
 
!

!
   
  !!

Stadsbyggnadsbenchens kommuners syn på  

Medborgardialogens påverkan på effektivitet och 

kvalitet i planprocessen 

!!!
MARIA SPRINGMAN KJELL !

    !!!!!!!!!!!!!!
SoM EX 2014-12 

___________________________________________ 
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN  

SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD  
Institutionen för Samhällsplanering och miljö 
Avdelningen för Urbana och regionala studier 

!
EXAMENSARBETE INOM URBAN OCH REGIONAL PLANERING, AVANCERAD NIVÅ 
STOCKHOLM 2014



Förord!!
Jag vill tacka min handledare Sofia Wiberg på KTH för inspiration, vägledning och 
värdefulla synpunkter. Utan ditt stöd och engagemang i denna uppsats hade jag inte 
varit klar nu. Jag vill dessutom tacka min handledare på Huddinge kommun, Åke 
Andersson som har guidat och hjälpt till med korrekturläsning av uppsatsen. Sist men 
inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla tjänstemän och politiker i 
Stadsbyggnadsbenchens kommuner som tagit sig tiden att låta mig intervjua dem, 
svarat på mail och bidragit med material som på så vis möjliggjort denna uppsats. Jag 
hoppas att ni finner den användbar i ert arbete.  

! !
Maria Springman Kjell 
Stockholm, juni 2014 



Sammanfattning!!
Utifrån forskning och en pågående debatt i dagens samhälle går det att utläsa en 
problematik kring medborgardialog där den potentiella nyttan ställs mot eventuella 
risker. Debatten kring medborgardialogen har dessutom skapat diskussioner kring 
dess påverkan på effektiviteten i planprocessen i relation till de kvaliteter som erhålls.  
Frågan har blivit allt mer aktuell de senaste åren då planprocessen anses vara 
ineffektiv i relation till vad som krävs för att tillgodose behovet av bostäder (SOU 
2013:34). Samtidigt har ett ökat intresse för medborgardialog uppmärksammats i 
landets kommuner (Khakee, 2006 m.fl.), något som generellt uppfattas som en 
tidskrävande process. !
Stadsbyggnadsbenchen är en samarbetsorganisation i Stockholms län där åtta 
kommuner jobbar med benchmarking i stadsbyggnadsfrågor. De åtta kommunerna 
utgör i denna uppsats den empiriska plattformen där strateger och styrdokument har 
studerats för att studera kommunernas syn på medborgardialog. Syftet har varit  att 
klarlägga de olika kommunernas syn och förhållande till medborgardialog med hänsyn 
till dess effektivitet och kvalitet i planprocessen. Effektivitet handlar i denna uppsats 
om kortare och snabbare planprocesser för att kunna framställa bostäder i takt med 
inflytten till Stockholmsregionen. Kvaliteterna som kan erhållas genom medborgar-
dialog är många och utläses i uppsatsens undersökning, men handlar exempelvis om 
demokratiska kvaliteter som politisk jämlikhet och förtroende, men även andra 
kvaliteter som lokalt anpassade lösningar och ökat socialt kapital. Dokumentanalys 
och intervjuer med tjänstemän och politiker har varit de främsta metodologiska 
tillvägagångssätten i uppsatsen. !
Resultatet visar på att kommunerna ser positivt på idén om medborgardialog. Många 
av dem har dessutom välformulerade strategier och handböcker som talar för en bred 
kunskap kring vad medborgardialogen kan bidra med, men även en medvetenhet om 
dess risker och fallgropar. Den generella uppfattningen bland både tjänstemän och 
politiker är att medborgardialog tar tid. Tiden kan eventuellt tas igen i slutskedet, men 
det finns  inte några garantier på att det sker vilket innebär ett visst risktagande om 
projekten är under tidspress. Det krävs en tydlig strategi som efterlevs, engagemang 
både från kommun och medborgare samt tilldelade resurser för att eventuellt kunna 
skapa en effektiv och kvalitativ medborgardialog.  !!!
”Syftet har varit  att klarlägga de olika kommunernas syn och förhållande 

till medborgardialog med hänsyn till dess effektivitet och kvalitet i 
planprocessen”. 



Abstract!!
Current research and an ongoing social debate present complex concerns relating to 
civil dialogue in which the potential benefits are weighed against the potential risks. 
The debate surrounding civil dialogue has also started discussions about its impact on 
the efficiency of the planning process in relation to the qualities obtained. The 
question has become more and more relevant in recent years when the planning 
process is considered to be inefficient in relation to what is required to meet the need 
for housing (SOU 2013:34). Meanwhile, an increasing interest in civil dialogue has 
been noticed in the municipalities (Khakee, 2006, etc.), a process which generally is 
considered time consuming.  !
Stadsbyggnadsbenchen is a collaborative organization in Stockholm County where 
eight municipalities work with benchmarking in urban issues. The eight municipalities 
makes in this thesis the empirical platform where strategists and policy documents 
have been studied in order to study the local government approach to civic dialogue. 
The aim has been to clarify the various municipal visions and relation to civil dialogue 
with regard to its efficiency and quality of the planning process. Efficiency means in 
this thesis shorter and faster planning processes in order to produce housing 
accordingly to the in-migration to Stockholm. The qualities that can be obtained 
through civil dialogue are many, but could in this context be democratic qualities such 
as political equality and participation, but also qualities such as locally adapted 
solutions and increased social capital. Document analysis and interviews with officials 
and politicians have been the main methodological approaches in the thesis.  !
The main results of the study shows that the municipalities welcomes the idea of civil 
dialogue. Many of them also articulate strategies and guides that shows a broad 
knowledge of what civil dialogue can contribute, but also an awareness of its risks and 
pitfalls. The general perception among both officials and politicians, are that civil 
dialogue takes time. The time may be recouped in the final stages, but there are no 
guarantees that it will, which means some risk when taking on dialogue projects under 
time pressure.  To potentially be able to create an effective and qualitative civil 
dialogue, the municipalities require a clear strategy that is complied, a commitment 
from both the municipality and the citizens, but also assigned resources.  !! !

”The aim has been to clarify the various municipal visions and 
relation to civil dialogue with regard to its efficiency and quality of 

the planning process”. !!!!
!
! !
!
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Inledning!
Utifrån forskning och en pågående debatt i dagens samhälle går det att utläsa en 
problematik kring medborgardialog där den potentiella nyttan ställs mot eventuella 
risker. I en debattartikel som publicerats i Aftonbladet 24 februari 2014 skriver de 
styrande allianspartiernas ledare om hur de ser att Sverige i framtiden ska kunna 
bygga fler bostäder, framförallt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö 
(Regeringen, 2014). Artikeln behandlar bland annat de så kallade nimbys  påverkan på 1

planeringen. Artikeln bygger på att medborgare motsätter sig nya byggnationer även 
om de allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer (Regeringen, 2014). 
Allianspartiernas inlägg i samhällsdebatten väcker bland annat frågorna: hur kan en 
dialog med nimbys påverka effektiviteten i planprocessen? och: tas det för mycket 
hänsyn till nimbys i förhållande till den resterande befolkningen? Frågorna berör det 
som kommer att studeras i denna uppsats, nämligen effektivitet och demokratiska 
kvaliteter i planprocessen då kommuner använder sig av medborgardialog.  !
Då innebörden av begreppet medborgardialog har förändrats under historiens gång 
och varierar även i dagsläget, kan det vara svårt att definiera dess betydelse. I Sverige 
idag menar statsvetaren Martin Karlsson (2011, s.113), att medborgardialog innebär 
”olika former för medborgares politiska deltagande som initieras och styrs av offentliga 
aktörer och institutioner”. Dialogen går utanför de konventionella formerna för 
medborgarnas deltagande i den representativa politiken, som exempelvis valen av 
politiska beslutsfattare. Karlsson menar att det handlar om en öppen dialog kring 
samhällsfrågor mellan politiker och medborgare, något som idag även anses vara ett 
ideal i lokaldemokratin. Sveriges Kommuner och Landsting (härefter SKL) menar att 
medborgardialog handlar om att ”använda flera olika metoder för att få kunskap om 
medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens och 
landstingets ansvar, styrning och värderingar” (SKL, 2009, s .8). I denna uppsats 
definieras medborgardialogen därför som den dialog som sker mellan politiker, 
tjänstemän och medborgare mellan valen och som kan skapa varierande möjligheter av 
inflytande.  !
Bland annat SKL menar att medborgardialog kan leda till både kvalitativa värden och 
en effektivare planprocess (SKL, 2009). Vissa menar att medborgardialogen dessutom 
kan hjälpa den hållbara utvecklingen då de stora förändringar som krävs lättast kan 
implementeras och accepteras av medborgarna om de har en högre grad av delaktighet 
i beslutsprocessen (Stenberg, 2013). Medborgardialogen kan därför var till stor fördel i 
processer som på något vis involverar medborgare.  !
Vid planläggning av exempelvis nya områden eller vid förtätning kan detta påverka de 
närboende medborgarna i olika grad. I Sverige är det kommunerna som har 
planmonopol, det vill säga att det är kommunens angelägenhet att planera mark och 
vatten i den egna kommunen (PBL 2010:900 1 kap 2§). Även om det är kommunen 
som fattar beslut om planer finns det ett antal lagreglerade åtgärder som innebär att 
sakägare ska bli involverade i planerna. I själva beslutsfattandet gäller dock den 
representativa demokratin där folkvalda politiker tar de avgörande besluten. Enligt 
World Value Survey (SKL, 2009) är svenskarna oftast nöjda med det representativa 
demokratisystemet där förtroendevalda tar besluten åt dem. Då besluten påverkar 
dem negativt personligen kan det dock istället skapa ett missnöje. Den missnöjda 
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svensken går enligt samma studie gärna med i protestgrupper och engagerar sig på 
olika vis för att kunna påverka beslutsfattarna. De menar att medborgarna gärna vill 
vara med i samhällsutvecklingen, men på sina egna villkor. SKL menar att det utifrån 
denna vilja att delta, skapas en grund och ett behov av att utveckla medborgardialog i 
Sverige (SKL, 2009). !
Khakee (2006), Tahvilzadeh (2013) och Riise (2013) har sett indikationer på att 
intresset för medborgardialog blir allt mer utbrett i de svenska kommunerna. Då  
forskningen även tyder på högre krav på effektivitet, visar det att det behövs mer 
forskning inom ämnet där både effektivitet och kvalitet undersöks. Denna uppsats 
bidrar till ämnet genom att kartlägga åtta kommuners uppfattning och tankar kring 
medborgardialogens påverkan på planprocessen utifrån ett effektivitets och 
kvalitetsperspektiv. Till förfogande har åtta kommuner i Stockholms län bistått med 
information och erfarenheter för att kunna klargöra vilka tankar och strategier som 
råder. Kommunerna i studien ingår i ett samarbete som kallas för Stadsbyggnads-
benchen.  

