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Abstract 
 
 

Citizen dialogue has recently become a central development area for municipalities and county councils. 

Despite changes in the Planning and Building Act and a clear assumption in policy processes to achieve 

ecological, economic and social sustainability, the citizen dialogue has not been able to fulfill its 

purpose.  

The formal process for dialogue has been criticized for being late in the planning process, which reduces 

the possibility of planning changes. A natural sanction is not least about reduced trust to the planners 

and the political system. In order to reverse the downward spiral, internal efforts are required in addition 

to the requirements of current legislation, which is a challenge for not least smaller municipalities. 

Based on planning theories, relevant previous research and interviews with municipal officials, obstacles 

and opportunities with citizen dialogue in physical planning in a smaller municipality are investigated. A 

purpose is also to account for important aspects of the work with citizen dialogue. 

In addition to an account of how the municipality's work looks, how citizen dialogue can promote 

municipal physical planning and how a good citizen dialogue can be achieved, the conclusions show 

that: municipal officials, despite their own ideas about the development of citizen dialogue, are hindered 

in their work through limited scope for maneuver and limited resources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Citizen dialogue, Communicative planning, Rational planning, Physical planning 
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Sammanfattning 
 
 
 
Medborgardialogen har på senare tid blivit ett centralt utvecklingsområde för kommun och landsting. 

Trots ändringar i plan- och bygglagen och ett klart antagande i policy processer för att uppnå ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet har medborgardialogen inte lyckats uppfylla sitt syfte.  

Den formella processen för dialog har kritiserats för att för sent komma i planeringsprocessen vilket 

minskar möjligheten till planändringar. En naturlig påföljd handlar inte minst om minskad tillit till 

planerarna och det politiska systemet. För att vända den nedåtgående spiralen krävs interna insatser 

utöver kraven i gällande lagstiftning, vilket är en utmaning för inte minst mindre kommuner. 

 

Utifrån planeringsteorier, relevant tidigare forskning och intervjuer med bland annat kommunala 

tjänstemän undersöks hinder och möjligheter med medborgardialog i fysisk planering i en mindre 

kommun. Ett underliggande syfte är också att redogöra för viktiga aspekter i arbetet med 

medborgardialog.   

Utöver en redogörelse över hur kommunens arbete ser ut, hur medborgardialog kan främja kommunal 

fysisk planering och hur en god medborgardialog kan uppnås så visar slutsatserna att: kommunala 

tjänstemän, trots egna idéer om utvecklingen av medborgardialog, hindras i arbetet genom ett begränsat 

handlingsutrymme och begränsade resurser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nyckelord: Medborgardialog, Kommunikativ planering, Rationell planering, Fysisk planering 
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1.Introduktion  

  

Detta kapitel kommer först att introducera ämnet som uppsatsen berör. Därefter kommer syfte, 

frågeställningar och avgränsningar att presenteras i syfte att precisera vad som ska undersökas. Slutligen 

kommer en definiering av centrala begrepp att ges i syfte att underlätta förståelsen av texten.   

  

1.1 Bakgrund och problemformulering  
  
Medborgardialog som en del av den fysiska planeringsprocessen har inte alltid sett ut som den gör idag. 

Från att samhällsplaneringen endast varit en fråga för politiker och tjänstemän har medborgardialogen 

fått en nyckelroll i många svenska kommuner. Genom åren har en snäv syn på medborgardeltagande 

förändrats till ett klart antagande i policy processer för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Denna förändring har gjort medborgardialogen till en viktig del i den fysiska 

planeringsprocessen (Khakee 2006).  

  

För att öka medborgarinflytandet i planeringsprocessen har vissa ändringar gjorts i plan- och 

bygglagstiftningen (PBL). Henecke & Khan (2002) beskriver att statens roll begränsats medan 

kommunen fått ett eget ansvar över markanvändningen bland annat för att väcka intresset för den fysiska 

planeringen hos medborgarna. Vidare beskrivs åtgärder för att öka medborgarinflytandet ha inneburit att 

samrådskretsen i detaljplanearbetet utvidgats från att endast inkludera fastighetsägare till att omfatta alla 

berörda parter inom ett planområde. Under samrådet ges numera alla berörda parter ett tillfälle att lämna 

sina synpunkter på planförslaget (Henecke & Khan 2002).  

  

Hur arbetet med medborgardialog ser ut varierar mellan olika kommuner i Sverige. Det gemensamma 

för de flesta kommuner är att de någon gång, i någon form haft en medborgardialog. Medborgardialogen 

har dock på senare tid blivit ett centralt utvecklingsområde både för kommun och landsting (SKL 2009).  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivarorganisation som är drivande i arbetet med 

medborgardialog. Dess uppdrag att erbjuda stöd till Sveriges kommuner i utvecklingen av 

medborgardialogen förstärktes ytterligare under ett kongressbeslut 2007. Behovet av en förnyad, 

förbättrad och utvecklad medborgardialog handlar inte minst om att stärka demokratin och öka 

effektiviteten i kommuner och landsting, enligt SKL (2009).   
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Enligt Boverket (2018) blir medborgardialog en viktig fråga för planeringen eftersom medborgarnas 

kunskaper som fångas upp under dialogen kan användas som underlag i planeringsarbetet. Detta kan 

leda vidare till ett bredare beslutsunderlag och därmed en bättre planering. En problematik som uppstår 

är att den formella processen för dialog, vilket är samråd som finns reglerat i plan- och bygglagen, 

kommer in för sent i planeringsprocessen vilket ofta kan innebära att det blir för sent för några nya 

planändringar (Boverket 2018).   

 

Att delta i en medborgardialog där det är för sent för nya planändringar kan väcka frågor om 

medborgarnas förtroende och möjlighet till påverkan, därför blir det viktigt att hitta alternativa former 

utöver det som regleras i Plan- och bygglagen.   

Trots att dialog är viktigt så är det också en utmaning för många mindre kommuner med få resurser. Det 

blir därmed intressant att studera hur en mindre kommun arbetar med frågorna. Med bakgrund i 

ovanstående har jag valt att fokusera på Arboga kommun som i detta fall utgör ett exempel på en mindre 

kommun.   

Varje år sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) alla Sveriges kommuner att delta i en 

medborgarundersökning som syftar till att kommunens invånare får möjligheten att tycka till om sin 

kommun och dess verksamheter. I 2017 års rapport visar resultaten för Arboga kommun att 

frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Arboga kommun är Förtroende och 

Påverkan, vilka också kan ses som centrala delar i en fungerande medborgardialog (SCB 2017).   

Detta stärker ytterligare valet av Arboga, samt att de uttryckt en vilja att jobba med frågorna. 

  

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar   

 

Med bakgrund i ovanstående är syftet att undersöka möjligheter och begränsningar i arbetet med 

medborgardialog i fysisk planering i en mindre kommun. Ett underliggande syfte är att undersöka 

viktiga aspekter i arbetet med medborgardialog.  

Som motiverat i inledningen kommer uppsatsen att fokusera på Arboga kommun som i detta fall utgör 

ett exempel på en mindre kommun.  
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Frågeställningar som ska besvaras är följande:  

  

1) På vilket sätt kan medborgardialog främja kommunal fysisk planering?  

2) Hur arbetar Arboga kommun med medborgardialog vid upprättandet av detaljplaner?  

3) Hur uppnås en god medborgardialog och vilka begränsningar finns det i arbetet med medborgardialog 

inom fysisk planering i en mindre kommun?  

  

 

1.3 Avgränsningar   
 
Denna uppsats kommer att vara geografiskt avgränsat till Arboga kommun som utgör ett fall i arbetet. 

Inga undersökningar av andra kommuner och jämförelser dem emellan görs.   

Studien kommer inte att belysa hur olika delar av kommunen arbetar med medborgardialog utan istället 

avgränsas till att enbart undersöka medborgardialogen vid upprättandet av detaljplaner ur ett 

tjänstemannaperspektiv på en kommunalnivå. Studien kommer därmed heller inte att inkludera 

medborgarnas perspektiv.  

  

 

 

1.4 Disposition 
 
Denna uppsats består av sex kapitel. I det första kapitlet redovisas: bakgrund och problemformulering, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar, en kort bakgrund om Arboga kommun samt en definiering av 

centrala begrepp. I kapitel två redogörs det för teori och tidigare forskning som uppsatsen bygger på. 

I kapitel tre redovisas den valda metoden, genomförande processen samt hur jag arbetat för att 

säkerställa validitet, reliabilitet och etik. Sedan presenteras det insamlade materialet som därefter 

analyseras utifrån uppsatsens frågeställningar, teoretiska ram och tidigare forskning.  

I kapitel sex presenteras uppsatsens slutsatser samt rekommendationer för framtida forskning. 
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1.5 Kort om Arboga kommun  
  
Arboga kommun ligger i Västmanlands län och gränsar till Örebro, Lindesberg, Köpings och Kungsörs 

kommuner. Arboga bildades på 1200-talet och idag bor det cirka 14 050 invånare i kommunen varav 11 

000 som bor i Arboga stad (Arboga Kommun 2018).    

 

Arboga uppges ha en av landets äldsta och mest bevarade stadskärnor. Anledningen till den välbevarade 

staden är att Arboga klarat sig från stora stadsbränder som drabbat ett flertal svenska städer fram till 

1900 talet. Den välbevarade bebyggelsemiljön uppmuntrar till försiktighet vid planering av stadens 

framtida utveckling. Det blir därmed viktigt att den nya bebyggelsen på ett harmoniskt och rättvisande 

sätt samspelar med stadskärnan så att den ursprungliga karaktären utvecklas istället för att gå förlorad 

(Arboga Kommun 2001).  

Ett av kommunens aktuella mål är att öka invånarantalet i Arboga till 15 000 fram till år 2030, vilket 

motsvarar cirka 90 personer årligen. Därmed blir inriktningen att ha god planberedskap för att kunna 

möta befolkningsökningen vad gäller bostäder, verksamhetslokaler och strategisk mark (Framtidens 

Arboga 2017). Hur kontakten med medborgare kring ovanstående prioriteringar kommer att se ut är 

oklart, detta eftersom kommunen i nuläget inte har en framtagen strategi för medborgardialog.  

 

 

1.6 Centrala begrepp   
  
Medborgare:  
I denna uppsats syftar begreppet medborgare på alla människor som bor i kommunen eller är skrivna på 

platsen.  

  

Medborgardialog: 

Dialog är en två- eller flervägskommunikation och innebär ett utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter 

mellan parterna. Dialog begreppet innehar en dimension av samtidighet och direktkontakt som kan 

antingen vara fysisk eller via tekniska hjälpmedel.  För att åstadkomma ett riktigt medborgarinflytande 

krävs att det finns en dialog mellan medborgarna och makthavarna (Laval 1999). Denna definiering av 

begreppet medborgardialog kommer att användas i uppsatsen.   

 

Detaljplaneprocess & Planeringsprocess: 

I uppsatsen syftar ovanstående begrepp på den process som kommunen arbetar efter vid framtagandet av 

en detaljplan (oavsett val av förfarande).  

 



10 
 

 

2. Teori och tidigare forskning kring medborgardialog  
 

  

I detta kapitel presenteras teori och tidigare forskning som uppsatsen grundar sig på.   

Vad gäller teorin så ligger fokus på den kommunikativa planeringsteorin, till vilket medborgardialoger 

kan kopplas. Eftersom den kommunikativa planeringsteorin kan beskrivas som en efterföljare av den 

rationella planeringsteorin så kommer även den sistnämnda att beskrivas.  

 

 

 
  
2.1 Den rationella planeringsteorin  
 
Denna planeringsform grundar sig i tanken om vetenskaplig rationalitet. Vetenskapliga rationaliteten 

bygger på två komponenter. Den första utgörs av en stark tilltro på professionell kunskap, vilket innebär 

att det är möjligt att få tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilken handling som är mest effektiv. 

Den andra är att människors handling styrs av strävan att maximera resultatet i relation till använda 

resurser, vilket görs genom att utgå ifrån den förstnämnda komponenten (Hermelin 2005).    