Stadsbyggnadsbenchen 
Åtta kommuner i Stockholms län beslutade 2010 att gemensamt samverka för att 
effektivisera och förtydliga stadsbyggnadsprocessen genom ett samarbete som kom 
att kallas för Stadsbyggnadsbenchen. Ett tidigare samarbetsprojekt inom bygglov hade 
då gett goda erfarenheter om vad benchmarking mellan kommunerna kunde bidra 
med. De medverkande kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, 
Sollentuna, Stockholm, Täby och Upplands Väsby.  !
De gemensamt framtagna målen för samarbetet är att: 

• Mätbara effektiviseringar ska uppnås i alla medverkande kommuner. 
• Kunskaperna om och förståelsen för stadsbyggnadsprocessen ska på 

ett påvisbart sätt öka såväl internt inom kommunerna som hos 
berörda samarbetspartners och intressenter.  

• Stadsbyggnadsprocessen ska bli tydligare och mer transparent mot 
omvärlden. 

• Mer enhetliga arbetsätt ska etableras.  
(Stadsbyggnadsbenchen, 2013. s.4) !

Stadsbyggnadsbenchen utgörs av kommundirektörerna 
som överser samarbetet en gång om året, samt en 
styrgrupp, en projektledning och två arbetsgrupper; en 
som fokuserar på detaljplaner och verksamhetsmått 
och den andra på exploatering och genomförande (se 
figur 1). Utöver det arbete som sker inom de olika 
delarna i Stadsbyggnadsbenchen utförs en hel del av 
arbetet internt i kommunernas egna arbete. !
Arbetssättet går bland annat ut på att mäta, jämföra, 
finna indikatorer och att ge goda idéer och exempel till 
varandra. Exempelvis har en projektdatabas tagits fram 
i syfte att just mäta och jämföra olika nyckeltal i 
kommunernas stadsbyggnadsprocesser. Andra 
tidigare arbeten inom samarbetet har resulterat i 
en byggherre-enkät och en sakägarenkät utförts 
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Figur 1. Organisationsschema över 
Stadsbyggnadsbenchen 
(Stadsbyggnadsbenchen, 2013, s.8)



där upplevelser och åsikter om kommunikationen och samarbetet med kommunerna 
har värderats utifrån byggherrarnas och sakägarnas perspektiv. Två dagar per år håller 
Stadsbyggnadsbenchen i olika temadagar där en bredare grupp av deltagare från 
kommunerna träffas för att diskutera erfarenheter och utbyta idéer (Stadsbyggnads-
benchen, 2013).  !
Stadsbyggnadsbenchen vill i sitt arbete även etablera ett samarbete med högskolor och 
universitet då de ser fördelar med att engagera studenter i arbetet i de uppgifter som 
lämpar sig för akademiska studier (Tjänsteman 5). Denna uppsats är en sådant 
samarbete mellan Stadsbyggnadsbenchen och KTH. 

Problemformulering & Syfte 
Problemformulering 

En övergripande fråga i stadsbyggandet är hur medborgardialog påverkar effektivitet 
och kvalitet i planprocessen samt om de två går att kombinera. Begreppen är för 
många oförenliga men ses av andra som ett komplement till varandra. Från flera håll 
anses medborgardialog påverka processen på ett effektivt sätt. Genom medborgarna 
får tjänstemän och politiker åtkomst till lokala kunskaper. Det kan öka förtroendet för 
förtroendevalda och legitimerar besluten som då blir lättare att genomföra (Karlsson, 
2011; SKL, 2009; Giljam, 2006; Khakee, 2006, m.fl.). Andra menar att det inte alls 
underlättar processen utan att det istället kan skapa en oro hos planerarna att 
”otydlighet ska leda till besvikelse och ett skadat förtroende” (Fridén, 2013, s.47) vilket i 
sin tur kan försena och verka negativt på processen.  !
Effektivitet handlar här om kortare och snabbare planprocesser för att kunna 
framställa bostäder i takt med inflytten till Stockholmsregionen. Frågan har blivit allt 
mer aktuell de senaste åren då planprocessen anses vara ineffektiv i relation till vad 
som krävs för att tillgodose det ökande behovet av bostäder (SOU 2013:34, s.12). I 
december 2012 kom statens utredning om ett effektivare plangenomförande där 
syftet var ”[…] att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförande-
lagstiftning […]” (SOU 2012:91). Drygt ett år senare kom även utredningen ”Effektiv 
och rättssäker PBL-överprövning” (SOU 2014:14) med ambitionen att skapa en snabbare 
överklagandeprocess men med bibehållen rättssäkerhet. Utredningen från 2012 visar 
bland annat på att ett tidigt inhämtande av kunskaper och synpunkter från 
medborgarna ger ett effektivare genomförande (SOU 2012:91). 2012-års utredning 
föreslår dessutom en förkortad instanskedja för överklaganden av PBL-ärenden. 
Denna förkortning av instanskedjan undersöks närmare i utredningen från 2014 där 
en så effektiv prövningsordning som möjligt eftersträvas och föreslås för att förkorta 
överklagandeprocessen som i dagsläget anses orsaka långa förseningar. Förseningar i 
processen resulterar i dyrare projekt och högre boendekostnader (SOU 2014:14). I 
detta sammanhang är det tydligt att en utdragen process är oönskad då tid är pengar. 
Under 2008 överklagades 20% av detaljplanerna i Sverige (Jansson, 2009). Orsaken 
till detta är ännu svårt att säga men Jansson (2009) nämner brist på inflytande och 
delaktighet som en möjlig anledning till detta.   !
Det står klart att även en hög kvalitet i planprocessen är högt eftertraktat av 
tjänstemän, politiker och medborgare. Kvalitet är däremot mer svårdefinierat 
eftersom innebörden ofta är spridd och subjektiv. Då planprocessen innehåller ett 
demokratiskt beslutsfattande går det genom demokratin att urskilja tre kvaliteter; 
deltagande, inflytande och delaktighet (SOU 2000:1). Effekter av dessa kan vara 
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underbyggda och legitimerade beslut. Kvaliteterna under processen kan sedermera 
framkalla andra kvaliteter i resultatet av processen. Dessa kvaliteter kan exempelvis 
vara ökad trygghet på platsen, bättre funktion eller ökad gemenskap. Uppsatsen  
undersöker vilka kvaliteter som kan uppstå i planprocessen då kommunerna använder 
sig av medborgardialog.  !
Statsvetaren Lennart Lundquist skrev redan 1998 om den trend som han menar att 
den offentliga sektorn går mot; nämligen ”[ett] ökat intresse för ekonomivärdena och en 
parallell negligering av demokrativärdena” (Lundquist, 1998, s.136). Den senaste tidens 
offentliga utredningar (SOU) tenderar att gå enligt Lundquists trend; mot ett mer 
effektivitetsinriktat perspektiv för att underlätta en snabbare plan- och byggprocess i 
linje med det ökade bostadsbehovet. Samtidigt finns det i kommunerna ett ökat 
intresse för medborgardialog (Khakee, 2006; Tahvilzadeh, 2013, m.fl.) där det 
dessutom finns indikatorer på att det kommer att öka ytterligare i framtiden. Henecke 
& Khan (2002) skriver om den motsättning, som Lundquist redan indikerat, kring hur 
effektiviteten som eftersträvas inom planeringen ska förhålla sig till den ökande 
medborgardialogen. De menar på att effektiviteten har en högre prioritet och tillåter 
inte att medborgardialogen tar tid. Jakten på effektivitet har ideligen lett till att 
medborgardeltagandet har fått stå tillbaka, även då vikten av medborgarnas inflytande 
lyfts fram i lagstiftning och direktiv som ett sätt att motverka politisk ojämlikhet 
(Henecke & Khan, 2002).  !
Det finns följaktligen ett behov av mer forskning inom medborgardialogens påverkan 
på effektivitet och kvalitet i planprocessen då vi förmodligen ännu inte sett de fulla 
konsekvenserna av det.   !

Syfte 
Uppsatsens syfte var initialt att undersöka hur medborgardialogen faktiskt påverkar 
effektiviteten och kvaliteten i planprocessen. Då undersökningen visade att det är för 
tidigt att utläsa någon säker påverkan har uppsatsens syfte bytt inriktning. Istället för 
att utläsa tydliga effekter kommer uppsatsen numera vara av en mer beskrivande 
karaktär och syftar istället till att beskriva hur kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen 
ser på hur medborgardialog påverkar effektivitet och kvalitet i detaljplaneprocessen. !

Syftet är att klarlägga de olika kommunernas syn och förhållande till 
medborgardialog med hänsyn till dess effektivitet och kvalitet i 
planprocessen.  !

Uppsatsen undersöker därför uppfattningen hos politiker och tjänstemän genom 
intervjuer men även genom att studera dokument kring strategier för 
medborgardialogen. Frågorna som ska hålla den röda tråden i uppsatsen lyder som 
följande: !

• Hur ser det nuvarande arbetet med medborgardialog ut vid 
upprättandet av detaljplaner i Stadsbyggnadsbenchens kommuner? !

• Vilken syn har politiker och tjänstemän i Stadsbyggnadsbenchens 
kommuner på medborgardialogens påverkan på effektivitet och 
kvalitet i planprocessen? !
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• Utifrån vilka förutsättningar i undersökningen kan medborgardialogen främja 
effektiviteten och kvaliteten i planprocessen? !

Effektivitet handlar i denna uppsats om kortare och snabbare planprocesser. Det 
handlar bl.a. om den följd av ekonomiska vinster som en effektiv planprocess kan 
bidra med. Effektiviteten kan sammanfattas i tid och pengar men kan i sig även vara 
en kvalitet. Utifrån teorier, intervjuer och strategier kommer kvaliteterna i 
planprocessen att utläsas. Kommunernas strategier och tankar kring medborgardialog 
har dessutom jämförts utifrån vad som ska göras enligt lagstiftningen och vad som 
görs utöver denna.  !!
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Metodologiska utgångspunkter!
I denna uppsats har medborgardialog i detaljplaneprocessen studerats utifrån ett 
kombinerat kvalitativt beskrivande och induktivt förhållningssätt till effektivitet och 
kvalitet (Bryman, 2008). Det empiriskt insamlade materialet kring kommunernas syn 
på medborgardialog ligger till grund för generella slutsatser kring effektivitet och 
kvalitet i planprocessen (Thurén, 2007). Den empiriska plattformen består av en 
jämförande fallstudie där Stadsbyggnadsbenchens kommuner är studieobjektet. En 
dokumentanalys kring kommunernas strategier för medborgardialog tillsammans med 
samtalsintervjuer med tjänstemän och politiker har varit det främsta empiriska 
underlaget i undersökningen.  !
Att uppsatsen enbart behandlar kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen innebär att 
enbart de förutsättningar som råder i Stockholms län behandlas. Att titta på dessa 
kommuner kan utifrån ett större perspektiv vara intressant då inflyttningen till 
regionen är påtaglig - därmed är det fler medborgare som påverkas vid planläggning i 
kommunerna. Förhållningssättet skulle därmed kunna kallas för unik fallstudie 
(Bryman, 2008) med hänvisning till de i Sverige nästintill unika förutsättningarna. Då 
uppsatsen enbart förhåller sig till dessa förhållanden har enbart teorier som är 
kopplade till den svenska kontexten valts ut, då de ansetts vara mest relevanta för att 
besvara de aktuella frågeställningarna.   !
Syftet och frågeställningarna har under arbetets gång reviderats för att 
överensstämma med uppsatsens oväntade resultat. Det initiala syftet med uppsatsen 
var att undersöka medborgardialogens faktiska påverkan på effektivitet och kvalitet i 
planprocessen. Det har i undersökningen visat sig vara svårt att undersöka huruvida 
effektiviteten och kvaliteten i processen verkligen påverkas av medborgardialogen då 
många av  kommunerna ännu inte kommit igång ordentligt med sitt arbete. Jag gick 
in med tron att statistiken som fanns tillgänglig från Stadsbyggnadsbenchen 
tillsammans med det empiriska materialet skulle kunna visa på eventuella 
förändringar i takt med att medborgardialogen implementerats i planprocessen. Det 
visade sig dock vara för tidigt att kunna utläsa den riktiga effekten av 
medborgardialogen i kommunerna då de flesta kommunerna enbart arbetat med 
pilotprojekt och utvecklingsprojekt inom dialogen. I den omfattning det inte går att 
utläsa några teorier kring hur medborgardialogen påverkar effektiviteten och 
kvaliteten är undersökningen enbart beskrivande för hur kommunerna ser på 
medborgardialog. Dock utläses vissa generella teorier varav det induktiva 
förhållningssättet kvarstår i viss mån. Uppsatsen har därmed ändrats från att vara 
enbart induktiv till ett kombinerat kvalitativt beskrivande och induktivt 
förhållningssätt.  

Bakgrund 
Mycket av det som kommunerna grundar sina rutiner på är lagstiftat och medför vissa 
krav på dialog i planeringen. I det första avsnittet behandlas bakgrunden för 
uppsatsen med information och vägledning kring frambyggnaden av den gällande 
plan- och bygglagen. Dessutom redogörs medborgardialogens framväxt genom 
historien och in i PBL. Sveriges kommuner och landsting har gjort ett betydande 
arbete och influerat de aktuella strategierna för kommunernas medborgardialog och 
presenteras därmed i bakgrunden. Olika kvaliteter som framhålls i medborgardialogen 
presenteras.  !
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Avsnittet bygger på litteraturstudier kring historien om byggnadslagen och 
medborgardialog, samt en dokumentanalys av informationsmaterial från olika 
myndigheter och organisationer samt en genomgång av lagtexter med tillhörande 
stödtexter.   

Teoretiska utgångspunkter 
I avsnitt två tas de teoretiska utgångspunkterna upp kring olika demokratimodeller 
samt teorier om medborgardialog och möjligheten till inflytande i planeringen. En 
kort redogörelse görs för hur effektivitet i planprocessen kan definierats.  !
Litteraturstudier kring demokrati, medborgardialog och deltagande i planeringen 
utgör utgångspunkten i detta avsnitt. Forskningsrapporter och statliga utredningar 
ligger till grund för beskrivningen av det aktuella läget i forskningen och breddar den 
teoretiska inriktningen och sätter det aktuella ramverket.  

Empirisk undersökning  
I det tredje avsnittet behandlas den empiriska materialet från kommunerna i 
Stadsbyggnadsbenchen. Den empiriska underökningen bygger på en respondent-
undersökning med inslag från en informantundersökning , i kombination med 2

samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 2012). Dokumentstudien består av exempelvis 
handböcker och styrdokument som hanterar kommunernas strategi kring dialog och 
deltagande. Samtalsintervjuerna har gjorts med politiker och tjänstemän med insikt i 
dialogarbetet i kommunerna. !

Kommunernas arbete kring medborgardialog 
Material som kommunernas egna handböcker och regelsamlingar kring 
medborgardialog studeras och utgör grunden i det empiriska underlaget. Om inget 
specifikt dokument kring medborgardialog/delaktighet eller liknande funnits har 
kommunens mål och budget-rapport utgjort underlag i detta avsnitt. Dokumentet har 
då granskats utifrån delar där vision eller annat utlåtande kring medborgardialog/
delaktighet/medborgarinflytande eller liknande har uttryckts. Materialet har samlats 
in från hemsidor eller representanter från kommunerna och beskrivs kortfattat. !
Kommunernas egna metoder för medborgardialog vid samrådsmöten har inhämtats 
från intervjuer med tjänstemän samt från kommunernas skriftliga rutiner. Mer 
information kring intervjuerna finns nedan.   
  

Intervjuer 
Kvalitativa samtalsintervjuer med tjänstemän och politiker har genomförts med en 
semistrukturerad metod. Intervjuerna i uppsatsen har genomförts med en så kallad 
respondentundersökning med inslag av informantundersökningens kriterier. En 
respondentundersökning innebär att intervjupersonernas egna tankar är av intresse 
och där samma frågor ställs i stor utsträckning till samtliga intervjupersoner 
(Esaiasson et al. 2012). Formen för intervjuerna var samtals-intervjuer. Esaiasson et 
al. (2012) beskriver att det ”vid samtalsintervjuer finns en uppsättning färdiga frågor eller 
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 Intervjuerna har kompletterats med dokumentstudier kring kommunernas strategier för 2

medborgardialog, något som Esaiasson et al. (2012) menar är mer vanligt i en 
informantundersökning än i en respondentundersökning. 



teman som skall gås igenom med varje svarsperson. Men beroende på hur dialogen med 
respektive person utvecklar sig kommer frågornas ordningsföljd, formulering och ibland 
också innehåll att variera mellan intervjuerna”.  !
I valet av intervjupersoner har däremot informantintervjuns kriterier; kunskap och 
erfarenhet varit avgörande. Strävan har varit att intervjua personer i kommunerna som 
har erfarenhet kring medborgardialog och strategier kring denna. Även om 
undersökningen kan betraktas som en respodentundersökning menar jag att urvalet 
av intervjupersonerna har skett genom reglerna för en infromantintervju. 
Informantintervjuer innebär att personer som uppfattas vara ”centralt placerade källor” 
intervjuas (Esaiasson et al, 2012). Här är politikerna och tjänstemännen informanter, 
vilket betyder att de är utvalda för att de besitter en unik information. Valet av 
tjänstemän har skett genom rekommendationer från en kontaktperson i varje 
kommun som erhållits av Stadsbyggnadsbenchen. De ovannämnda kriterierna kunskap 
och erfarenhet har då framhållits. När det kommer till politikerna har valet fallit på att 
intervjua de politiker som har den mest ämnesnära rollen i beslutsfattandet för 
stadsbyggnadsprojekt, nämligen ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden eller liknade. 
För varje kommun finns alltså två informanter, en insatt tjänsteman och en politiker 
som bidrar med sin unika uppfattning om medborgardialogens påverkan på 
effektivitet och kvalitet. !
Tjänstemän med insyn i medborgardialog (Intervjuguide i bilaga 1) 
Intervjuer med tjänstemän från alla kommuner som hade särskild inblick i 
kommunens medborgardialog har genomförts i syftet att ta reda på hur 
medborgardialogen uppfattas av tjänstemännen i respektive kommun. Intervju-
personerna kontaktades genom rekommendationer från den kontaktperson som 
tilldelats av Stadsbyggnadsbenchen. Denna tjänsteman har i de olika kommunerna 
haft olika typer av tjänst och därmed olika perspektiv på medborgardialogen. 
Intervjun skedde antingen över ett personligt möte eller via telefon. !
Då tjänstemännen representerar kommunerna i fråga nämns de i intervjuerna som 
Tjänsteman 1, 2 osv för att göra svaren mindre personliga. I referenslistan finns dock 
en förteckning över tjänstemännen som deltagit i intervjuerna där även namnet finns 
med. Ingen av tjänstemännen har ombett att få vara anonym.   !
Tjänstemän med insyn i samrådsprocessen 
Intervjupersonerna har fritt fått beskriva den metod och rutin som används vid ett 
standardmässigt samråd i kommunen. Typ av mötesform, vilka aktörer finns med i 
samrådet samt presentationsmaterial har dock efterfrågats. Syftet var att ta reda på 
hur samråden i de olika kommunerna går till. Tjänstemännen kontaktades efter 
förslag från kontaktpersonen eller annan intervjuperson. Intervjun skedde antingen 
över ett personligt möte eller via telefon och kombinerades i tre fall med intervjun 
med tjänstemän kring medborgardialog.  !
Politiker (ordf. i samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande. Intervjuguide i bilaga 2)  
Det är politikerna som har beslutsrätt i kommunen vilket gör att deras dialog med 
medborgarna är ytterst viktig i fråga om möjlighet till inflytande för vad som sedan 
beslutas. Enligt PBL är dessutom Byggnadsnämnden skyldig att samarbeta med 
myndigheter, organisationer och enskilda sakägare (PBL 2010:900, 12:2). För att få 
bättre insikt om politikernas tankar kring dialogen i de representerade kommunerna, 
har intervjuer med ordföranden i respektive kommuns stadsbyggnadsnämnd (eller 
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motsvarande) genomförts. Sex politiker intervjuades antingen över ett personligt 
möte eller via telefon. En av intervjupersonerna har svarat skriftligt på frågorna varav 
möjligheten att ställa följdfrågor gick förlorad. En politiker uteblev med sitt svar.   !
Då politikerna är förtroendevalda är deras personliga inställning till dialogen viktig, 
varav deras namn visas i intervjuerna för demokratins skull.  !