Hermelin (2005) förklarar att den rationella planeringen innebär att planeringsprocessen delas in i olika 

steg som sedan hänger ihop och följer varandra i tiden. Modellen bygger på en instrumentell rationalitet 

som innebär att beslutsfattare (politiker) sätter upp ett mål, därefter tar planerarna över arbetet vars 

uppgift blir att utreda vilka metoder som är mest lämpliga för att uppnå målet.   

  

Enligt Khakee (2000) finns det en skillnad i teori och praktik vad gäller denna modell. Teoretiskt sätt 

kan planerarna ta fram en enda plan som uppfyller de krav som uttrycks i målen som beslutsfattarna 

suttit upp. Men i praktiken får planerarna möta begränsningar i form av bristande resurser och kunskap. 

Vidare menar Khakee (2000) att detta resulterar i att planerarna tvingas utarbeta alternativa planer med 

strävan efter att uppfylla så många mål som möjligt, samt att söka den bästa kombinationen mellan 

resurser och mål.  

  

Mels (2016) ifrågasätter den rationella planeringens möjligheter att ge legitimitet i olika 

planeringsfrågor, vilket ställer krav på ett deltagande och kunskapsutbyte till skillnad från tron på 

expertkunskap. Vidare menar Mels (2016) att den rationella planeringens tro på expertkunskap innebär 

att berörda aktörer blir underordnade, samt att medborgardialog blir ett lågt prioriterat område. 

Nyström (2003) ser också den rationella formen av planering som en olämplig metod och menar att den 
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istället behöver anpassas till förändrade villkor och ett mer demokratiskt inflytande. Den typen av fysisk 

planering där det ofta uppstår olika intressen som står emot varandra ställer krav på alternativa former av 

planering (Nyström 2003). Vidare ser kritiker kommunens mål och medel som en helhet och menar att 

planering är snarare politik än teknik (Hermelin 2005).    

  

Som försvar till den rationella planeringen menar Mels (2016) är dess vilja att fatta beslut som fokuserar 

på det allmänna. Nyström (2003) menar att den rationella planeringen också kan bedrivas på ett mer 

demokratiskt sätt, detta genom att planeraren föreslår åtgärder som tillgodoser medborgarnas önskemål. 

Slutligen menar Mels (2016) att expertkunskaper är nödvändiga att ha i planeringen.   

 

 
  
2.2 Den kommunikativa planeringsteorin  
  

Den kommunikativa planeringen kan spåras tillbaka innan den rationella planeringens uppkomst (slutet 

av 1800-talet). På den tiden var de flesta svenskar bönder, och det fanns varken representativa politiker 

som fattade beslut över fördelningen av resurser eller några planerare som kunde göra planeringen. 

Bönderna kom därmed fram till ett beslut genom diskussion snarare än att rösta (Wänström 2013).  

Wänström (2013) menar att det med tiden blev svårt för de snabbväxande städerna att samla alla 

medborgare på samma plats och använda sig av kommunikativa metoder, vilket ledde till uppkomsten av 

den rationella planeringen. Nyström (2003) beskriver att den toppstyrda rationella planeringsmodellens 

brister har väckt misstro och efterfrågan om alternativa former av planering. Wänström (2013) menar att 

det blev en efterfrågan på den kommunikativa planeringen under 1970- och 1980-talet, vilket resulterat i 

ändringar i Plan- och bygglagen där medborgarnas rättigheter till att delta i planeringsprocesser 

förstärkts (Wänström 2013).  

 

Khakee (2000) beskriver att den kommunikativa planeringsteorin är en teori för planeringspraxis, som 

inte minst är en interaktiv och kommunikativ process. Med sin fokus på kommunikation och delaktighet 

menar Hermelin (2013) att den ger stöd till deltagande demokrati, till skillnad från den rationella 

planeringen som utgår ifrån idéen om den representativa demokratin. 

 

Velásquez (2005) menar att den kommunikativa planeringsteorin har inspirerats av Jürgen 

Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Kommunikativa planeringens centrala del beskrivs 

vara betydelsen av dialog mellan tjänstemän och medborgare, att det går att uppnå en bättre planering 

genom kommunikation och delaktighet. Därmed ligger tyngdpunkten på hur det går att uppnå en bättre 

planering och vad som bör göras för att uppnå en god kommunikation och delaktighet i samhället 
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(Velásquez 2005).  

Vidare beskriver Velásquez (2005) att det inom den kommunikativa planeringen finns ett behov och 

intresse att ta hänsyn till medborgarnas synpunkter genom dialog som ett sätt att uppnå jämlikhet och 

rättvisa i planeringen. 

Enligt Khakee (2000) är det möjligt att genom kommunikativ planering uppnå en rationell 

kommunikation i planeringsprocessen, den kännetecknas av förståelse, integritet, legitimitet och 

sanningsenlighet. Vidare menar Khakee (2000) att planerarna med hjälp av ovanstående kännetecken 

kan arbeta för en framåtsträvande planeringspraxis.  

 

Hermelin (2013) beskriver att planerarens roll i den kommunikativa planeringen innebär bland annat att:  

- lyssna noggrant  

- lägga märke till alla samhällsgrupper, stora som små  

- skapa kommunicerade nätverk av förtroende och kontakter  

- utbilda medborgarna och samhällsorganisationer  

- erbjuda politisk information och tillgänglighet till dokument  

 

Enligt Nyström (2003) är fördelen med den kommunikativa planeringen  att den möjliggör för en 

inlärning som gynnar organisationer och som samtidigt bidrar med utveckling av deltagarnas 

individuella kunskaper. Allmendinger (2002) påstår dock att det finns det ett gap mellan teori och 

praktik inom den kommunikativa planeringen där teorin ställer krav på ett öppet demokratiskt samhälle 

för att kunna tillämpas praktiskt.  

 

Vidare kritik uppges vara möjligheten att uppnå det goda samtalet som den kommunikativa planeringen 

bygger på, samt att kommunikativa samtal mellan människor kan utvecklas till förhandlingar mellan 

olika grupper i samhället (Hermelin 2005).  Även Velásquez (2005) ifrågasätter möjligheten att uppnå 

det goda samtalet när han beskriver planerarnas arbete med medborgardialog i Alby. Han menar att 

planerare ofta försöker förankra ett förslag istället för att faktiskt ha en dialog med medborgarna. 

Kommunikation utgör en grund i medborgardialogen, om det inte sker något utbyte i kommunikationen 

mellan planerare och medborgare så blir inte heller syftet med medborgardialog uppfyllt. 

  

Khakee (2000) menar att eftersom kommunikativ planering lägger tonvikten på samverkan och 

succesiva framsteg i planeringsprocessen, så blir de viktiga frågor vid en utvärdering hur man bäst: 

- organiserar en dialog 

- involverar berörda parter 

- uppnår en inlärningsprocess som påskyndar framsteg 

- ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet 
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Sammanfattningsvis bidrar den rationella planeringsteorin med en förståelse kring hur arbetet med fysisk 

planering är uppbyggt och hur det fungerar i praktiken. Processen börjar med att beslutsfattare sätter upp 

målen, därefter arbetar planerarna för att verkställa målen. Planeringsprocessen delas sedan in i olika 

obligatoriska steg som hänger ihop med varandra.  

Den kommunikativa planeringsteorin ställer högre krav på deltagande och kunskapsutbyte till skillnad 

från den rationella planeringen som har en stark tro på expertkunskap.  

Dessa två planeringsperspektiv hänger ihop med varandra och kan dels bidra med förståelse för hur 

arbetet med dialog i fysisk planering vanligtvis ser ut i kommunerna, dels belysa vikten av 

kommunikativa inslag i planeringsprocessen.  

 

 

 

2.3 Tidigare forskning  
  
  

Arbetets utgångspunkt är att undersöka hinder och möjligheter i arbetet med medborgardialog i fysisk 

planering i en mindre kommun samt att ta reda på faktorer som påverkar människors deltagande i 

medborgardialog. Mot bakgrund av detta kommer först tre utvalda studier att presenteras. Dessa utgör en 

grund i arbetet och därmed kommer fler referenser att ingå i detta kapitel. Sedan följer en beskrivning av 

gynnande och hindrande faktorer för bra medborgardialog. Därefter följer en beskrivning över viktiga 

delar i ett dialogsystem. Avslutningsvis ges en redogörelse för dialog i den kommunala fysiska 

planeringen.  

 

 

  

2.3.1 Tre studier som på olika sätt belyser medborgardeltagande  

 

I avhandlingen, Förankring och dialog – kraftspelet mellan planering och demokrati undersöker 

kulturgeografen Velásquez (2005) hur kommunala tjänstemän arbetar med förankring och dialog. Fokus 

ligger på det mångkulturella området Alby i norra Botkyrka kommun. I Alby finns många 

planeringsfrågor där det uppstår en växande komplexitet som kommunala tjänstemän måste ta hänsyn 

till i ett mångkulturellt samhälle. Därmed undersöker Velásquez (2005) vilken påverkan 

tjänstemännens arbete har på den demokratiska utvecklingen av området samt hur deras arbete kan bidra 

till en god planering.  
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Trots att mitt arbete inte är kopplat till ett mångkulturellt område så anser jag att denna forskning är 

relevant för min undersökning då den undersöker hur kommuners tjänstemän arbetar med 

medborgardialog.   

 

I boken Sustainable urban development in Sweden undersöker Wänström (2013) metoderna för 

kommunikativa processer inom fysisk planering där han utgår ifrån planeringsprocessen i ett 

infrastrukturprojekt i Vagnhärd. I Plan och bygglagen föreskrivs att samråd bör finnas som en del i 

planeringsprocessen, men det står inte hur det praktiskt ska gå till.  

Wänström (2013) ger oss en överblick över de utmaningar som uppstår med att ge medborgarna 

möjligheten att vara med och påverka genom kommunikativa processer som samrådsmöten. 

Det Wänström (2013) kommer fram till är att medborgardialog inte fungerar i alla situationer och att det 

inte är en lämplig metod för alla mål. Därmed menar han att det är viktigt att välja rätt sammanhang och 

rätt metoder för kommunikativa processer som medborgardialog. 

 

 

I den kulturgeografiska avhandlingen, Vindkraft och lokala förankringsprocesser - Perspektiv på 

deltagande, förståelse och acceptans, undersöker Mels (2016) lokala förankringsprocesser 

inför vindkraftsetableringar med fokus på kustnära områden. Lokal förankring innebär samrådsprocesser 

som inkluderar olika intressen på en lokal nivå.  

Eftersom vindkrafter etableras i människors omgivningar så kan det väcka stora reaktioner, därmed 

undersöker Mels (2016) hur detta kan genomföras på ett så demokratiskt sätt som möjligt. Eftersom 

vindkraftsprojekt förankras framförallt inom planeringsmässigt sammanhang utgår arbetet främst utifrån 

olika planeringsperspektiv.  

De planeringsteorier som diskuteras i arbetet för att ge en bättre förståelse vad gäller 

förankringsprocessens tillämning är rationell, kommunikativ, och förhandlingsplanering. Med hjälp av 

dessa planeringsteorier och empiriskt material granskas målen, genomförandet och konsekvenserna av 

samrådsprocesser (Mels 2016). 

 

 

 

2.3.2 Faktorer som de lyfter fram som gynnande för bra medborgardialog 
 

Wänström (2013) beskriver kommunikationens betydelse i medborgardialogen och menar att 

medborgardialogen har bättre chans att lyckas om fokus ligger på att diskutera ”hur” snarare än ”om” 

något ska göras. Om planeraren väljer att lägga fokus på att diskutera “om” något ska göras så finns det 

mindre plats för alternativa lösningar, enligt Wänström (2013). Om planeraren istället utgår ifrån “hur” 
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någonting ska göras så finns det teoretiskt sätt inte gränser för olika lösningar. Wänström (2013) är 

positiv till kommunikativa processer och menar att användare av ett projekt som exempelvis skola eller 

en cykelväg borde ges möjligheten att identifiera bästa möjliga lösningar inom fysisk planering.  

Enligt Wänström (2013) kan medborgarnas idéer och förslag på lösningar bidra till en ökad kunskap hos 

planerarna, detta eftersom medborgarna har en specifik kunskap om området de bor i.  

Velásquez (2005) beskriver är att ett möte mellan planerarna och medborgarna under en 

medborgardialog kan leda till att konflikter inte uppstår. Detta eftersom det uppstår en dialog som ger 

deltagarna alternativa perspektiv på frågan vilket ökar förståelsen av planen. 