Andel överklaganden 
Som ett led i att ta fram jämförande statistik avseende detaljplaneprocessen mellan 
kommunerna har en projektdatabas tagits fram med 305 nuvarande (databasen senast 
uppdaterad 2013-10-04) inlagda detaljplaner med normalt planförfarande. Planerna i 
databasen har haft en aktiv projektstart mellan åren 1995 och 2011, och blivit 
antagna av kommunfullmäktige mellan åren 2003 och 2012. Databasen ger 
grundläggande information om varje detaljplan med projektnamn, markägare och 
kund vid projektstart, olika typer av datum, om planen föregåtts av program samt om 
planen blivit överklagad eller inte. Den innehåller dessutom vissa uträkningar för hur 
lång tid vissa skeden tagit utifrån de datum som lagts in. Dessa används av 
Stadsbyggnadsbenchen för att jämföra tider i processen mellan kommunerna. 
Stadsbyggnadsbenchens projektdatabas har använts som databank för uträkningen av  
andelen överklaganden i respektive kommun. Projektdatabasen utgör den grund för 
statistiken kring överklaganden som presenteras i resultatdelen. Andelen 
överklaganden per kommun räknas ut i procent utifrån datan i projektdatabasen. 
Statistiken behandlas i uppsatsens analys och diskussion för att med övrigt insamlat 
material belysa olika aspekter kring medborgardialogen.   !

Medborgarnas uppfattning 
En del av Stadsbyggnadsbenchens arbete går ut på att jämföra kommunernas metoder 
i stadsbyggnadsprocessen. För att utvärdera kommunernas sätt att hantera dialogen 
med boende och företag (inklusive organisationer och föreningar) i samråd för 
detaljplaner tog Stadsbyggnadsbenchen under hösten 2013 initiativet till att utföra en 
enkätundersökning. Sweco tog, i samråd med Stadsbyggnadsbenchens styr- och 
arbetsgrupp, fram en enkät med frågor till ovan berörda sakägare i detaljplaner som 
från hösten 2012 till hösten 2013 har gått igenom granskningsskedet (vissa ännu 
längre tid tillbaka). Totalt 44 detaljplaner valdes ut och 575 sakägare (efter bortfall av 
olika skäl) fick svara på enkäten varav 63,5% av de boende och 43% av företagen m.fl. 
svarade. Frågorna gällde hur sakägarna upplever kommunernas kommunikation i 
planerings-processen. Den fullständiga rapporten från Sweco med hela resultatet från 
enkätundersökningen finns i bilaga 3 och sammanfattar alla svar från sakägarna.  !
Sakägarenkäten används i analys och diskussion i kombination med övrigt empiriskt 
material, för att belysa olika aspekter kring medborgardialogen.  

Analys & diskussion  
I analys och diskussion slås det teoretiska utgångspunkterna ihop med det empiriska 
materialet. Strategierna som utlästs analyseras och jämförs med statistiken från 
andelen överklagande detaljplaner från Stadsbyggnadsbenchens projektdatabas samt 
svar och statistik från sakägarenkäten (bilaga 3). Tjänstemännen och politikernas svar 
från intervjuerna kopplas till tidigare forskning, bakgrund och övrig empirisk data och 
diskuteras därefter utifrån frågeställningarna.  

�14



Reservationer, avgränsningar och bortfall 
Uppsatsen är avgränsad till att enbart titta på Stadsbyggnadsbenchens kommuner och 
deras arbete kring medborgardialog med sakägare i detaljplaner. Dialogen har 
studerats utifrån de strategier som kommunerna har och grundas på dokumentation 
och information som finns hos kommunerna. En del information var skriftlig och en 
del muntlig. Ambitionen är att få en så fulltäckande uppfattning om kommunernas 
syn, strategi och arbete med dialogen som möjligt. Ett visst bortfall av strategier kan 
ha förekommit på grund av ofullständig dokumentation eller brist på kännedom hos 
intervjupersonerna.  !
Denna uppsats fokuserar enbart på hur kommunerna ser på medborgardialog genom 
strategier och erfarenheter. Uppsatsen ämnar därmed inte till att se på hur pass väl 
strategierna och synsättet implementeras i praktiken. Det är exempelvis inte en studie 
för hur väl alla samhällsgrupper är representerade i medborgardialogen utan snarare 
hur strategin ser ut för att uppnå en politisk jämlikhet i kommunernas 
medborgardialog.  !

Bortfall, begränsningar och avvikelser i intervjuer 
Botkyrkas politiker, Peter Nyberg hade inte möjlighet att ställa upp på grund av 
pappaledighet och hans ersättare ansågs inte ha tillräcklig erfarenhet för att ge ett 
tillfredställande resultat. Inte heller Stockholms Regina Kevius hade möjlighet att ge 
en personlig intervju men svarade istället på frågorna skriftligen. Därmed begränsades 
intervjun till att bli ett strukturerat frågeformulär, utan möjligheter att ställa 
följdfrågor, ge förtydliganden eller lämna andra kommentarer kring dialogarbetet. !
I fallet med Haninge och Huddinge är två tjänstemän representerade i intervjuerna. I 
Haninge intervjuades först Tjänsteman 3 som visade sig inte ha tillräckligt bred 
kunskap kring den generell dialogen i kommunen. Tjänsteman 14 fick därför 
möjligheten att komplettera en del av frågorna i intervjun för att få ett 
tillfredställande resultat. I intervjun med Tjänsteman 5 i Huddinge, som till en början 
syftade till att få reda på hur det traditionella samrådet går till i kommunen, kom en 
diskussion kring planavdelningens arbete med dialogen upp. Då svaren anses 
relevanta för uppsatsen är hans svar med i resultatet. !

Etiska beaktanden  
Eftersom det empiriska underlaget bygger mycket på intervjuer och subjektiva 
tolkningar finns det en överliggande risk för missförstånd. Intervjupersonerna har fått 
läsa de delar de är med i för att säkerställa eventuella felaktiga tolkningar.  !

!
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Bakgrund!

Lagstiftningens framväxt 
I snart 27 år har plan- och bygglagen varit styrande i Sveriges samhällsutveckling. År 
1987 infördes den nya lagstiftningen och ersatte den då gällande byggnadslagen från 
1947 (Fog et al. 1992). År 1968 påbörjades ett utbrett utredningsarbete som skulle 
pröva ett nytt plansystem. I de första testerna ansågs systemen vara för strikta och 
reviderades till 1975 års förslag (Fog et al. 1992, s.15,18). Redan under framväxten av 
lagstiftningen fanns förhoppningar om effektivisering av stadsbyggandet och bättre 
lokalanpassning. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern stödde lagförslaget 
och ansåg att det skulle innebära en effektivisering av processen med ”kortare 
handläggningstider och färre besvär”. Kommunerna skulle få en ökad självständighet 
och möjligheter för lokal reglering som med den nya lagen skulle få ta över 
beslutsfattandet (ibid). Moderaterna och Folkpartiet som i debatten ställde sig emot 
förslaget av den nya plan- och bygglagen befarade däremot att denna decentralisering 
av makt skulle innebära en ökad rättsosäkerhet, tolkningssvårigheter och en 
urholkning av den enskildes äganderätt. Att den dessutom skulle inskränka på den 
enskildas rättigheter och den svenska grundlagen var något som oppositionen 
kritiserade starkt (Riksdagens Protokoll, 1986/87:36 och Fog et al. 1992).  !
Utredningsarbetet tog nästan 20 år innan plan- och bygglagens slutliga lagförslag 
antogs 1987. Tyngdpunkten med lagstiftningen bytte under denna tid fokus från att 
vara reglering av mark för bebyggelse till en mer generell reglering av 
resursutnyttjande (Fog et al. 1992) och skulle modernisera och göra plansystemet 
enklare att förstå (Proposition 2009/10:170. Den nya lagstiftningen syftade till att:   !

”[…] med beaktande av den enskilda människans frihet, främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.”  
(Plan- och bygglagen (1987:10) 1 kap 1§) !

Införandet av den nya lagen visade sig i efterföljande utredningar vara positivt och 
hade starkt stöd i den grundläggande tanken, men som visade brister i tillämpningen 
av lagarna. Regeringen gav därför 2002 en parlamentariskt sammansatt kommitté i 
uppdrag att se över plan- och bygglagen i syfte att föreslå ändringar (Proposition 
2009/10:170). Sju år senare, 2009, lämnade regeringen över en proposition om en 
enklare plan- och bygglag med förslag om att ersätta lagstiftningen från 1987. I 
grunden var den densamma, men de hade bland annat förenklat processerna, språket 
hade moderniserats och nya bestämmelser kring miljö och klimataspekter infördes 
(Proposition 2009/10:170). I juli 2010 antogs lagförslaget av riksdagen (Regeringen, 
2010) och är den nu gällande plan- och bygglagen.  

Medborgardialogens utveckling  
Plan- och bygglagen gav redan från införandet 1987 ökade möjligheter till inflytande 
samt lade grunden för större rättigheter och förenklingar för den enskilda 
medborgaren (Proposition 2009/10:170). Men så har det inte alltid varit. Abdul 
Khakee (2006) beskriver hur medborgardeltagandet har förändrats under den senare 