 

I Mels (2016) avhandling framkommer att det praktiska arbetet genom deltagande, kommunikation och 

kunskapshantering påverkar både tilliten mellan aktörerna och lokalsamhällets uppfattningar vad gäller 

legitimiteten i förankringsprocessen. Att förhålla sig till en deltagande förankring, som kännetecknas av 

en undersökande, flexibel och öppen karaktär har visat sig vara av stor betydelse för medborgarnas 

deltagande. Mels (2016) menar att deltagande förankring innebär att man förhåller sig till en 

kommunikativ planering, vilket bidrar till ett bredare medborgerligt deltagande.  

Vidare förklarar Mels (2016) att ett brett deltagande kan öppna upp möjligheten för osäkra frågor att 

utredas. Ett respektfullt lyssnande på deltagarnas intressen, frågor och kunskaper har visat sig vara av 

stor betydelse för tilliten och legitimiteten. Detta trots att det slutliga beslutet måste tas på ett bredare 

underlag än det som samlas in under dialogprocessen (Mels 2016).   

 

Förutom möjligheter som ökad tillit och ett brett deltagande så finns det även tidigare studier som visar 

hur politikers syn på medborgardialoger ser ut. En enkätstudie har genomförts i två grupper av svenska 

kommuner. I resultaten framkommer det att hela 85% av de tillfrågade kommunfullmäktigeledamöterna 

var positivt inställda till medborgardialoger. Kommunfullmäktigeledamöter fick också ange vilket 

argument som väger tyngst för att öka medborgarnas deltagande. Det argument som fick starkast stöd 

var att involvera medborgarna i syftet att grundlägga bättre beslut (Karlsson 2011).    

 

För att åstadkomma fördelarna med medborgardialog så räcker det inte med att följa det som regelverket 

kräver.  Respektfull lyhördhet för berörda platsen och de intressen, behov och kunskaper som finns 

där beskrivs vara avgörande för tilliten och legitimiteten i förankringsprocessen. Om berörda 

medborgare saknar tillit till planerarna och det politiska systemet så kommer de med stor sannolikhet 

inte att delta i samrådsprocessen (Mels 2016).  

Val av metod är också viktigt för att uppnå en lyckad dialog. Vid användning av exempelvis möten som 

metod så menar Mels (2016) att olika mötesformer fungerar olika i olika sammanhang och att det med 

fördel kan användas en kombination av olika metoder. En mötesform som visat sig vara givande var 

bemannade utställningar, denna mötesform underlättar för personlig dialog och utbyte av kunskap och 
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perspektiv. Vidare ansågs den ge fler deltagare möjlighet att delta i samrådsprocessen jämfört med de 

traditionella enstaka mötestillfällen (Mels 2016).  

 

Enligt Mels (2016) är det möjligt att få ut fler fördelar av en medborgardialog om berörda parter 

involveras i ett så tidigt skede som möjligt. Detta krävs dock inte enligt plan och bygglagen, men anses 

vara viktigt eftersom det visar att processen finns i ett tidigt skede och att det finns möjlighet till 

påverkan. Det är dock viktigt att ha en del material innan medborgarna bjuds in till dialog eftersom det 

annars kan väcka mycket frågor. Bjuds medborgarna istället in i ett senare skede så kan det leda till att 

allmänheten tror att beslut redan är tagna och att det inte finns möjlighet att påverka. Detta eftersom det i 

ett senare skede oftast finns mer framtaget utredningsmaterial som visar hur och vad som har tänkt göras 

på en viss plats (Mels 2016).  

 

 

 

 

2.3.3 Faktorer som de lyfter fram som hindrande för bra medborgardialog  
 

Problematiken som Velásquez (2005) lyfter fram är att kommunala tjänstemän har ett begränsat 

handlingsutrymme på grund av att systemvärlden bildat en ram som tjänstemännen måste följa och 

arbeta inom. Med systemvärld syftar Veláquez (2005) på olika institutionella sammanhang som 

bestämmer över storstadspolitiken. Här ingår de strukturer som finns för att 

genomföra storstadspolitiken som exempelvis myndigheter, kommunala förvaltningar och projekt. På 

lokal nivå blir tjänstemännen i Alby systemvärldens företrädare.  

Tjänstemännens begränsade handlingsutrymme leder till att invånarna får ett begränsat inflytande, vilket 

gynnar systemvärlden. Invånarnas synpunkter blir därmed inte ett prioriterat område i arbetet med 

medborgardialog och inflytande, vilket resulterar i att dialoger kan bli svåra att genomföra och ibland 

inte ens bli av (Velásquez 2005).  

 

Vidare kommer Velásquez (2005) fram till är att invånarnas förslag på utvecklingen av Alby inte 

behandlats utifrån det bästa argumentet utan istället utifrån huruvida det inkomna förslaget passat in i 

tjänstemännens förbestämda förankringsmål. Detta gjorde att mötet som skulle vara en dialog övergick 

till en planerad förankringsprocedur med inslag av strategiskt handlande. Det strategiska handlandet 

beskrivs som ett resultat av att kommunpolitiker och storstadsdelegationen bestämt ramar som 

tjänstemännen arbetar inom. Slutsatsen som Velásquez (2005) kommer fram till är att tjänstemän arbetar 

på uppdrag av politiker och med verkställande av politiska beslut vilket gör att utvecklingen inte kan bli 

på annat sätt än det som beskrivits ovan.  
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En problematik med medborgardialog som Wänström (2013) upptäcker är svårigheten att involvera rätt 

målgrupp. Medborgare väljer oftast att inte delta i medborgardialoger om projektet inte har en direkt 

påverkan på deras vardagsliv, detta gör att gruppen som vanligtvis deltar i medborgardialoger inte blir en 

bra representation för alla medborgare inom området.  

Mels (2016) kommer fram till att en teknologisk förankring, som kopplats till en rationell planering med 

betoning på expertkunskap och övergripande mål samt ett informerande förhållandesätt gentemot 

deltagarna i medborgardialogen kan väcka oro och leda till att kunskaper inte får det utrymme som 

förväntas få i kunskaps uppbyggande inför en tänkt etablering. Vidare beskriver Mels (2016) att 

teknologisk förankring innebär ett strikt förhållandesätt till regelverket och att konsekvenserna blir att 

medborgarna inte vill delta i dialogprocessen.  

 

 

Wänström (2013) beskriver att även känslor kan vara hindrande för en god medborgardialog. Han menar 

att känslor ofta brukar vara inblandade i kontroversiella projekt, och att medborgare som på något sätt 

påverkas negativt av ett projekt ofta reagerar känslomässigt. Wänström (2013) kommer fram till att ett 

misstag som ofta görs under kommunikativa processer är att fokus läggs på frågan om något ska göras 

eller inte. I sådana fall brukar samrådsmöten drivas av en önskan om att stoppa projektet snarare än att 

hitta den bästa lösningen. Om medborgarna istället för att vilja stoppa ett projekt fokuserar på att hitta 

den bästa lösningen så brukar de ofta få inflytande i planeringsprocessen. 

 

Kritiker till alternativa former av deltagande menar att om val-deltagande består, som är den mest 

jämlika formen av politisk deltagande, kommer en förflyttning av makt från valdemokrati till 

deltagardemokrati att innebära en försämring av den politiska jämlikheten (Karlsson 2011).    

Studien som undersökte kommunpolitikers inställning till medborgardialog visar också att politiker 

håller med om att det finns en risk för politisk ojämlikhet vid införandet av medborgardialoger. 

Kommunfullmäktigeledamöterna anger att riskerna för den politiska jämlikheten är den tyngsta 

argumentet mot medborgerligt deltagande. Cirka hälften av de tillfrågade upplever detta som en risk 

med att öka medborgarnas deltagande (Karlsson 2011).   

 

Efter nya lagändringar i plan-och bygglagen som innebär ett större medborgerligt deltagande i 

planeringsprocessen kom kritiken från olika håll. Henecke & Khan (2002) menar att det framkommit 

kritik om att det blev ett tungt administrationsarbete i förhållande till möjligheterna att påverka, att 

procedurreglerna utformats alltför detaljerat, samt att löften om inflytande kan ge falska förhoppningar 

då utgångspunkten är och bör vara den representativa demokratin.  

Det har även inkommit kritik om att det blev längre planeringsprocesser på grund av den införda rätten 
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att överklaga detaljplanen, kritiker menar att överklaganden leder till tidsfördröjningar och sällan till att 

planer ändras (Henecke & Khan 2002).  

 

 

 

 2.4 Olika former av dialog 
 

Karlsson (2011) beskriver att en fungerande dialog inte är lätt att lyckas uppnå på egen hand. Att påbörja 

ett arbete med medborgardialoger beskrivs vara ett komplicerat projekt som kräver mycket tid och 

engagemang från olika håll.  

SKL har i projektet Medborgardialog arbetat som stöd till Kommuner i deras utveckling av 

medborgardialoger med syftet att dialogen används som underlag i beslutsprocesser samt i utvecklingen 

av olika tjänster. Skriften Medborgardialog som del i styrprocessen utgör ett underlag för kommuner i 

arbetet med införandet av medborgardialoger (SKL 2013).   

 

Henecke & Khan (2002) beskriver att det finns ett stort antal olika former och metoder för 

medborgardeltagande att välja emellan, men att det gemensamma för de är att de faller inom ramen för 

den representativa demokratin. Med detta menas att medborgarna bidrar till beslutsprocessen men att 

beslutsfattandet är förankrat hos politikerna. SKL (2013) anger att de olika metoderna som finns kan 

både vara i fysisk och i digital form. Däremot anser SKL (2013) att införandet av medborgardialoger 

inte innebär att det representativa systemet, vilket vi arbetar efter idag, ersätts med direktdemokrati. 

Istället handlar det om att stödja det representativa systemet. I dialogprocessen är det viktigt att 

medborgarna vet vilken form av delaktighet de har, därmed blir det viktigt för kommuner redan innan 

dialogen börjar avgör hur stort inflytande man vill ge till medborgarna.  

Medborgardialoger kan genomföras på olika nivåer med olika grader av delaktighet. SKL använder en 

delaktighetstrappa för att illustrera de olika nivåerna av inflytande (se Figur 1). Ingen nivå beskrivs på 

något sätt vara bättre än en annan. Vilken nivå som väljs är helt beroende av projektets karaktär och hur 

mycket resurser som kan avsättas (SKL 2013).  

  

Det första steget, information, handlar om att erbjuda medborgarna information samt att hjälpa till med 

förståelse av problemets möjligheter och lösningar. Detta är endast information och därmed ingen 

medborgardialog. Detta steg går även att koppla till det som Mels (2016) väljer att kalla för förankring. 

Det andra steget, konsultation, handlar i stort sätt om att få medborgarnas återkoppling på framförda 

förslag för att sedan väga in dessa i kommande beslut. 

Det tredje steget, dialog, innebär att medborgarna får möta andra berörda parter i syfte att föra dialog. 

Alla ges möjlighet att framföra och argumentera för sina åsikter. Här väljs ingen lösning, istället tas 



19 
 

hänsyn till medborgarnas intressen, kunskap och önskemål i det fortsatta arbetet.  

Det fjärde steget, inflytande, handlar om att medborgarna ges möjlighet att under en längre period vara 

delaktiga i processen som ska utgöra ett underlag för politiska beslut.  

Slutligen handlar det sista steget, medbeslutande, om att församlingen kan överlåta ansvar till nämnd 

eller styrelsen där delegaterna är valda som enskilda personer. Här kan också fullmäktige besluta om att 

överlåta beslutfattande till medborgarna genom en folkomröstning (SKL 2013).  

 

Henecke & Khan (2002) håller med om att det första steget, information, inte ger något inflytande. Men 

förklarar att oavsett vilken form av deltagande som tillämpas så behöver information framföras, därmed 

fungerar informationen som en viktig förutsättning för andra former av deltagande.  

Vidare beskriver Henecke & Khan (2002) att det även finns olika former av samråd. Samråd kan vara 

muntligt, exempelvis i form av offentliga möten där möjligheten till dialog mellan olika parter finns, 

men också skriftligt som exempelvis i form av remissförfarande angående planer och förslag.  

En problematik som lyfts fram med samrådet är att medborgaren har ett begränsat inflytande i 

samrådsprocessen och att faktorer som går att påverka rör främst detaljer i planerna. 

 

  

 Figur 1 

  

  

Delaktighetstrappa: SKLs delaktighetstrappa med olika nivåer (SKL 2013).   
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Inför en tänkt medborgardialog är det första steget som ska tas är att fundera över och bestämma hur stor 

delaktighet som ska ges till medborgarna, utifrån ovanstående delaktighetstrappa. Steg två beskrivs vara 

att hitta rätt målgrupp att föra dialog med. Här handlar det om att analysera vilka som berörs av 

detaljplanen (SKL 2013). 

 

Även Wänström (2013) beskriver vikten av att hitta rätt målgrupp och menar att det kommuner ofta har 

problem med att engagera och nå ut till den rätta målgruppen. Det är oftast den gruppen som starkt 

berörs av ett projekt som deltar i medborgardialoger vilket gör att det blir viktigt att också nå ut till andra 

parter.  Henecke & Khan (2002) menar att det är vanligt att medborgardeltagandet blir fördelat på ett 

dåligt sätt där grupper som redan har ett stort inflytande gynnas medan grupper med litet mått av 

inflytande missgynnas. 

  

Enligt SKL (2013) är ett fyrfältsdiagram lämpligt verktyg som även används i Tyskland i syfte att 

underlätta för kommuner att lättare hitta de medborgare som behöver bjudas in till medborgardialog 

inom en viss fråga. I fyrfältsdiagrammet delas målgrupperna in i olika prioriteringsnivåer utifrån hur 

aktiva och berörda de bedöms vara (se Figur 2).   

 

Prioritet 1: utgångspunkten i denna grupp är medborgare som bedöms vara högt berörda men inte 

aktiva.  Kommunen behöver därför ha denna grupp som sin högsta prioritering. Denna grupp brukar 

kräva att kommunen aktivt uppsöker dessa och bjuder in.   

  

Prioritet 2:  i denna grupp utgår man ifrån att medborgare som är högt aktiva och högt berörda av 

frågan man för medborgardialog om kommer att delta i medborgardialogen.  

  

Prioritet 3: denna grupp tillhör de som inte berörs av planen men som ändå väljer att vara aktiva. Här 

utgår man ifrån att dessa troligen kommer att kontakta beslutsfattarna och lämna synpunkter i frågan.   

  

Prioritet 4: denna grupp tillhör de som är både lågaktiva och lågt berörda. Deras åsikter bedöms ändå 

vara nyttiga att höra i syfte att balansera helheten men kommunen bör inte lägga större resurser på denna 

grupp.  
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Figur 2 

 
Fyrfältsdiagram (SKL 2013).   

  

I relation till detta diagram behöver planerarna fundera över bredden på deltagandet. Därefter kan 

planerarna ta nästa steg och välja den metod som bedöms vara mest lämplig utifrån frågan som 

medborgardialogen berör, målgruppen, nivå av deltagande samt bredden på deltagandet (SKL 2013).  

Både Mels (2016) och Wänström (2013) belyser vikten av val av metod och menar att olika metoder 

lämpar sig för olika ändamål. Det finns därmed ingen metod som passar alla situationer.   

 

 

 

2.4.1 Meningsfull dialog   

 

I vilket skede och på vilket sätt, är enligt Mels (2016) två viktiga aspekter för en projektör som vill skapa 

förutsättningar för en bra dialog. Att tidigt involvera allmänheten i planeringsprocessen beskrivs vara en 

viktig del. Trots att ett involverande av allmänheten innan samrådsprocessen inte krävs enligt 

regelverket så menar Mels (2016) att hennes resultat ur ett förankringsperspektiv visar att ett sådant 

möte utgör ett viktigt moment. Flera vindkraftsrepresentanter som arbetat med informationsmöten innan 

samrådsprocessen i syfte att uppnå en god dialog och engagera så många som möjligt menar att de fått 

positiv respons och goda resultat. Detta har resulterat till ett ömsesidigt lärande mellan aktörerna. 

Vindkraftsrepresentanter uppgav att de har fått nya kunskaper om innebörden av 

vindkraftsprojekten. Förutom en stor öppenhet så präglades informationsmöten av en hög närvaro och 

tillgänglighet. Vidare beskrivs att det funnits ett stort intresse för att lyssna på varandras synpunkter i 
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olika frågor vilket är viktigt för ett ömsesidigt kunskapsuppbyggande (Mels 2016). 

 

Att ha en meningsfull dialog är enligt SKL en förutsättning för att skapa engagemang bland 

medborgarna. Det krävs att medborgarna vet att de blir lyssnade, samt att de får en återkoppling på hur 

deras framförda synpunkter tas tillvara i det fortsatta arbetet. Sker dialogen sent i beslutsprocessen så 

kommer medborgarna att inse att det inte går att påverka vilket kan leda till en minskad tillit till 

organisationen och därmed minskat engagemang bland medborgarna.  

Vidare beskrivs det också vara viktigt att deltagarna vet syftet med dialogen samt vilka ramar som 

medborgarna måste förhålla sig till, därför är det viktigt att det finns framtagna principer/utgångspunkter 

för medborgardialogen (SKL 2009).  

 

Ännu en viktig faktor är att ta ställning till när dialogen ska ske och om dialogen ska ske flera gånger 

under samma beslutsprocess. Exempelvis kan en första dialog tillämpas där bara faktaunderlag 

presenteras, till att sedan ha en dialog där ställning tas till framförda förslag och avslutningsvis en dialog 

om resultatet och vilka konsekvenser det innebär. När processen för dialog är framtaget blir ett nästa 

steg att ta ställning till vilken metod som ska användas, som lämpar sig för just den dialogen. En enda 

metod beskrivs oftast inte vara tillräckligt för att få in tillräckligt med synpunkter. Därför bör planeraren 

inför varje dialog lägga fram olika metoder för att nå så många olika grupper som möjligt (SKL 2009).  

 

Avslutningsvis beskrivs återkoppling av beslutet och de synpunkter som inkommit under 

medborgardialogen också en viktig del i ett dialogsystem. Erfarenheter från tidigare undersökningar 

visar att medborgare, trots sitt deltagande i medborgardialoger, inte vet hur deras synpunkter tagits hand 

om. Detta leder till en minskad förtroende för dialogen och organisationen. Oavsett om hänsyn tas till de 

synpunkter som framkommit så är det ändå viktigt att genom en återkoppling förklara hur inkomna 

synpunkter har behandlats och motivera beslutet som tagits (SKL 2009).  

Återkoppling ställer också krav på metoder. I detta sammanhang kan metoden bestå av allt från fysiska 

möten till presentationer på webben och information genom media. I Lewisham, en kommun i 

Londonområdet använder planerarna sig av en metod som innebär att de varje månad ger ut en tidning 

där man beskriver genomförda och kommande dialoger samt hur resultatet av dessa har använts i det 

fortsatta arbetet (SKL 2009). 
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2.5 Dialog i den kommunala fysiska planeringsprocessen   
 

 

Tidigare ändringar i Plan- och bygglagen som tagits upp i inledningskapitlet har även inneburit en 

ändring vad gäller ansvarsfördelningen för planläggning av den fysiska miljön.   

Statens roll begränsades genom att den statliga efterhandskontrollen av kommunens planer togs bort. 

Kommunen fick därmed ansvaret dels för den fysiska utformningen, dels att se till att planerna 

tillgodosåg det allmänna intresset. Det ökade kommunala ansvaret över markanvändningen förväntades 

bland annat att bidra till ett ökat intresse för den fysiska planeringen hos medborgarna. Plan- och 

bygglagen innebar numera en minskad detaljstyrning av bebyggelsens utformning. Vidare blev lagens 

uppgift att ange mål och metoder i planeringen istället för på förhandgivna lösningar (Henecke & Khan 

2002).     

 

Lagstiftningen kring dialog hittas i samrådsbestämmelserna som finns reglerade i plan- och bygglagen 5 

kap 11-17§§ (SFS 2010:900). Där beskrivs syftet med samrådet vara att få in ett bättre beslutsunderlag 

samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.  

I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med 

berörda parter som bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sakägarna, 

hyresgäster och de boende som berörs av planen. Under samrådstiden, som vanligtvis ska hållas under 

tre veckor, ska kommunen se till att planförslaget finns tillgängligt för allmänheten. Kommunen 

ansvarar också för att underlag som har betydelse för bedömningen av förslaget också finns tillgängligt 

för alla. Vidare framkommer det att kommunen ska redovisa synpunkter, kommentarer och förslag som 

lämnats i samrådet. Beroende på planförslaget ska redovisningen av inkomna synpunkter antingen göras 

i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande (SFS 2010:900).   

Enligt Boverket (2018) ser detaljplaneprocessen olika ut beroende på vilket förfarande som beslutar att 

tas. Figur 3 visar hur detaljplaneprocessen ser ut vid ett standardförfarande.  

 

Figur 3 

 
Standardförfarande-process (Boverket 2018).   
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Enligt Boverket (2018) brukar standardförfarande tillämpas i de flesta fall. Dock krävs det att vissa 

villkor uppfylls.  

Villkor som behöver uppfyllas är att planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, att planförslaget inte bedöms vara av stort intresse för allmänheten samt att det inte 

bedöms medföra en betydande miljöpåverkan (Boverket 2018).   

  

Boverket (2018) menar att samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter.  

Vidare behöver kommunen under samrådet ha arbetat fram ett förslag till detaljplan som visar vad som 

har tänkt göras. I detta ska anledningen till förslaget, de underlag som ligger till grund för förslaget samt 

hur kommunen har tänkt handlägga förslaget tydligt framgå. Vidare beskriver Boverket (2018) att 

kommunen ska samråda om ett planförslag med medborgare som berörs av planen, sakägare, 

länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Efter samrådet ska det tidigare planförslaget justeras utifrån 

inkomna synpunkter. Slutligen redovisas synpunkterna i ett granskningsutlåtande (Boverket 2018).   

  

Avslutningsvis kan konstateras att såväl teori och tidigare forskning betonar vikten av inte minst tillit, 

kommunikation, kunskap och delaktighet. Dessa perspektiv framkommer också så som vi ska se i 

empirin, och kommer att diskuteras vidare i analyskapitlet. 
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3. Metod   
  

I detta kapitel redovisas metodvalet som gjorts för att samla in empirin till denna studie.  

Därefter redovisas tillvägagångsättet och urvalet som gjorts samt hur det insamlade materialet har 

analyserats. Slutligen redogörs validariet, reliabilitet och etik samt hur jag har arbetat för att säkerställa 

dessa.   

  

  

3.1 Metodval  
  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Fördel med att använda intervjuer som metod beskrivs främst vara dess 

flexibilitet (Bell 2005). En respons i en intervju kan ge information som ett skriftligt svar inte ger. Till 

skillnad från att använda enkäter som metod kan intervjuaren följa upp idéer, utforska svaren och gå in 

på olika motiv och känslor, vilket är omöjligt att uppnå med enkäter. Vidare behöver svaren på 

enkätfrågor tas för vad de är, vilket kan bli enformigt. Medan det i en intervju går att utveckla och 

fördjupa svaren ytterligare genom att följa upp dem med följdfrågor (Bell 2005).   

  

Kritiken som riktas mot detta metodval är främst det faktum att det är tidskrävande, vilket gör att det 

under ett kortare projekt inte finns utrymme att genomföra fler än ett fåtal intervjuer, men också att det 

kan bli svårare att analysera de svar man fått in (Bell 2005).  

Ännu ett problem som kan uppstå ligger i förhållandet mellan intervjuaren och den intervjuade personen. 

Detta eftersom forskaren innehar den största makten genom att hen både utformar intervjufrågorna men 

också gör analysen. Dock anses informanterna också ha en viss makt i en sådan situation, detta främst 

för att forskaren är beroende av informanternas kunskap för att kunna samla in empiriskt material till sin 

forskning (Grip 2004).  
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3.2 Genomförande och urval  
 
Innan intervjuerna påbörjades har jag utformat intervjufrågor som jag utgått ifrån, (se bilaga 1 & 2). 