�16



hälften av 1900-talet. Sverige har länge haft en tradition av att göra folkrörelser 
delaktiga i det offentliga beslutsfattandet vilket även inneburit en uppfattning om att 
besluten även är brett förankrade. Allt eftersom välfärden emellertid växte sig starkare 
under 50- och 60-talet flyttades en del av folkrörelsens roll för inflytande för 
medborgarnas behov över till staten. Samhällsplaneringen ansågs därmed vara en 
fråga för fackmän och politiker, inte något som enskilda medborgare skulle ha något 
att säga till om. Medborgarnas intressen skulle tillgodoses genom de folkvalda 
politikerna och den representativa demokratin blev med detta förstärkt. 
Välfärdssamhället innebar, enligt Khakee, även att att planerarna kunde identifiera 
gemensamma värden som var av allmänintresse. Det fanns därmed en allmän 
acceptans av dessa värden och en dialog med medborgarna ansågs därför inte 
nödvändig (Khakee, 2006).   !
Under 70-talet öppnades medborgarnas möjligheter att delta i samhällsplaneringen 
upp, då planerarna bjöd in till samråd, studiecirklar och informationsmöten. Khakee 
(2006) menar att dessa former enbart hade ett symbolvärde och bjöd egentligen inte 
in till några större påverkansmöjligheter. Då välfärden under 80-talet började 
krackelera, menar Khakee att även de gemensamma värderingarna föll samman. I 
planeringssammanhang blev det allt mer påtagligt att en dialog mellan planerarna och 
medborgarna behövdes då de inte längre kunde förtro sig åt de allmänna 
värderingarna. Konkurrensen om de offentliga resurserna blev nu påtaglig och osämja 
mellan olika samhällsgrupper uppstod då olika behov och prioriteringar skönjdes. 
Decentraliseringen av kommunala verksamheter gav därefter upphov till större 
möjligheter för boende att påverka i närmiljöfrågor. I och med Plan- och Bygglagens 
intåg 1987 blev även samrådet lagstadgat (Rudström, 2013). Medborgarna, eller 
åtminstone sakägarna, hade nu lagligt stöd till att lämna synpunkter och överklaga.   !
I början av 90-talet utökades medborgarnas roll ytterligare i samband med att Agenda 
21 kom, då det ansågs vara en mycket viktig del för att uppnå den ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarhet som eftersträvades. Tanken om att det finns ett 
egenvärde i att låta medborgare delta för att få fram ett bättre beslutsunderlag låg 
även till grund för de revideringar som gjordes i plan- och bygglagen (Proposition 
1994/95:230) men även vid framtagandet av miljöbalken några år senare (Miljöbalken 
1998:808 & Khakee, 2006). Revideringarna i plan- och bygglagen ämnade att förstärka 
medborgarinflytandet i genom att grunda detaljplanen i ett program som i ett tidigare 
skede inkluderade medborgarna i en dialog (Proposition 1994/95:230).  

Medborgardialogens kvaliteter 
Det förekommer enligt bl.a Khakee (2006), Tahvilzadeh (2013) och Riise (2013) ett 
tilltagande intresse för medborgardeltagande i de svenska kommunerna. Tahvilzadeh 
(2013) beskriver det komplexa förhållningen till medborgardialogen som präglas av 
både optimism och kritik. Khakee (2006) menar att det ökande intresset kan förklaras 
utifrån vissa samhällsförändringar. De senaste decenniernas ökade uppmärk-
sammande av en hållbar utveckling har lett till att medborgarna fått en viktigare roll i 
samhällsutvecklingen. Khakee menar att en dialog mellan medborgare och offentliga 
myndigheter krävs för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Det handlar om ändrade 
levnadsvanor- sopsortering, minskad konsumtion, minskad bilism, energisparande 
mm. där en dialog mellan myndigheter och medborgare kan kräva motprestationer 
från varandra. Det handlar även om välfärdssamhällets sorti då de gemensamma 
värdegrunderna försvann. Khakee menar att det nu finns en större konkurrens om 
offentliga resurser vilket innebär att en ökad dialog krävs för att nå en 
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överenskommelse huruvida dessa resurser ska fördelas. Medborgardialog kan även 
användas för att skapa en känsla av tillhörighet i det allt mer multikulturella 
samhället. För att lyckas med detta krävs en kontinuerlig dialog som då kan utveckla 
normer och värderingar som, liksom under välfärdstiden, är allmänt accepterade. 
Khakee menar att dessa förändringar har gjort att samhällsplanerarens syn har gått 
från att se människor som medborgare till att se dem som brukare (Khakee, 2006).  !
Utifrån planerarens och politikernas ståndpunkt kan medborgardeltagandet i 
planeringsprocessen bidra på olika sätt. De kanske vanligaste syftet är att 
medborgarnas synpunkter leder till ett bättre beslutsunderlag samt skapar ett stärker 
det politiska förtroendet mellan medborgare och beslutsfattare som legitimerar 
besluten. Utifrån medborgarna kan ett deltagande i planeringsprocessen ge 
möjligheter till att påverka enskilda planer som är av intresse för dem själva. Det kan 
även ge en större förståelse om hur samhället fungerar. Medverkan kan även hjälpa 
medborgarna att skapa samverkan med andra för att kunna påverka offentliga 
institutioner och aktörer (Khakee, 2006 & Karlsson, 2011). Khakee menar att de olika 
syftena som ligger bakom deltagandets värde kan sammanfattas i bland annat tre 
kategorier: !

• Informationsförmedling 
• Relationsskapande 
• Kapacitetsfrämjande 
(Khakee, 2006, s.16) !

Informationsförmedlingen handlar inte enbart om sakfrågor och fakta, utan kan även 
innehålla ett informationsutbyte av åsikter, förväntningar och viljor. Det 
relationsskapande syftet innebär en förstärkning av redan befintliga relationer och 
nätverk eller skapandet av nya. Kapacitetsfrämjandet innebär ökade möjligheter att 
agera och organisera aktioner (Khakee, 2006). !
Karlsson (2011) beskriver om i vilka politiska situationer som medborgarnas 
synpunkter är relevanta. En av dessa situationer är då politikerna ska fatta beslut 
inom frågor som inte är partipolitiserade och berör en mindre grupp medborgare. I 
dessa fall har den begränsade gruppen medborgarna en kompetens som berör besluten 
som inte politikerna själva kan besitta. Då det inte heller är ideologiskt förankrat bör 
medborgarna i detta fall få ge sina synpunkter menar Karlsson. Synpunkterna bidrar 
med perspektiv som politikerna annars går miste om (ibid.). Stadsbyggnadsprojekt kan 
vara ett exempel på en sådan situation där medborgarna har bättre lokal kunskap än 
politikerna, varav deras synpunkter är viktiga för politiken. Vad gäller tjänstemännens 
kompetens, menar SKL (2013) att det bör ske en diskussion om hur denna kan 
kompletteras med synpunkter från medborgarna.  !
Göran Cars beskriver i sin avhandling (1992) om hur relationer som utmärks av tillit 
och öppenhet kan skapa ett förtroendefullt klimat. Om aktörerna lyckas med det, 
menar Cars att det finns alla förutsättningar för att de ömsesidigt ska kunna förbättra 
utfallet för båda parter. Ambitionen kring att skapa en mer effektiv planeringsprocess 
menar han alltså är att formulera lösningar som alla aktörer anser vara fördelaktiga 
(Cars, 1992). !!
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Sveriges kommuner och landsting om medborgardialog 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2009) ser att en verklig medborgardialog ger 
möjlighet att påverka och är ett verktyg för kommunerna att få reda på medborgarnas  
värderingar. De tror att dialogen kan bidra med en ökad effektivitet och samtidigt 
stärka demokratin. SKL startade 2006 projektet Medborgardialog och har inom 
projektet startat upp flera olika nätverk inom medborgardialog (SKL, 2014a). 
Nätverken delas upp efter kunskapsspridande- och utvecklande nätverk.  !
Nätverken för kunskapsspridning är: 
- Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. 
- Nätverk för tjänstemän som ansvarar för att utveckla medborgardialogen. !
De utvecklande nätverken är: 
- Medborgardialog för hantering av konflikter kring komplexa samhällsfrågor. 
- Utveckling av medborgardialog i styrningsprocess. 
- Medborgardialog i planfrågor. 
- Medborgarbudget i styrning. 
- Nätverk – e-dialog, delaktighet och inflytande. 
(SKL, 2014b) !
Projektet Medborgardialog arbetar med stöd till medlemmarna kring demokrati- och 
effektivitetsutveckling där medborgardialog har en viktig roll. Enligt förbundets 
kongressbeslut ska SKL ”[…] stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med 
medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhets-utveckling” (SKL, 
2014a). Det framhävs i nätverket för utveckling av styrning i styrprocessens rapport 
från 2013 (SKL, 2013) fyra motiv till att göra medborgarna delaktiga i styrprocesser. 
Det talas bland annat om bättre styrning till bra beslut vad gäller legitimitet, 
förtroende och öppenhet. De menar även att medborgarnas engagemang i processer 
ökar deras kännedom och förståelse samt kan ge ett resultat som bättre motsvarar 
deras behov. SKL framhäver dock att det är viktigt att redan från början fatta beslutet 
om vilken grad av delaktighet medborgarna ska få ha i en fråga. Kommunen måste 
även fundera på vilka medborgare de vill föra dialogen med. I Sverige, menar SKL att 
det ofta fokuseras på kön, ålder och geografisk spridning när det kommer till 
delaktighet men att det inte alltid är det bästa sättet att få en rättvis bild av samhällets 
värderingar. Kommunerna måste därför fundera på vilket sätt de kan få en 
representativ grupp av deltagare i dialogen. !
2012 startade SKL ett utvecklande nätverk inom projekt Medborgardialog som 
fokuserar på medborgardialogen i just planfrågor och inriktar sig på metodutveckling. 
I nätverket ingår kommunerna Nacka, Stockholm och Upplands Väsby från 
Stadsbyggnadsbenchen. Alla kommuner i denna uppsats är, eller har varit, med i något 
av de nätverk som SKL driver. I dagsläget är det enbart Huddinge kommun som inte 
deltar i något nätverk. (Langlet, 2014).  

Juridiska krav på dialog 
I denna uppsats kommer de juridiska aspekterna på medborgardialog att avgränsas till 
att enbart förhålla sig till Plan- och bygglagen (2010:900) . Denna lag reglerar 3
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kommunernas beslutsprocess och planmonopol och har därför en mycket central roll i 
stadsbyggandet (Henecke & Kahn, 2002). Plan- och bygglagen ställer dessutom vissa 
krav på vad som ska ingå vid upprättandet av handlingar och planer i det kommunala 
arbetet. Nedan följer därför en beskrivning av syften och  åligganden som råder enligt 
lagstiftningen för detaljplan. En avgränsning av åligganden har gjorts för att förhålla 
sig till uppsatsens syfte. !

Sakägare 
I planprocessen talas det mycket om sakägare och andra berörda som enligt lagen har 
fler rättigheter i planprocessen än den vanliga medborgaren. Sakägare och berörda av 
en detaljplan är de fastighetsägare som till någon del påverkas av planen. Enligt praxis 
gäller detta även de fastigheter som direkt angränsar till planområdet. Vid de tillfällen 
då planen angränsar till exempelvis en väg eller smalt grönstråk, anses även de 
fastigheter som finns på andra sidan vara sakägare. Om den verksamhet som ska 
bedrivas på planområdet anses störande, kan även andra fastigheter på större avstånd 
räknas in som berörda om deras utnyttjande påverkas (PBL-kunskapsbanken, 2012).   !
Sakägaren ska skriftligen lämna in sina synpunkter till kommunen. Om kommunen 
väljer att inte tillgodose sakägarens synpunkter ska detta skrivas i en kommentar i 
samrådsredogörelsen. I och med detta ges denne sakägare rätten att överklaga ett 
beslut om antagande av detaljplan på grunden att skriftliga synpunkter ej blivit 
tillgodosedda (PBL 2010:900 13 kap 11-13§).  !