Eftersom jag var ute efter en viss information så hade jag en viss struktur, men intervjuerna var inte helt 

strukturerade eftersom jag ville lämna en viss frihet för respondenten.   

Bell (2005) menar att de flesta intervjuer som genomförs hamnar någonstans mellan helt strukturerade 

och helt ostrukturerade intervjuer. Att lämna en viss frihet för respondenten är av stor betydelse, 

samtidigt är det viktigt att ha en viss struktur i intervjun. Fördelen med att inte ha helt strukturerade 

intervjuer är att respondenten får möjlighet att prata om saker som är viktigt för hen vilket möjliggör för 

fler ämnesområden att komma med (Bell 2005).  

Detta blev tydligt när jag genomförde mina intervjuer då informanterna tog upp saker som jag inte 

efterfrågade men som ändå var gynnande. 

 

Viktigt för alla typer av undersökningar som görs genom intervjuer är att ha en struktur utformad i 

förväg. Detta gör att analysen blir lättare att utföra, vilket blir viktigt särskilt när man har en begränsad 

tid. Utan att ha en viss struktur finns risken att man får alldeles för mycket information av respondenten 

vilket kan göra att man går vilse och till slut inte får reda på det man egentligen ville veta (Bell 2005).  

 

Jag har valt att inte använda mig av inspelning av intervjuer och istället skriva ner svaren direkt på 

datorn. Trots fördelar med att spela in sina intervjuer så kan även svårigheter uppstå. Dels är det inte 

självklart att respondenterna går med på att deras svar på intervjufrågorna spelas in, dels kan det också 

leda till att man inte får lika ärliga svar som man annars skulle fått. Vidare är inspelning av intervjuer en 

tidskrävande metod när man ska skriva ut det som sägs på ljudbandet (Bell 2005).  

 

Urvalet består av totalt sex personer som på olika sätt arbetar med medborgardialog.  

Fyra intervjuer har genomförts med tjänstemän i Arboga kommun, detta eftersom det endast är fyra 

personer som arbetar med fysisk planering i kommunen. Detta urval var nödvändigt med 

anledningen att frågeställningen ställer krav på att utreda hur just de arbetar med 

medborgardialog. Därefter har två telefonintervjuer genomförts med handläggare på Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Detta urval har gjorts eftersom SKL har erfarenhet av frågor gällande 

medborgardialog eftersom de arbetar som stöd till Sveriges kommuner i utvecklingen av 

medborgardialog. Med hänsyn till tiden har telefonintervjuer genomförts med handläggarna istället för 

fysiska träffar. Jag har valt att inte använda några känsliga personuppgifter och att utesluta 

respondenternas namn. Motiveringen till detta är att det inte är av betydelse för uppsatsens resultat.  
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3.2.1 Analysprocessen  
 

Under analysprocessen har jag skrivit ut all insamlat material från intervjuerna. Sedan har jag läst om 

materialet flera gånger för att få en bättre överblick över hela materialet. Därefter valde jag att sortera 

upp och reducera materialet dels för att skapa ordning, dels för att utesluta det som inte är relevant 

utifrån min frågeställning och teori.   

  

Att forskaren själv har samlat in materialet ger i sig inga garantier på att man kommer att ha en bra 

överblick och förstå vad innehållet handlar om. Därför blir det av stor betydelse att läsa materialet och 

att man under läsningen sorterar upp innehållet. Det finns heller inte utrymme att beskriva all insamlat 

material (intervjusvar, dokument, anteckningar, litteratur etc.), så är det av stor vikt att reducera 

materialet (Rennstam & Wästerfors 2015).  

  

Efter att ha sorterat upp och reducerat materialet har jag analyserat texten genom läsning där jag 

identifierat förekommande teman.  De förekommande teman som jag kunnat identifiera och som också 

relateras till uppsatsens frågeställningar är följande:   

- Arbetet med medborgardialog  

- Möjligheter och förutsättningar  

- Svårigheter och hinder  

  

 

 

3.2.2 Validitet och reliabilitet  
  
 

Kvaliteten på innehållet i en undersökning eller ett forskningsarbete bedöms ofta i termer 

av validaritet och reliabilitet. Enligt Johannessen och Tufte (2002) handlar validaritet om det empiriska 

materialets relevans. En studie som har hög validnitet innebär att den motsvarar verkligheten på ett bra 

sätt. Reliabilitet handlar däremot om tillförlitlighet, vilket ställer krav på en bra insamling, bearbetning 

och redogörelse av det insamlade materialet (Johannessen & Tufte 2002).  

Bell (2005) skriver att oavsett vilken metod forskaren väljer i sitt arbete så behöver forskaren kritiskt 

granska den insamlade informationen för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen som fås 

fram är. Forskaren kan även fråga sig om en annan person som använder sig av ens eget instrument 

skulle få samma svar eller resultat (Bell 2005).  
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För att säkerställa validitet och reliabilitet har jag ställt frågor som är viktiga för undersökningen, jag har 

även försökt utforma frågor som är enkla att svara på och som därmed inte ska kunna tolkas på olika 

sätt. Vidare har jag skrivit ut det insamlade materialet som sedan tilldelats informanterna i syfte att 

säkerställa att materialet tolkats rätt, men också för att möjliggöra för informanterna att 

göra ytterligare tillägg i sina svar.   

  

  

Urvalet av informanterna har också gjorts på ett noggrant sätt där jag valde ut personer som arbetar inom 

området som undersöks i studien. Vidare har de intervjuade tjänstemän på kommunen samma 

arbetsuppgifter och därmed fått samma intervjufrågor. Detsamma gäller de intervjuade handläggarna på 

SKL. Detta möjliggör för en jämförelse av respondenternas svar, vilket har gjorts i denna studie, i 

syfte att undersöka om respondenternas svar pekar åt samma håll eller i fall de motsäger varandra.  

Detta beskrivs som en lämplig metod för att öka trovärdigheterna i ett forskningsarbete (Ahrne & 

Svensson 2015).  

 

 

  
3.2.3 Etiska överväganden  
   

Fyra huvudkrav på forskningen som beskrivs i Vetenskapsrådet (2002) har tillämpats i denna studie. 

Huvudkraven kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Innan intervjuerna påbörjats har jag tilldelat respondenterna skriftlig information om studien som bland 

annat beskriver syftet med studien, deras rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, vilka 

personuppgifter som samlas in, hur och hur länge uppgifterna bevaras. Därefter har respondenterna 

tilldelats en samtyckesblankett där de genom sin underskrift samtycker till att ha tagit del av den 

skriftliga informationen och att de väljer att delta i studien.   

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna i 

forskningen om forskningens syfte och beskriver hur forskningen genomförs. Vidare ska 

det även framgå att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att uppgifterna som samlas in inte 

kommer att användas för annat än forskningens syfte.  Samtyckeskravet innebär att inhämta 

undersökningsdeltagarens samtycke, vilket alltid bör hämtas i undersökningar med aktiv insats av 

deltagarna som exempelvis intervjuer. Det ska även framgå att medverkande i undersökningen har rätt 

att själva bestämma om samt hur länge de vill delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 
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utan negative följder (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Konfidentialitetskravet kan tolkas som frågan om offentlighet och sekretess. Detta krav innebär 

att personuppgifter i en undersökning förvaras på ett sådant sätt att utomstående personer inte kan ta del 

av dem. Detta innebär att insamlade personuppgifter ska användas på det sätt att medverkande i 

undersökningen inte kan gå att identifiera av utomstående.  

Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlande uppgifterna om enskilda personer endast nyttjas för 

forskningsändamål och att de därmed inte får utlånas för annat bruk (Vetenskapsrådet 2002).  

Dessa krav har säkerställts genom att jag i uppsatsen använt mig av titeln ”tjänsteman” istället för 

respondenternas personliga namn. Det insamlade materialet har endast använts för uppsatsens syfte och 

därmed inte lånats ut till någon.  Vidare har insamlade materialet bevarats på min egen dator under 

uppsatsens gång som bara jag har tillgång till, för att därefter raderas helt.  
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4. Empiri  
  

  

I detta kapitel redovisas resultatet av det insamlade materialet. Som det tidigare framkommer har jag valt 

att utesluta respondenternas namn eftersom det inte har betydelse för resultaten. Därmed kommer de 

kommunala tjänstemän att kallas för Tjänsteman 1, Tjänsteman 2, Tjänsteman 3 och Tjänsteman 4. 

De intervjuade handläggarna kommer att kallas för Handläggare 1 och Handläggare 2.   

Det insamlade materialet redovisas i olika teman. Först redovisas hur arbetet med medborgardialog ser 

ut, därefter redovisas fördelar och aspekter som är viktiga för att dialogen ska fungera. Slutligen 

presenteras svårigheter som hindrar genomförandet av medborgardialoger.   

  

  

  

4.1 Arbetet med medborgardialog  
  

Under tiden som jag läst tidigare forskning och andra dokument som handlar om medborgardialog så har 

jag märkt att det finns olika tolkningar på vad som faktiskt menas med medborgardialog. Därmed valde 

jag att ställa frågan till båda handläggarna på SKL i syfte att tydliggöra detta.   

  

Båda handläggarna var överens om vad som egentligen menas med medborgardialog och bekräftade mitt 

påstående om att det finns olika tolkningar. Handläggare 1, menar också att kommuner som inte arbetar 

med utvecklingen av medborgardialog inom sin organisation ofta har en felaktig tolkning av vad 

medborgardialog egentligen är. Handläggare 1 förklarar att det är allt fler kommuner som arbetar med 

medborgardialog och att det har blivit en sorts ny trend, men också att det är vanligare att större 

kommuner arbetat fram egna strategier som syftar till att utveckla medborgardialogen.  

 

Enligt Handläggare 1 och 2 är medborgardialog ett systematiskt sätt för en kommun eller region att föra 

samtal med medborgare (de som bor, verkar eller har en relation till kommunen), för att få mer 

information inför ett beslut men också för att bygga tillit och förtroende. Vidare beskriver Handläggare 1 

och 2 att för att det ska få kallas medborgardialog så krävs en koppling till en beslutsprocess i 

kommunen eller regionen kring en fråga eller ämne som är påverkbart. Saker som förknippas med 

medborgardialog men som egentligen inte är medborgardialog är till exempel informationsmöten, 

politikerns samtal i valstugan eller tjänstepersonernas vardagliga kontakt med brukarna.  
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När jag ställde frågan som syftar till att ta reda på hur arbetet med medborgardialog ser ut i kommunen 

så var tjänsteman 3 tydlig med att säga: ”Det blir svårt att svara på det eftersom vi i nuläget inte arbetar 

med medborgardialog”. Vidare förklarade tjänsteman 3 att det är under samrådet som de kommer i 

kontakt med medborgarna och att han kan ge en beskrivning över hur arbetet ser ut då. 

Detta var något som stack ut eftersom när samma fråga ställdes till de andra tjänstemännen så var det 

ingen som sa att de inte arbetar med medborgardialog, istället beskrev de hur arbetet under samrådet ser 

ut, vilket de tolkar som medborgardialog. Detta bekräftar ytterligare att det finns olika tolkningar av vad 

medborgardialog egentligen är. 

 

De intervjuade tjänstemän uppger att de inte har någon speciell strategi för hur arbetet med 

medborgardialog ska gå till, men ger en förklaring över hur arbetet ser ut i vanliga fall.  

Tjänstemännen beskriver att medborgardialogen kommer in under samrådsskedet och att de inte arbetar 

med kommunikativa processer utöver de krav som ställs enligt Plan- och bygglagen.  

En problematik som lyfts av tjänstemännen är att det i samrådsbestämmelserna inte anges hur samrådet 

ska gå till. De beskriver att det är viktigt att nå ut till alla berörda parter och ge de möjlighet att se 

planförslaget och yttra sig. När planförslaget ska ställas ut på samråd så skickas information om 

planförslaget ut via mejl eller brev till alla som berörs av detaljplanen. I informationen framkommer 

bland annat att planhandlingarna finns utställda på kommunen, hemsidan samt biblioteket.  

De intervjuade tjänstemännen beskriver vidare att alla medborgare alltid har rätt komma till kommunen 

för att ställa frågor och diskutera förslaget. För de som inte har möjlighet att ta sig dit så kan de alltid 

ringa till personen som ansvarar för planförslaget vars kontaktuppgifter finns i den utskickade 

informationen.   