Detaljplan 
I en detaljplan har kommunen möjlighet att reglera användningen av mark- och 
vattenområden. Planen är juridiskt bindande och påverkar därför byggandet i 
kommunen påtagligt. I framställande av detaljplan ska kommunen samla in, redogöra 
och värdera information kring vad översiktsplanen, eventuella program , strategier 
och policys säger om det aktuella området (PBL-kunskapsbanken, 2012). Detaljplanen 
är den plan som direkt påverkar nyttan av en fastighet och är därför den som kan 
anses vara mest känslig vad beträffar berörda sakägare. Här är det viktigt att 
poängtera att kommunen enligt lagen endast är skyldig att ge tillfälle till samråd, inget 
mer.  !

Samråd och utställning/granskning enligt PBL !
”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen” - PBL (2010:900 2 kap 1§)  !

Då kommunen exempelvis ska planlägga ett område ska det enligt proportionalitets-
principen finnas en balans mellan den allmänna nyttan av beslutet och de enskilda 
berördas konsekvenser av planen.  !
PBL är tydlig med att samråd och utställning ska ske vid upprättandet av ny 
översiktsplan, ändring eller tillägg i översiktsplanen, vid detaljplan eller 
områdesbestämmelser. PBL (2010:900) anger vilka kommunen ska samråda med, i 
detta fall: !
- Länsstyrelsen 
- Lantmäterimyndigheten 
- Berörda kommuner 
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- Kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och berörda boende. 
- Kända organisationer för hyresgäster (ex. Hyresgästföreningen) 
- Myndigheter 
- Andra sammanslutningar och enskilda som i övrigt har ett väsentligt intresse av 

planen.   !
Det finns däremot ingenting i PBL som beskriver hur samråden ska gå till. PBL klargör 
vad kommunen ska redovisa vid samrådet men inte på vilket sätt det ska utföras på. 
Kunskapsbanken (PBL-kunskapsbanken, 2012) ger rekommendationer om att hålla 
samrådstillfällen när det är många berörda personer men hur de ska gå till går inte att 
utläsa. De hänvisar till planens komplexitet vad gäller antalet samrådstillfällen- ju mer 
komplicerad plan desto fler tillfällen. Syftet med samrådet är att redogöra 
planförslaget och dess planeringsunderlag, som exempelvis planprogram om sådant 
tagits fram (PBL 2010:900 5 kap 13§). Det vaga lagkravet ger kommunerna stor frihet 
att organisera arbetet på det sätt som passar den specifika planen bäst.  !
Efter samrådet och eventuella revideringar ska kommunen kungöra det förslag för 
detaljplan som tagits fram. En detaljplan ska alltid vara under granskning i minst tre 
veckor. Med granskning menas att det planförslag som kommunen har för avsikt att 
anta, ställs ut till sakägare och berörda för att återigen lämna synpunkter. Kungörelsen 
ska sättas upp på kommunens anslagstavla och annonseras i en ortstidning enligt PBL 
(2010:900 5 kap 19§) och ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 
ärenden hos myndighet mm.  !

Överklaganden 
Då en detaljplan inte bara påverkar den enskildes möjligheter att bygga på sin tomt 
utan även ett ekonomiskt incitament skapas i form av byggrätter är framställningen av 
denna ofta en känslig process som kan skapa motsättningar. I plan- och bygglagen står 
det tydligt att  ett beslut om antagande av detaljplan får överklagas enligt 13 kap 1§. 
Vem som har rätten att överklaga hänvisas i 8 § (PBL 2010:900) till 22 § i 
förvaltningslagen (1986:223) som skriver: ”Ett beslut får överklagas av den som beslutet 
angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas”. Det finns däremot ett 
undantag för överklagan vad gäller planer. Enligt 11 § (PBL 2010:900) är det endast de 
sakägare som innan granskningstidens slut har lämnat skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda som har rätten att överklaga ett beslut om antagande. Om planen 
däremot har ändrats efter granskningstiden, eller då ”överklagandet grundas på att 
beslutet inte har tillkommit i laga ordning” krävs inga skriftliga synpunkter utan då gäller 
nämnda 22 § i förvaltningslagen (PBL 2010:900).  !!!!!!!!!!!!!
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Teoretiska utgångspunkter!
I detta avsnitt kommer medborgardialogen att presenteras utifrån ett demokrati-
teoretiskt perspektiv där olika demokratimodeller ger olika förutsättningar för dialog 
med medborgarna. 

Demokratins förutsättningar för medborgardeltagande 
Representativ demokrati 

Från demokratins födelse under antikens Grekland fram till 1600-talets renässans har 
demokratin framförallt framstått som folkmassans möjlighet att vara med direkt i 
styret. Det var först på slutet av 1700-talet som den bilden ändrades och den 
representativa demokratin presenterades som ”den moderna tidens upptäckt” (Held, 
1996). John Stuart Mill framförde under 1800-talet sin kritik om hur det moderna 
samhället inte kunde hantera en direktdemokrati då länderna helt enkelt var för 
tätbefolkade. Han menade att majoriteten av medborgarna inte var tillräckligt 
kompetenta eller erfarna för att kunna fatta samhälleliga beslut. Mill menade istället 
att det moderna landet behövde en representativ demokrati med folkvalda ombud som 
fattar besluten åt dem (ibid.).  !
Grundidén med den representativa demokratin är att medborgarna lämnar ifrån sig 
sin beslutanderätt i gemensamma angelägenheter till folkvalda representanter genom 
val vart fjärde år. I Sverige är det starka partisystemet centralt i den representativa 
demokratin (Karlsson, 2011).  !
Medborgardialogens effekt på den representativa demokratin står däremot oklar. Att 
inte föra någon typ av medborgardialog anses inte troligt då medborgare alltid försökt 
påverka och fört en dialog med politikerna mellan de tillfällen som medborgarna har 
makten, det vill säga vid valen. Mikael Giljam (2006) menar att en väl fungerande 
representativ demokrati har politikerna en öppen dialog med medborgarna även 
mellan valen. Att enbart låta den representativa demokratins valresultat påverka 
politiken är därför inte möjligt. Martin Karlsson menar att valet därmed ligger mellan 
att skapa former för att den dialog som förs har hög jämlikhet och effektivitet, eller att 
inte göra någonting åt det alls (Karlsson, 2011). !
Khakee menar att det inte längre är lika självklart för medborgaren att använda de 
traditionella kanalerna när hen vill vara med och påverka i politiska beslut. 
Förändringar i lagstiftningar, som PBL, har öppnat upp nya kanaler än de som erbjuds 
av den representativa demokratin. Medborgarna kan vara med och påverka genom att 
engagera sig i annat än genom partipolitiken, allmänna val och folkomröstningar 
(Khakee, 2006). Samrådet i PBL kan anses vara ytterligare en kanal för inflytande än 
via den representativa demokratin. Lika så övrig typ av medborgardialog.  !
Enligt ”En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet” (SOU 2001:48) finns det 
två uppfattningar kring hur den representativa demokratin förhåller sig till 
initiativrätten, det vill säga möjligheten att väcka förslag. Den ena menar att det 
endast är de förtroendevalda som har initiativrätt och rätten att ta beslut. Den andra 
uppfattningen framhåller att det endast är beslutanderätten som är reserverad av de 
förtroendevalda och att initiativrätten även är till för medborgarna (SOU 2001:48). 
Utredningen visar att effekten av den medborgerliga initiativrätten skulle kunna 
innebära ett mindre intresse för partipolitik då medborgarna inte längre behöver ta 
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kontakt med politikerna för att föra fram ett förslag. Kritikerna menar därför att det 
skulle kunna urholka den representativa demokratin. Förespråkarna menar däremot 
att en medborgerlig initiativrätt snarare skulle gynna den representativa demokratin 
genom att det skulle kunna bli en mer engagerad dialog mellan medborgare och 
politiska representanter. De menar också att den medborgerliga initiativrätten skulle 
kunna stimulera fullmäktige med fler åhörare och därmed öka intresset för 
kommunalpolitiken. Utredningen konkluderar att en medborgerlig initiativrätt anses 
vara till en fördel för kommunerna och skulle kunna tillföra deliberativa kvaliteter till 
den lokala demokratin. I Sverige idag är det upp till politikerna varje kommun att 
bestämma om de vill ge möjligheten att lämna medborgarförslag (SOU 2001:48).  !