  

Tjänstemän 1,2 och 3 nämner att de i vissa fall brukar ta kontakt med berörda parter i ett tidigare skede 

och att de tidigare använt sig utav metoder i form av möten och vandringar med berörda medborgare.  

Dessa metoder beskrivs ha fungerat bra, dock har svårigheten varit att nå ut till personer som vanligtvis 

inte väljer att delta. Tjänsteman 1 beskriver att det nästan på förhand går att förutse vilka som kommer, 

eftersom det finns vissa grupper som alltid brukar delta. Det anges också vara vanligt att personer som 

deltar i medborgardialogen ofta är de som har negativa synpunkter att framföra, vilket innebär att 

deltagarna redan innan medborgardialogen har tagit ställning till frågan. Detta försvårar för dialogen och 

gör att tjänstemännen upplever att de inte blir lyssnade på.   

 

Att använda sig av ovannämnda metoder är dock inget som brukar göras i vanliga fall utan något som 

görs om planförslaget bedöms vara av stor betydelse för allmänheten. Tjänsteman 3 förklarar att arbetet 

med översiktsplanen har involverat många medborgare, organisationer och intressenter redan tidigt i 
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processen. Det hölls flera medborgardialoger vilket öppnade möjligheten till en djup dialog kring 

kommunens framtida utveckling. Detta gjorde att alla som ville fick vara med och påverka inriktningen 

vad gäller kommunens långsiktiga planering.  

Vidare beskriver tjänstemännen att de i allt större utsträckning använder sig av digitala metoder som 

sociala media och kommunens hemsida för att nå ut till fler, vilket även möjliggör för medborgarna att 

yttra sig där. Detta beskrivs även vara något som kommunen kommer att arbeta mera med.  

 

Tjänsteman 2 nämner att kommunen har köpt in en drönare som de kan använda för att spela in klipp om 

olika projekt för att sedan lägga ut det på sociala medier. Istället för att skriva långa texter förväntas 

inspelade klipp med hjälp av drönare väcka intresset hos medborgarna. Eftersom alla inte har tillgång till 

datorer och internetuppkoppling så kommer inte ett arbete med digitala metoder att ersätta andra sätt att 

komma i kontakt med medborgarna. Istället beskrivs digitala metoder som ytterligare ett sätt att nå ut till 

fler.  

Alla intervjuade tjänstemän beskriver samma process vad gäller återkoppling.  

Tjänstemännen anger att de inte har någon specifik framtagen metod för arbetet med återkoppling. 

Återkopplingen sker enligt regelverket efter samrådet, enligt gällande lagstiftning, då sammanställs alla 

inkomna synpunkter och därefter formuleras ett svar som skickas ut till alla som yttrat sig. Efter detta 

sker ingen utvärdering utan planen går vidare i processen. 

  

Tjänsteman 2 beskriver ett projekt där planförslaget ändrats eftersom det varit många engagerade 

medborgare som var emot planförslaget. I resulterade motståndet från medborgarnas håll till en vinst för 

bägge parter. Medborgarna blev nöjda eftersom de kunde påverka det framtagna planförslaget och 

därmed få ett mindre antal nya byggnader i området. Det nya planförslaget innebär mindre kostnader att 

genomföra, samtidigt som planen möjliggör för ett tillräckligt antal nya byggnader, vilket också gjorde 

kommunen nöjda. 

Enligt handläggarna på SKL så fungerar medborgardialogen generellt sätt bra utifrån de syften som 

beslutas, alltså att ta in synpunkter från medborgarna under samråds skedet. Handläggare 2 utvecklar 

detta och menar att trots att det generellt sätt fungerar bra så kan medborgardialogen utvecklas i svårare 

frågor och vid en fördjupad deltagande där målkonflikter lyfts in i samtalen. Tjänsteman 4, är positiv till 

att arbeta för en utveckling av medborgardialogen i de projekt där man ser att det e något som berör 

många, vilket överensstämmer med handläggare 2.   

  

De intervjuade tjänstemän anger att de behöver arbeta med att utveckla medborgardialogen i kommunen, 

dock endast i de projekt där man ser att det är något som berör många, vilket överensstämmer med 

handläggare 2.  
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Tjänsteman 4 tillägger att det inte går att ha medborgardialog i alla projekt eftersom det är en 

tidskrävande process, samt att medborgardialogen gör mest nytta i komplexa frågor. Tjänsteman 1 anser 

att det krävs egna initiativ för att skapa förutsättningar för en god medborgardialog, något som 

egentligen bara inte har gjorts. Tanken har gått att sättet de arbetar på i nuläget inte har resulterat i så 

mycket respons, men samtidigt har de heller inte gjort så mycket reklam för det.  

Tjänsteman 1 beskriver också att det finns brist på kunskap hos medborgarna vad gäller förmågan att 

läsa en plankarta på korrekt sätt, vilket gör det svårt att lämna lämpliga synpunkter. För ett bättre 

kunskapsutbyte behövs även metoder för att få planförslaget mer förståeligt vilket kan väcka intresset 

bland medborgarna. 

 

 

 

 

  
4.2 Möjligheter och förutsättningar   
  

Handläggare 1, menar att planeraren inför en medborgardialog har en viktig roll att prata med politiker 

och andra beslutsfattare om vad som är påverkbart och vilka mål kommunen har med dialogen. I 

genomförandet så har planeraren en viktig roll att planera dialogen på ett sådant sätt att målen uppnås. 

Handläggare 2, påstår även att metoder är en viktig del i arbetet. Om planeraren väljer att träffa ett 

representativt urval av befolkningen så bör man anpassa lämpliga metoder efter det så att man kan nå ett 

sådant resultat och inte endast lita till att alla kommer till utställningen. Tjänsteman 4, beskriver att han 

inte tror på möten med föredragningar och menar att man med mindre grupper ökar chansen att fler 

kommer till tals.    

Tjänsteman 3 förklarar också att rätt val av metod är viktigt, men för att välja rätt metod krävs också en 

större kunskap än den som finns idag.  

Vidare förklarar tjänsteman 3 att medborgardialog i dagsläget inte finns som ett politiskt uppdrag vilket 

kan vara anledningen till att man inte har en medborgardialog.  

Tjänsteman 1 och 2 beskriver att hur det praktiska genomförandet av samrådet ska se ut inte finns 

reglerat i PBL. Detta gör att det finns ett större handlingsutrymme, men samtidigt ställer det krav på 

kunskap och kreativitet hos planerarna vilket istället kan vara en begränsning. Men samtidigt lyfter de 

intervjuade tjänstemännen det faktum att det finns ekonomiska förutsättningar att ta hänsyn till vilket 

påverkar arbetet. 

 

Tjänstemännen förklarar att varje projekt har en budget som måste följas, som är bland annat baserat på 

kommunens ekonomiska situation. Det är viktigt att budgeten följs för att det ska vara lönsamt att 
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genomföra planen. Vidare förklarar tjänsteman 4 att det också kan vara så att planeraren vill genomföra 

en medborgardialog men att olika saker som inte är inräknade i budgeten tillkommer och därmed gör att 

det inte finns utrymme för att genomföra en medborgardialog. Ett exempel på sådana faktorer kan vara 

att det krävs en geoteknisk undersökning av marken eller att Länsstyrelsen kräver en bullerutredning, 

som planerarna inte trodde skulle krävas. 

 

 

Enligt handläggare 1 och 2 är det viktigt att välja rätt metod i arbetet med medborgardialog och att noga 

tänka genom syftet med medborgardialogen. Vidare menar handläggarna också att kommunikationen 

spelar en viktig roll och att det alltid ska strävas efter att ha dialog med öppna frågor för att på så sätt 

möjliggöra för en diskussion. En dialog kräver att det är möjligt att utbyta tankar och resonera kring 

saker, om detta inte är möjliggörs med exempelvis öppna frågor så brukar det sällan bli bra.   

Handläggare 1, förklarar vikten av återkoppling och menar att det är en avgörande aspekt för det 

långsiktiga arbetet med medborgardialog och medborgarnas förtroende för kommunen.  

Handläggare 2 påstår att en bra dialog kan stjälpas på en dålig återkoppling.   

  

Ännu en viktig förutsättning för en god dialog beskrivs vara att göra en utvärdering. Handläggare 1 och 

2 är överens om att det måste finnas ett formulerat syfte med dialogen, som planerarna sedan utvärderar i 

syfte att undersöka om det syftet med dialogen är uppfyllt.  

Detta är viktigt för att kunna förändra och utveckla dialogen till nästa gång. Om det däremot inte finns 

ett formulerat syfte med medborgardialogen så blir det omöjligt att utvärdera i syfte att ta reda på om 

dialogen uppfyllt sitt syfte. Här menar handläggarna att det annars finns en stor risk att planerarna 

genomför en medborgardialog men inte fundera på varför, vilket leder till att det sällan blir bra. Slutligen 

anges ett tidigt involverande av det berörda lokalsamhället en avgörande förutsättning för att 

medborgardialogen ska fungera.  

Tjänsteman 1 förklarar att de har en god kännedom av medborgarna, framförallt i vissa områden. Vidare 

förklarar han att anledningen till det är att de är en liten kommun vilket gör att de ligger närmare 

medborgarna. Detta beskrivs också vara en positiv förutsättning för en god dialog.  

Handläggare 2 förklarar att större kommuner inte står lika nära medborgarna, vilket nämns vara logiskt. 

Detta nämns också kunna vara anledningen att större kommuner har ett större behov av att utveckla sin 

medborgardialog, medan mindre kommuner i större utsträckning klarar sig med den formella 

dialogprocessen. 
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4.3 Svårigheter och hinder   
  

Den generella svårigheten enligt alla intervjuade tjänstemän är att få fler medborgare att delta samt att nå 

ut till tillräckligt många. Tjänsteman 4 menar att ett hinder med medborgardialog är resursbristen som 

finns vilket hindrar att fler från kommunen deltar i medborgardialogen. Vidare krävs också ett 

engagemang från fler inom kommunen vilket också ses som en svårighet.  

Enligt tjänsteman 3 kan en svårighet också vara att det finns ett ointresse och okunskap rörande 

planering och frågorna som tas upp vilket gör att människor inte väljer att engagera sig.  

Tjänstemännen medger också att ekonomiska resurser är ett hinder i arbetet. Tjänsteman 4 förklarar 

svårigheten med kommunikation i kontakten med medborgarna och menar att även kommunikatörer 

borde antingen närvara eller åtminstone i någon form vara delaktiga i arbetet med medborgardialog. 

Vidare beskriver tjänsteman 4 att personen som ansvarar för detaljplanen även ansvarar för dialogen. En 

brist på kunskap i hur medborgardialogen ska utformas utgör ett hinder i arbetet, därmed krävs någon 

form av utbildning.  

 

Tjänsteman 1, menar att man skulle kunna utveckla medborgardialogen genom att göra interaktiva kartor 

där man på ett enkelt sätt tycker till om olika specifika saker genom att markera ett specifikt område på 

en karta och få upp en textruta där man kan skriva vad man tycker och tänker. Ett hinder i arbetet är dels 

att det ställer krav på tekniska resurser, dels att det tar tid att utveckla. Tjänsteman 1 förklarar att ett 

sådant arbete kan kräva extern hjälp i form av en konsult, vilket återigen tar oss tillbaka till frågan om 

ekonomiska resurser. 

 Även tjänsteman 2 och 3 tror på tekniska lösningar. Tjänsteman 3 förklarar att detaljplan i nuläget 

används ofta som det huvudsakliga verktyget för att visa den tänkta bebyggelsen. Skulle en presentation 

även inkludera exempelvis 3D OCH 4D-modeller så skulle det bli lättare för personer att se hur den 

framtida bebyggelsen anpassar sig till det befintliga. Användandet av mer moderna tekniska lösningar 

kan eventuellt öka intresset hos den yngre befolkningen. Hindret för att göra sådana modeller beskrivs 

vara dels brist på kunskap hos personal som jobbar med detaljplanering, dels att det också är en 

ekonomisk fråga.   