Deltagardemokrati 
Deltagardemokratin ställer högre krav på deltagande från medborgarna än vid den 
representativa demokratin där det enligt Giljam (2006) räcker med att följa den 
politiska debatten och i val är med att rösta fram politiska representanter. Enligt 
deltagardemokratins princip ska dock alla ha lika rätt att påverka sin egen utveckling 
och bör därför delta i ett direkt styre av samhällets nyckelfunktioner. Det är alla 
medborgares plikt att delta i gemensamma beslut (SOU 2000:1). Inom politiken 
hävdar Gilljam (2006) att det råder ett konsensus om att deltagande från 
medborgarna leder till en bättre demokrati. Han beskriver hur ”folkrörelsenostalgiker” 
anser att deltagande i politiken på gräsrotsnivå bidrar till mer vänsterpolitik, men 
även hur borgerliga politiker ser att deltagardemokratin gynnar just deras väljare. 
Gilljam skriver att det är ”högst sannolikt” att den välutbildade medelklassen skulle 
synas och påverka mest i en deltagardemokrati. Politikernas vilja att tillfredsställa sina 
väljare och förbättra relationen mellan dem kan leda till ogrundade beslut och 
åtgärder, vilket är en effekt av deltagardemokratin.  !
Held (1996) förklarar Carole Patemans idéer om hur deltagardemokratin gynnar 
människans utveckling och känslan av att ha politiskt inflytande. Hon menar också att 
den stimulerar medborgarnas engagemang inför gemensamma problem samt främjar 
ett mer insatt, aktivt och effektivt deltagande i statsangelägenheter. Deltagar-
demokratin bygger på att medborgarna tar sig tiden att engagera sig i politiken. 
Pateman menar att det dock finns en svaghet i att den genomsnittliga medborgaren 
troligtvis aldrig kommer vara lika intresserad och insatt nationella angelägenheter 
som i de lokala som närmare berör deras vardagliga liv (ibid.). Medborgarnas 
deltagande i politiken visar, enligt Peterson et al.’s undersökning (som presenteras i 
SOU 2000:1) en trend mellan 1987-97 som går mot att medborgarna inte längre orkar 
engagera sig i djupare och mer krävande aktiviteter, utan väljer snarare aktiviteter som 
anses mindre arbetskrävande. Även Gilljam (2006) tror att medborgarnas vilja att 
lägga ner tid på detta politiska engagemang och arbete är överskattat; medborgarna 
vill inte lägga ner den tid som krävs för deltagardemokrati. Gilljam och hans kollega 
Ola Jodal beskriver i en artikel från 2002 (Gilljam & Jodal, 2002) hur de genom en 
enkätundersökning belyser denna brist hos medborgarna. Resultatet av 
undersökningen visade att majoriteten av de tillfrågade ville ha representativ 
demokrati framför deltagardemokrati och att endast en tredjedel kunde tänka sig att 
delta i något mer långvarigt engagemang. Som Gilljam (2006) även beskriver, kan det 
antalet säkerligen skrivas ner ytterligare då det är en sak att svara på en enkät och att 
sen faktiskt göra det på riktigt.  !
Ett annat problem som Gilljam ser inom deltagardemokratin är att det kan komma att 
ge en felaktigt bild av folkviljan då alla grupper i samhället inte har möjligheten att 
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engagera sig i politiken. Det ökade engagemanget kommer med största sannolikhet 
komma från de som har tid och resurser till det men även engagemanget. De som då 
inte har tiden, resurserna eller engagemanget att delta kommer därmed inte få särskilt 
mycket inflytande i politiken. Den politiska jämlikhetsprincipen om ”en person en röst”  
kan i detta fall ifrågasättas då vissa röster tillåts åhöras och andra inte. Om man å 
andra sidan menar att engagemanget hos medborgarna i så fall inte ska kunna påverka 
politiken, vad är den då bra till?, frågar sig Giljam. !

”De frågor som bör ställas till deltagardemokraterna är om de verkligen 
vill ha ett samhälle där medborgare med resurser och engagemang har 
ännu mer att säga till om än vad de redan har idag? Och om de 
medborgare som inte engagerar sig då skall få skylla sig själva?” 
- Gilljam, 2006, s.28.  !

Deltagardemokratin sänder, enligt Gilljam, ut problematiska signaler om demokratins 
innebörd till medborgarna. Han menar att deltagardemokratin uttrycker en 
uppfattning till medborgarna om att politik handlar om ”enskildheter och egenintressen 
- och inte, som i en väl fungerande demokrati, om helhetsansvar och allmän-
intresse” (Gilljam, 2006, s.28).  !
Utifrån detta går det enligt Gilljam (2006) ändå att urskilja olika sätt att hantera 
deltagardemokratin på. Han menar att om politikerna kan föra en dialog med 
genomsnittliga medborgare, handplockade från olika samhällsgrupper, kan ett bredare  
informationsunderlag samlas in. Det är då alltså inte medborgarna som tar kontakt 
med politikerna, utan politikerna som tar kontakt med medborgarna. På det viset är 
det inte enbart de högljudda och engagerade grupperna som hörs inför 
beslutsfattandet. Han menar dessutom att ett mångsidigt expertisunderlag skulle 
kunna smalas in genom att ordna offentliga utfrågningar där en panel med politiker 
frågar ut olika experter med olika uppfattningar. På det sättet kan experternas 
värderingar i bedömningarna tydliggöras.  !

Deliberativ demokrati 
Den deliberativa demokratin innehåller mycket av deltagardemokratins värden. 
Deliberativ demokrati värdesätter det fria samtalet och argumentationen. ”Demokratin 
ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar” (SOU 2000:1). Henecke & Khan (2002) 
beskriver Habermas tankar kring den deliberativa processen som avgör och fattar 
beslut genom de bästa argumenten i ett samtal istället fören omröstning baserad på en 
maktrelation. De övertygelser som uppstått i ett samtal och politiken kopplas till en 
diskussion. I diskussionen prövas förslagen och de gemensamma intressena blir 
överordnade de individuella (SOU 2000:1). Alla som är berörda ska kunna delta  och 
argumentera under samma villkor i samtalet, menar Henecke & Khan (2002). De 
menar även att det finns en betoning på ömsesidighet i de demokratiska 
diskussionerna.  !
I demokratiutredningens rapport ”En uthållig demokrati!” argumenterar de för en 
deltagardemokrati med kvaliteter från den deliberativa demokratin.  !!!!
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Medborgardialog  
Medborgardialogens fundament 

Någon som gjort betydande inverkan i medborgardialogens tankevärld är Sherry 
Arnstein som redan 1969 framförde teorin ”A ladder of citizen participation” och är 
ständigt återkommande vid tal om delaktighet, om än i något varierande former. För 
Arnstein innebär medborgarnas delaktighet en viss typ av folklig makt som 
omfördelats till att även inkludera de som i vanliga fall inte har någon. Det är ett sätt 
att framkalla en form av jämlikhet i samhället (Arnstein, 1969). Hon valde att utforma 
sin teori genom en trappa med steg av olika grader av delaktighet (se figur 2). Ju 
längre upp på trappan medborgarna kommer, desto mer delaktighet och inflytande 
har de. De två stegen längst ner menar 
Arnstein inte innebär någon typ av 
delaktighet, snarare ett sätt för makt-
havarna att visa vart makten ligger. Hon 
anser att dessa steg ger en falsk bild av 
delaktighet då det framförallt handlar om 
övertalning och manipulation. De tre 
nästkommande steg (3-5) handlar om en 
symbolisk gest att inkludera deltagare. Här 
får deltagarna en möjlighet att uttrycka 
sina synpunkter men makthavarna känner 
sig inte manade att ta hänsyn till dessa då 
det är fortfarande är de som har makten. I 
steg sex ökar möjligheten att förhandla 
och kompromissa vilket visar en viss typ av 
omfördelning av makt. De två översta 
stegen innebär att de tidigare maktlösa 
medborgarna nu har fått en betydande del, 
eller hela makten (Arnstein, 1969). 
Denna bild är givetvis generaliserande och 
kan inte beskriva alla typer av medborgar-
deltagande, men den påvisar den viktiga 
poängen om att enbart kontakt med 
medborgarna inte i sig behöver innebära 
medborgardeltagande.  !
Sveriges kommuner och landsting  (SKL) har utgått från Arnstein’s trappa och skapat 
en egen version som är bättre anpassad till svenska förhållanden (se figur 3 nedan). 
Trappan togs fram i samarbete med kommunerna i nätverket, där bland annat 
Huddinge fanns med (Langlet, 2014).  !
Stegen bygger på samma princip att ju högre upp på stegen medborgarna kommer, 
desto mer inflytande har de i processen. Det första steget för medborgarna att bli 
delaktiga handlar om att få information. Det rör sig alltså om att tillhandahålla 
information för att medborgarna ska kunna ta till sig och förstå problemet. Nästa steg 
på trappan innebär att medborgarnas åsikter och synpunkter om problemet blir 
lyssnade på. Steget benämns som konsultation och innebär alltså en viss hänsyn till 
medborgarnas respons. Det mellersta steget i trappan ökar möjligheten att inte bara 
framföra sina egna synpunkter utan att vid tillfällen också kunna föra en dialog med 
andra kring problemet. Det innebär att deltagarna även får möjligheten att bemöta 
andras synpunkter och argumentera för sin sak. I nästa steg ökar delaktigheten och 
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Figur 2. Shelly Arnsteins delaktighetsstege. (Arnstein, 
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möjligheten att även påverka lösningen av  problemet. Medborgarna får nu vara med 
under en längre period och har dessutom inflytande över de beslut som de 
förtroendevalda fattar. På det översta trappsteget i SKL’s deltagartrappa är det 
medborgarna själva som fattar besluten- de är medbeslutande. De förtroendevalda 
delegerar här sin beslutandemakt i frågan till medborgarna genom exempelvis 
folkomröstningar (SKL, 2013). Det är i det skedet medborgarna har den högsta nivån 
av inflytande.  !

Kritik mot medborgardialog 
Oavsett vilket syftet är, sker enligt Khakee (2006) alltid någon form av bemäktigande 
då politikerna överlämnar mer eller mindre makt till medborgarna. Även planerarna 
besitter en typ av makt genom deras expertis (Khakee, 2006). Både politiker och 
planerare har därför ett stort ansvar när de medverkar i en medborgardialog då de 
måste vara försiktiga att inte utlova makt de inte kommer/kan att ge. För att inte 
förlora medborgarnas förtroende bör maktförhållandena vara mycket tydliga från 
start. I vilken utsträckning makt ges till medborgarna är upp till det politiska systemet 
(Khakee, 2006).  !
Khakee (2006) redogör för forskning som tyder på att kraven på effektivitet i 
samhällsplaneringen påverkar planerarnas attityd till medborgardeltagande på inte 
alltid ett tillmötesgående sätt. Forskningen visar att uppfattningen kring deltagandet 
är att den är kostsam, orsakar förseningar, möjliggör känsloladdade beaktanden och 
kan skapa konflikter. Även Stenberg (2013) och Corkhill et al. (2013) påtalar 
medborgardialogens risker för oro och konflikter. Corkhill et al. menar på att om en 
dialogprocess är under tidsbrist kan den som leder dialogen försöka begränsa och 
kontrollera den.  !
Medborgerligt engagemang 
Medborgardialog kräver ett medborgerligt engagemang då det är upp till medborgaren 
själv att välja om och hur mycket de vill delta i en dialog. Jeppson-Grassman & 
Svedberg (1999) har gjort en undersökning där de kartlagt svenskarnas frivilliga 
arbete, det vill säga arbete och insatser som utförts på frivillig grund, oavlönat och på 
fritiden. Undersökningen berör många olika organisationstyper där bland annat 
föreningar för boende, politiska partier och lokala aktionsgrupper ingår. I sitt resultat 
kommer de bland annat fram till att ju högre utbildning medborgaren har, desto större 
sannolikhet för att de är frivilligt aktiva. En förklaring anses vara att det ställs ett visst 
krav på kompetens för frivilliga uppdrag (ibid.). Undersökningen visar att det är  
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Figur 3. SKL´s version av deltagartrappan (SKL, 2013). 