 Handläggare 1 och 2 beskriver också att resurser brukar vara ett ofta förekommande hinder. Dialogen 

kräver ett visst arbete innan, under och efter dialogen vilket ställer krav på både personal och 

ekonomiska resurser.  

Handläggarna beskriver att ett hinder i arbetet också kan vara om utvecklingen av medborgardialog inte 

finns som ett politiskt uppdrag, vilket också skickar signaler om att medborgardialogen inte är en 

prioriterad fråga. Planerarna på kontoret beskrivs ha ett stort handlingsutrymme och därmed kunna 

påverka utformningen av medborgardialogen, men samtidigt måste planerarna anpassa insatserna utifrån 

vilken budget som finns avsatt för ett visst projekt vilket påverkar handlingsutrymmet.  
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5. Analys  
  

I detta kapitel undersöks den insamlade empirin i relation till teori och tidigare forskning.   

  

 
  
5.1 Arbetet med medborgardialog   
 

Som det tidigt framkommer i empirin är att alla intervjuade tjänstemän inte tolkar medborgardialog på 

samma sätt. Detta var tydligt eftersom frågan som var kopplad till deras arbete med medborgardialog 

besvarades på olika sätt.  Det som stack ut var att en av tjänstemännen först svarade att kommunen inte 

arbetar med medborgardialog, medan andra förknippade samråd med medborgardialog. Detta ställer 

därför krav på att med stöd av teori och tidigare forskning undersöka om kommunen arbetar med 

medborgardialog eller inte.   

 

Samtliga tjänstemännen beskriver att arbetet med medborgardialog kommer in under samrådsskedet, 

dess arbetssätt visar tydliga tecken på den rationella planeringsteorin, men också inslag av den 

kommunikativa planeringsteroin. Hermelin (2005) förklarar att planeringsprocessen delas in i olika steg 

i den rationella planeringsteorin och att stegen sedan följer varandra i tiden. Det första steget sker när 

beslutsfattare sätter upp ett mål, därefter leder planerarna arbetet vidare. Detta var tydligt under 

intervjuerna med tjänstemännen där det framkommer att det under samrådet redan finns ett färdigt 

planförslag, som inte är framtaget tillsammans med medborgarna.  

 

Detta behöver dock inte alltid vara problematiskt, enligt Nyström (2003) kan den rationella planeringen 

bedrivas på ett mer inkluderande sätt genom att planeraren föreslår åtgärder som tillgodoser 

medborgarnas önskemål. Detta innebär att en god medborgardialog kan uppnås utan att behöva ersätta 

den rationella planeringen helt. Här menar Mels (2016) att expertkunskaper, vars tro är tydlig i den 

rationella planeringen, är nödvändigt att ha i planeringen. Detta kan även kopplas till empirin där det 

framkommer att det finns brister vad gäller medborgarnas kunskaper vilket gör att det inte alltid går att 

förlita sig på medborgarnas förslag.  

 

Vidare menar tjänstemännen att det inte behövs någon utveckling vad gäller medborgardialog i vanliga 

fall, istället anser de att de behöver arbeta med utveckling av medborgardialogen när det gäller vissa 

utvalda projekt. Enligt Nyström (2003) så ställer den rationella planeringen krav på alternativa modeller 

framförallt vid projekt som är av stort intresse för allmänheten. I empirin framkommer det att 
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handläggarna menar att medborgardialogen fungerar bra i de flesta kommuner utifrån det syfte som 

beslutas, men att det kan utvecklas i svårare frågor. Enligt SKL (2013) handlar arbetet med 

medborgardialoger om att stödja det representativa systemet som kännetecknas av den rationella 

planeringsteorin och därmed inte att ersätta den mot alternativa modeller.  

 

Delaktighetstrappan som är framtagen av SKL (2013) visar olika nivåer av deltagande. Utifrån 

intervjuerna med tjänstemännen kan deras arbete till största del kopplas till det första och andra steget, 

dessa är: information och konsultation.  

Informationssteget innebär att erbjuda medborgarna information och bidra med förståelse av problemet, 

möjligheter och lösningar. Men detta beskrivs enligt SKL (2013) endast vara information och inte 

dialog. De intervjuade handläggarna bekräftar att informationsmöten inte är medborgardialog, för att 

kunna klassas som medborgardialog menar handläggarna att det krävs en koppling till en beslutsprocess 

i kommunen kring en fråga som går att påverka.  

 

 

SKL (2013) beskriver att konsultation handlar om att få medborgarnas återkoppling på framförda förslag 

under exempelvis ett samrådsmöte, för att sedan väga in dessa i kommande beslut. Detta framkommer 

även i samrådsbestämmelserna som finns reglerade i plan- och bygglagen 5 kap 11-17 § § (SFS 

2010:900), vilket tjänstemännen anger att de alltid arbetar efter.  

Sammanfattningsvis handlar information om att planerarna vill att medborgarna ska veta något, medan 

konsultation handlar om att planerarna vill veta vad medborgarna tycker och tänker kring ett planförslag. 

Något som tydligt framkommer i empirin är att tjänstemännen till största del arbetar endast enligt 

regelverket. Mels (2016) kopplar arbetet med starkt förhållande till regelverket till teknologisk 

förankring, vilket vidare har en koppling till den rationella planeringsteorin. Mels (2016) menar att ett 

sådant arbetssätt ofta leder till oro bland medborgarna och en minskad öppenhet och tillit till planerna, 

vilket resulterar vidare till att medborgarna inte vill delta i dialogprocessen. Detta speglas även i empirin 

då tjänstemännen dels lyfter svårigheten med att engagera fler medborgare i medborgardialogen, dels att 

nå ut till rätt målgrupp. Vidare menar Mels (2016) att den rationella planeringens tro på expertkunskap 

leder till att medborgerligt deltagande blir ett lågt prioriterat område, medan den kommunikativa 

planeringen har deltagande som en central del.  

 

 

Hermelin (2005) menar att den rationella planeringen ställer krav på alternativa modeller eftersom den 

inte klarat av sin uppgift att tillgodose människors behov. Mels (2016) har kommit fram till att en 

deltagande förankring, som kan kopplas till den kommunikativa planeringen, har en stor betydelse för 

medborgarnas deltagande. Deltagande förankring kännetecknas av en undersökande, flexibel och öppen 
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karaktär till skillnad från ett starkt förhållande till regelverket och tro på expertkunskap. Detta 

förhållande menar Mels (2016) bidrar till ett bredare medborgerligt deltagande och ett ökat tillit från 

medborgarnas sida.  

Som nämnt i inledningen av detta kapitel så har Arboga kommuns arbetssätt i vissa fall inslag av den 

kommunikativa planeringen. Detta gäller främst när tjänstemännen anger att de i vissa fall involverat 

medborgarna tidigare i planeringsprocessen, vilket inte är ett krav enligt gällande lagstiftning.  

Vidare beskrev tjänsteman 2 projektet där medborgarnas önskemål om en ändring i det presenterade 

planförslaget resulterade i en planändring som i slutändan blev lönsam för bägge parter. Detta kan 

kopplas till delaktighetsnivån Dialog, som handlar om att argumentera, kommentera och vara öppen för 

alternativa perspektiv. Enligt Mels (2016) är ett respektfullt lyssnande på deltagarnas intressen, frågor 

och kunskaper visat sig vara av stor betydelse för tilliten och legitimiteten. Detta trots att det slutliga 

beslutet måste tas på ett bredare underlag än det som samlas in under dialogprocessen. Vidare kan det 

breda deltagandet som uppnås genom respektfullt lyssnande även öppna upp möjligheter för osäkra 

frågor att utredas (Mels 2016).   

 

Mels (2016) menar att det inte räcker med att arbeta efter den formella planeringsprocessen genom att 

endast göra det som krävs enligt regelverket. Att ta kontakt med berörda parter i ett tidigare skede påstår 

Mels (2016) att man kan få ur mer fördelar av medborgardialogen med motiveringen att det oftast i ett 

senare skede finns mer framtaget underlag som visar hur och vad kommunala tjänstemän tänkt göra. 

Enligt Boverket (2018) behöver kommunen under samrådet ha arbetat fram ett förslag till detaljplan som 

visar vad som ska göras. Att ta kontakt med medborgarna i ett tidigare skede, innan samrådet tar fart, 

menar Mels (2016) är något som inte krävs enligt plan- och bygglagen men är viktigt då det på ett tydligt 

sätt visar att det fortfarande finns möjlighet att påverka projektet.  

 

Trots att Nyström (2003) menar att planerarnas breda handlingsutrymme öppnar upp möjligheten till att 

bedriva planeringen utifrån medborgarnas behov och önskemål så menar Velásquez (2005) att 

tjänstemännen arbetar på uppdrag av politiker och med verkställande av politiska beslut vilket gör att de 

inte har ett lika stort handlingsutrymme. Detta menar Velásquez (2005) är anledningen till att det under 

medborgardialoger snarare handlar om att förankra än att komma fram till ett beslut tillsammans med 

deltagarna. I den samlade empirin framkommer det att tjänstemännen, med deras nuvarande arbetssätt 

som till största del kännetecknas av den rationella planeringsteorin, inte lyckats med att skapa 

engagemang bland medborgarna. Med ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att det i vissa fall 

behövs ett inslag av alternativa modeller.  
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5.2 Möjligheter och förutsättningar  
  
 

Enligt enkätstudien som genomförts av två grupper av svenska kommuner menar Karlsson (2011) att det 

argument som fick starkast stöd för att öka medborgarnas deltagande var för att möjliggöra för att 

grundlägga bättre beslut. Tjänsteman 4, beskriver att medborgardialog kan bidra med nytänkande i 

processen vilket även kan underlätta genomförandet av olika frågor, och därmed leda till bättre beslut. 

 

Enligt SKL (2009) är dialog ett krav om syftet är att skapa engagemang, tillit och deltagande bland 

medborgarna, vilket också beskrivs av de intervjuade handläggarna. Även Mels (2016) beskriver vikten 

av fler kommunikativa inslag i planeringsprocessen och menar att det är en viktig förutsättning för 

medborgarnas vilja att delta i planeringsprocessen. Velásquez (2005) lyfter fram möjligheten att undvika 

konflikter genom medborgardialog, detta sker eftersom planerarna och medborgarna får möjlighet att 

mötas och ge perspektiv på frågan vilket också minimerar risken för missförstånd. 

 

Enligt Wänström (2013) kan medborgarnas idéer bidra till en ökad kunskap hos planerarna med 

anledningen att medborgarna har en specifik kunskap om området de bor i. Detta är något som också är 

tydligt i det insamlade empirin. De intervjuade handläggarna menar att medborgarna ofta har en specifik 

kunskap som dels är viktig för planeringen dels för att öka chansen till säkerhet i att det som planeras 

också kommer att användas av medborgarna. 

 

För att medborgardialogen ska fungera och ge ett bra resultat menar de intervjuade handläggarna att det 

är viktigt att diskutera vilka frågor som går att påverka samt att tydligt presentera vilka målen med 

medborgardialogen är. Vidare framkommer det i empirin att planerarna bör anpassa metoden efter 

målgruppen för att möjliggöra att uppnå det resultat som önskas. Både Mels (2016) och Wänström 

(2013) beskriver vikten av att välja rätt metod, de menar att val av metod är en viktig del eftersom det 

inte finns en metod som lämpar sig till alla situationer. Även SKL (2009) beskriver att det är viktigt att 

ta ställning till vilken metod som ska användas för att medborgardialogen ska fungera bra.  

Vidare beskriver SKL (2009) att återkoppling också är en viktig del, om det inte sker någon återkoppling 

så kan en god dialog gå förlorad. 
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Som tidigare nämnt framkommer det i empirin att kommunikationen är en central förutsättning för en 

fungerande dialog. Tjänstemän 3 beskrev att de inte är utbildade i hur arbetet med medborgardialog ska 

utformas och att fler än planerare borde delta i medborgardialogen, vidare lyftes förslaget om att en 

kommunikatör skulle kunna åtminstone i någon form vara delaktig i arbetet då kommunikation är en 

viktig del. Wänström (2013) lyfter också vikten av kommunikation och menar att dialog ställer krav på 

möjligheten att diskutera sina tankar om frågan, om detta inte möjliggörs med en bra kommunikation 

genom exempelvis att ställa öppna frågor så kommer resultaten inte att bli bra. Velászuez (2005) 

beskriver också vikten av kommunikation och menar att om det inte sket något utbyte i 

kommunikationen mellan planerare och medborgare så kommer inte syftet med medborgardialog kunna 

bli uppfyllt. 

 

Ännu en förutsättning för en god medborgardialog som SKL (2013) beskriver är återkoppling.  

Att återkoppla till medborgarna är viktigt för att medborgarna ska veta hur deras synpunkter har tagits 

tillvara. Återkoppling kan i relation till delaktighetstrappan kopplas till steg två: konsultation. Som 

tidigare nämnt så arbetar tjänstemännen med denna nivå av deltagande. I empirin framkommer det att 

tjänstemännen inte har någon specifik strategi för återkoppling, men efter inkomna synpunkter brukar 

tjänstemännen återkoppla till medborgana hur de gått vidare med planförslaget. Detta är något som krävs 

enligt den formella planeringsprocessen vilket kan kopplas till den rationella planeringen. Däremot 

ställer inte den rationella planeringen krav på någon alternativ metod för återkoppling, vilket 

tjänstemännen heller inte har valt att arbeta fram.  

  

 

5.3 Svårigheter och hinder   
 

Svårigheten som tydligt framkommer i empirin är att det är svårt att få fler medborgare att delta i 

medborgardialoger, samt att det är svårt att engagera rätt målgrupp. Tjänstemännen beskriver att det ofta 

är de människor som har negativa synpunkter på planförslaget som väljer att delta i medborgardialoger. 

Även Wänström (2013) menar att medborgare ofta väljer att inte delta i en medborgardialog om inte 

planförslaget har en direkt påverkan på deras vardagsliv, vilket innebär svårigheter att nå ut till andra 

målgrupper. Vidare beskriver Wänström (2013) att känslor brukar vara inblandade i medborgardialoger 

om ett planförslag berör medborgarna på ett negativt sätt vilket leder till en dålig stämning och 

svårigheter att uppnå en god dialog.  
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Velásquez (2005) beskriver att invånarnas förslag på utvecklingen av Alaby inte behandlats utifrån det 

bästa argumentet, istället var det avgörande om det framförda argumentet/förslaget passade in i det 

presenterade planförslaget som tagits fram av planerarna. Även Mels (2016) beskriver att planerarna ofta 

försöker förankra ett förslag snarare än att faktiskt ha en dialog med medborgarna.  

Detta är också tydligt i empirin eftersom tjänstemännen främst arbetar inom delaktighetsstegen 

information och konsultation. Att presentera ett tidigare framtager planförslag utan att ha en 

medborgardialog kan kopplas till det som Mels (2016) kallar för förankring.  

 

Detta arbetssätt kopplar Mels (2016) till teknologisk förankring som innebär en rationell planering, 

vilket de intervjuade tjänstemännen arbetar efter. Velásquez (2005) menar att detta beror på att 

kommunpolitiker och storstadsdelegationen har bestämt ramar som tjänstemännen måste arbeta inom. 

Detta innebär enligt Velásquez (2005) att tjänstemännen får ett begränsat handlingsutrymme vilket även 

leder till att medborgarna får det. 

 

Henecke & Khan (2002) förklarar att det kommit in kritik om ett ökat medborgerligt deltagande, 

framförallt efter nya lagändringar i PBL. Kritiken som framförts är att det blivit betydligt mer 

administrationsarbete för planerarna. Samt att det blev längre planeringsprocesser eftersom det finns 

möjlighet att överklaga detaljplanen, trots att överklaganden sällan leder till att planer ändras.  

Enligt SKL (2009) så kräver en medborgardialog ett större arbete som även ställer krav på kommunens 

resurser och förmåga att kunna hantera det.  

Trots att den insamlade empirin visar en positiv syn på medborgardialog så menar tjänstemännen att de 

vill utveckla arbetet med medborgardialog endast i svåra frågor, vidare menar samtliga tjänstemän att 

både kunskap och resurser är centrala aspekter. Detta går även att koppla till kritiken av Khankee (2000), 

om att det finns ett problem mellan teori och praktik inom den rationella planeringen och att planerarna 

får möta begränsningar i form av kunskap och resurser. 

 

Trots egna förslag på idéer, som framkommer i empirin, om hur man kan nå ut till fler medborgare så 

finns det hinder på vägen. Exempel som lyfts i empirin är idén om interaktiva kartor där medborgare 

enkelt kan klicka på ett område och lämna sina synpunkter. Samt idéen om presentationer i 3D och 3D-

modeller som kan väcka ett större engagemang bland medborgarna, framförallt hos den yngre 

befolkningen. Hinder av dessa idéer anges vara ekonomiska och tekniska resurser. Intervjuade 

handläggare menar också att resursbristen är vanligt förekommande. Detta eftersom medborgardialogen 

kräver ett stort arbete. Å andra sidan framkommer det i empirin att tjänstemännen inte anser att 
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medborgardialogen behöver utvecklas i alla frågor utan endast att det är något de behöver utveckla i 

svårare frågor, som berör många medborgare.  

Problematiken som lyfts i empirin är att det inte framkommer i regelverket hur samrådet ska bedrivas 

och att tjänstemännen därmed inte gör så mycket mer än det som finns i regelverket. Wänström (2013) 

kommer också fram till att detta är ett problem då bestämmelserna som finns idag utgör ett hinder för en 

lyckad medborgardialog.  

 

Enligt Boverket (2018) finns det en problematik med att den formella processen för dialog, enligt 

samrådsbestämmelserna, kommer försent in i planeringsprocessen. Vidare beskriver SKL (2009) att en 

dialog som kommer in sent i planeringsprocessen kan leda till en minskad tillit och därmed minskat 

engagemang bland medborgarna. De intervjuade handläggarna är också överens om detta och belyser 

vikten av att tidigt i planeringsprocessen involvera medborgarna. Den insamlade empirin visar också att 

medborgardialogen oftast kommer in försent i planeringsprocessen. Tjänstemännen anger att de 

vanligtvis inte arbetar utöver det som krävs enligt lagstiftningen och att medborgardialogen därmed 

kommer in under samrådet. Mels (2016) beskriver att ett tidigt involverande av medborgarna ur ett 

förankringsperspektiv har gett en bra respons och goda resultat. Det har bland annat bidragit till 

kunskapsuppbyggnad mellan aktörerna, en stor öppenhet, hög närvaro och tillgänglighet.  

Om tjänstemännen istället utformar ett planförslag inför en medborgardialog (enligt den formella 

processen för dialog), så menar Velásquez (2005) att tjänstemännen har bättre förutsättningar att driva 

sina argument och därmed förankra sina mål. Detta bland annat eftersom deltagarna inte fått samma 

möjlighet att förbereda sig, vilket slutligen leder till ett minskat deltagande och en minskad tillit.  

 

 

I detta kapitel har vi analyserat Arboga kommuns arbete med medborgardialog, möjligheter och 

förutsättningar samt svårigheter och hinder i relation till uppsatsens teori och tidigare forskning.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppsatsens teori och tidigare forskning speglar den insamlade 

empirin på ett rättvist sätt. 
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6. Slutsatser  
 
 
I detta kapitel kommer jag att svara på uppsatsens frågeställningar utifrån slutsatser som kan tas med 

hjälp av den genomförda analysen.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka möjligheter och begränsningar i arbetet med 

medborgardialog i fysisk planering i en mindre kommun. Ett underliggande syfte har också varit att 

undersöka viktiga aspekter i arbetet med medborgardialog. I denna uppsats utgör Arboga kommun ett 

fall i arbetet som exempel på en mindre kommun.   

 

1) På vilket sätt kan medborgardialog främja kommunal fysisk planering?  

  

Medborgarna bedöms ha en situerad kunskap om dess omgivning vilket kan bidra till en ökad 

träffsäkerhet i att det som planeras också kommer att användas. Det är trots allt medborgarna vi 

planerar för. Såväl empiri som teori belyser att medborgardialog kan bidra med nytänkande i 

planeringsprocessen och medborgarens kunskaper kan bidra till ett bredare beslutsunderlag vilket 

möjliggör för bättre planering.  

Slutsatsen kan även tas att medborgardialog kan bidra till utveckling av planerarens kunskaper, 

vilket även kan bidra med bättre planering i de fall där medborgardialoger inte tillämpas. 

 

 

2) Hur arbetar Arboga kommun med medborgardialog vid upprättandet av detaljplaner?  

  

Arbetssättet har ett starkt förhållande till den rationella planeringen och begränsas av den formella 

planeringsprocessens ramar. I enstaka fall finns det inslag av en kommunikativ planering där 

medborgardialogen sker tidigare i planeringsprocessen.  

Utifrån delaktighetstrappan (Figur 1), hamnar kommunens delaktighetsnivå inom: information och 

konsultation. Dessa nivåer innebär att medborgarna erbjuds information och att en återkoppling på 

framförda förslag används i syfte att väga in dessa i kommande beslut.  

Nästa nivå i delaktighetstrappan är Dialog och innebär att medborgarna får möta andra i syfte att föra 

dialog. Denna nivå brukar kommunen vanligtvis inte arbeta inom. 

 En strategi för medborgardialog finns inte framtaget i dagsläget, och finns heller inte som ett 

aktuellt politiskt uppdrag i kommunen.  Tjänstemännen vill och ser möjlighet till att utveckla arbetet 

med medborgardialog i komplexa frågor, detta främst genom en stark tro på digitala metoder och 

lösningar.  
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3) Hur uppnås en god medborgardialog och vilka begränsningar finns det i arbetet med 

medborgardialog inom fysisk planering i en mindre kommun?  

  

För att uppnå en god medborgardialog ska det ske på ett systematiskt sätt, att planerarna först tänker 

igenom syftet med dialogen och planerar och utvärderar utifrån det.  

Teori och tidigare forskning belyser vikten av att involvera medborgarna tidigt i planeringsprocessen. 

Det är också viktigt att frågan som är kopplad till medborgardialogen också är påverkbar, samt att det 

finns en målgruppsanalys med olika metoder för att nå dem man vill/behöver nå.  

Slutligen behöver det också vara tydligt vad som händer med den information som skapas i dialogen och 

att de som varit med i medborgardialogen också får information om vad som händer efter dialogen.  

Trots tjänstemännens vilja och framförda idéer om utveckling av medborgardialog så finns 

begränsningar som hindrar detta från att ske. Tjänstemännen har begränsade ramar enligt den formella 

planeringsprocessen som de måste arbeta inom, vilket begränsar handlingsutrymmet. 

En god medborgardialog kräver ett stort arbete innan, under och efter dialogen vilket skapar svårigheter 

för en mindre kommun med begränsade resurser. 

Begränsningar i en mindre kommun är främst kopplade till ekonomiska resurser. Vidare utgör kunskaps- 

och personalbrist en begränsning i arbetet. 

 

 

 

6.1 Framtida forskning och reflektioner 
 

Uppsatsens begränsning i form av tid har utelämnat andra perspektiv. Det hade därmed varit intressant 

att inkludera ett medborgerligt perspektiv i arbetet.  

Antal informanter hade kunnat vara fler för att stärka uppsatsen ytterligare. Exempelvis hade intervjuer 

med politiker varit intressant att genomföra i syfte att ta reda på hur de ser på arbetet med 

medborgardialog.  

 

Jag vill ge ett förslag till framtida forskning att följa upp idén som framkommer i empirin, om att öka 

medborgardeltagande med hjälp av interaktiva kartor.  

Detta skulle kunna göras dels genom att undersöka förutsättningar för en löpande dialog genom 

möjligheten att lämna synpunkter direkt på en interaktiv karta, dels genom enkäter utifrån ett 

medborgarperspektiv undersöka om det finns en efterfrågan på en sådan plattform.   
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Ännu ett förslag på framtida forskning är att undersöka arbetet med medborgardialog i en större 

kommun och därefter göra en jämförelse med en mindre kommun.  

Syftet i ett sådant arbete skulle vara att identifiera skillnader mellan en liten och en stor kommun vad 

gäller förutsättningar för en god medborgardialog.  
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 Intervjufrågor till tjänstemän på kommunen.   
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Bilaga 2 

  

Intervjufrågor till handläggare på SKL. 
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