”lågutbildade i storstäderna som i minst utsträckning är frivilligt aktiva” och att 
medborgare som har invandrat är frivilligt aktiva i mindre utsträckning än andra 
(ibid.). !
Diskussionen huruvida medborgardeltagande kan stärka eller utgöra ett hot mot 
demokratin fortsätter, då forskningen ännu inte kunnat klarlägga funktionen eller 
förtjänsterna med den (Karlsson, 2011). 

Effektivitet 
Utifrån tesen att förseningarna i processen leder till dyrare projekt och högre 
boendekostnader (SOU 2014:14) är effektiviteten ekonomiskt lierad. Lennart 
Lundquist beskriver i sin bok ”Demokratins väktare” (1998) om hur ekonomismen 
påverkar den svenska offentliga förvaltningen. Anders Mellbourn menar enligt 
Lundquist, att ordet effektivitet kom in som rubrik i den svenska budgetpropositionen 
på 80-talet. Sedan dess menar han att effektiviteten i ökande grad har influerat 
förvaltningarnas arbete. Lundquist konstaterar att ”en hård ekonomistisk linje domderar 
i dag både den offentliga debatten och verksamheten” (1998, s.139). Problemet är dock 
inte intresset för ekonomivärdena menar han. Den offentliga förvaltningen ska kunna 
agera rationellt, kostnadseffektivt och produktivt. Problemet han finner synnerligen 
allvarligt ligger i det ensidiga förhållningssättet kring ekonomivärdena som orsakat en 
sjunkande angelägenhet för rättssäkerhet, politisk demokrati och offentligt etik i den 
offentliga förvaltningen (Lundquist, 1998).  !

”Ekonomivärdena betonas och det till den grad att det ibland verkar som 
om aktörerna inte kände till att det fanns några andra värden att ta 
hänsyn till” 
- Lennart Lundquist (1998, s.137) !

I Göran Cars avhandling ”Förhandlingar mellan privata och offentliga aktörer i 
samhällsbyggandet” (1992) diskuteras effektiviteten i planprocessen. Han menar att 
effektiviteten i planeringsprocessen handlar om hur en aktör kan agera för att erhålla 
ett så fördelaktigt resultat som möjligt för sin egen del. Det är däremot svårare då fler 
aktörer medverkar, då vad som är individuellt effektivt ställs mot vad som är mest 
effektivt för gruppen som helhet. I och med avhandlingens inriktning framhålls 
teorier kring förhandlingar, vilket i denna uppsats kan motsvara en högre form av 
delaktighet. Enligt förhandlingsteorin är förberedelserna inför en förhandling mycket 
centrala för vilket utfallet blir.  Parternas mål jämförs utifrån ambitionsnivå och vilket 
som är det bästa alternativet till förhandlingslösning (Cars, 1992). Förhandlingen 
innebär att båda parterna har förberett och formulerat mål. Cars (1992, s.180) 
beskriver att ”skapandet av ömsesidigt fördelaktiga alternativ förutsätter dock för det 
första att goda relationer byggs upp mellan parterna”. Förhandlingen kan med detta inte 
tillåta detaljerade låsningar i ett tidigt skede, menar han. !
I praktiken innebär Cars teori att både enskilda sakägares resultat och de allmänna 
intressenas resultat ska kompromissa om vad som är mest fördelaktigt. Detta är även 
något som PBL uttrycker; ”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till 
både allmänna och enskilda intressen” - PBL (2010:900 2 kap 1§). Vid upprättandet av 
detaljplaner innebär det att de enskilda intressena måste föras fram för att kunna 
vägas in i resultatet. Det formella samrådet tillåter medborgarna att framföra sina 
intressen men då många politiska inriktningsbeslut redan har tagits i detta skede kan 
det bli svårt att låta dem vägas in på lika villkor. 

�27



Resultat!

Kommunernas strategi och syn på medborgardialog 
Utifrån styrdokument, visioner, handböcker och intervjuer presenteras här 
kommunernas strategi och tankar kring medborgardialog. Under rubriken Tjänstemän 
och politikers syn på medborgardialog ges en kortfattad bild av tjänstemännen och 
politikernas syn på medborgardialog i kommunen. Tjänstemännen har i intervjuer fått 
ge deras version på hur de ser på medborgardialogens syfte, effekt och framtid. 
Intervjupersonernas yrkesroller på kommunerna skiljer sig mellan att i vissa fall vara 
strategiska (exempelvis demokratiutvecklare) och andra mycket mer praktiska 
(exempelvis planarkitekt). En medvetenhet kring intervjupersonernas yrkesroll är 
därför viktigt att beakta för att kunna tillgodogöra deras svar på ett rättvist sätt. I 
undersökningen intervjuades även sex politiker från kommunerna i Stadsbyggnads-
benchen utifrån deras roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden eller 
motsvarande. De medverkande politikerna är: !
Peter Olevik Dunder - Haninge, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden. 
Tomas Hansson - Huddinge, ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Cathrin Bergenstråhle - Nacka, ordf. i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. 
Thomas Ardenfors - Sollentuna, ordf. i Plan- och exploateringsutskottet. 
Regina Kevius - Stockholm, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden. 
Erik Andersson - Täby, ordf. Stadsbyggnadsnämnden.  
Anitha Hector - Upplands Väsby, ordf. i Byggnadsnämnden.  !
Vissa delar har plockats in i avsnittet nedan men en mer omfattande beskrivning av 
tjänstemännen och politikernas svar finns att läsa i appendix 1 & 2. !

Botkyrka 
Vision och strategi 
En policy för dialog antogs av kommunstyrelsen i Botkyrka i november 2004 
(Botkyrka, 2007). Policyn kallas för Botkyrkadialogen och är ett samlat begrepp för alla 
de metoder som kommunen använder då medborgare, brukare och samarbetspartners 
erbjuds information eller att själva vara med och påverka eller vara aktiva. Dialogen 
ska enligt policyn genomsyra den politiska beslutsprocessen och har ett värde i sig. 
Dialogmomenten ska ske i tidiga skeden innan besluten fattas och det är nämnderna 
och förvaltningarna som är ansvariga att det sker i rätt tid för att besluten ska vara 
påverkbara. Medborgardialog i policyn syftar till att ”fånga upp invånarnas önskemål och 
initiativ samt att finna sätt att utveckla området” (Botkyrka, 2007, s. 42). !
2008 tog kommunledningsförvaltningen i Botkyrka fram en strategi för demokrati 
och delaktighet. Resultatet blev ett styrdokument för ett systematiskt och långsiktigt 
arbete med demokrati som ska vägleda nämndernas arbetsplaner och åtaganden. 
Strategin uttrycker att ett kontinuerligt arbete kring demokratin krävs då den enligt 
dem aldrig kan anses vara ”färdig”. Kommunens politiska organ och förvaltning ska 
stödja deltagande och engagemang hos medborgarna (Botkyrka, 2008).   !
Strategins utgångspunkter: 

• Utveckla den representativa demokratin 
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• Möjliggör för fler medborgare att delta genom fler 
deltagardemokratiska inslag. 

• Öka brukarnas möjligheter till inflytande över de kommunala 
verksamheterna. 

• Tydliggör medarbetarnas demokratiska uppdrag 
• Öka den interna demokratin på arbetsplatserna för medarbetarna. 
• Stärk demokratiutvecklingsarbetet genom att koppla till övriga 

frågor av betydelse för social hållbarhet 
(Botkyrka, 2008, s.2) !

Handbok 
Botkyrka har en omfattande handbok på nästan 50 sidor för dialogen med 
medborgarna (Botkyrka, 2007). Handboken tar upp risker, förutsättningar och förslag 
på hur de kan föra en givande dialog och riktar sig till tjänstemän, politiker och 
medborgare i kommunen. Den har ett informativt syfte att förklara vad dialog innebär 
och kan även bistå med tips om hur tjänstemän kan förbereda och genomföra 
dialogen. Handboken uppmärksammar tre skäl för dialog mellan kommun och 
medborgare: 
  

• Dialog ger bättre förutsättningar att fatta bra beslut. 
• Invånare får själva medverka i lösningar. 
• Dialog stärker det civila samhället, tilliten till medmänniskor och 

kommunen som myndighet.  
(Botkyrka, 2007, s.9) !

De poängterar rollen av makthavaren, dvs kommunen via tjänstemän och politiker 
samt uppmanar till att lyssna och att vara ärlig. Kulturella sedvänjor, värderingar och 
funktionshinder uppmärksammas då okunskap kring dessa kan skapa hinder i 
dialogen. Handboken uppmärksammar även medvetenhet kring representationen av 
deltagare i dialogen.  !
Botkyrka använder sig av en delaktighetstrappa som verktyg vid utvärdering av 
dialogen. Trappan påminner mycket om SKL’s delaktighetstrappa (SKL, 2013)  men 
innehåller stegen Skendemokrati, Information, Medverkan, Delaktighet och Inflytande. 
Handboken berör skedet Medverkan och upp till Inflytande.  !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
I Botkyrka intervjuades enbart en tjänsteman kring hans syn på medborgardialog i 
kommunen och inte någon politiker. Peter Nyberg (ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden 
i Botkyrka) hade inte möjlighet att delta i en intervju på grund av föräldraledighet.  !
För Tjänsteman 1 i Botkyrka är det viktigt att medborgarna upplever delaktighet. Att 
de verkligen känner att de är delaktiga i frågan och att de kan påverka något som 
kommunen ska ta beslut om. Kommunen måste därför vara beredd att lyssna på 
deltagarna och även vara beredd att ändra uppfattning kring projektet.  
”Man ska inte ha dialog bara för att kunna säga att vi har haft dialog, utan att verkligen 
vara förberedd att lyssna in på riktigt”- säger Tjänsteman 1. Dialogen leder då till bättre 
kunskap och information i frågan som de för dialog kring.  !
Tjänsteman 1 menar att det finns olika nivåer att mötas på i dialogen. När det gäller 
dialog måste de vara tydliga med att det är skillnad på dialogmöte och 
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informationsmöte. Det är därför viktigt att de är tydliga kring vad det är som gäller vid 
just de olika formerna. Medborgardialogen handlar framförallt om att hämta 
synpunkter och förslag för att använda dem i den politiska beslutsprocessen.  !
Tjänsteman 1 berättar att det finns önskemål från kommunen och politiken att 
diskutera frågor i ett tidigt stadie innan politikerna tar beslut. Det är bra tycker 
Tjänsteman 1, men han upplever att det ibland kan det vara svårt att ta in folk och 
deras synpunker om frågan fortfarande är för abstrakt eller otydlig. !

Haninge 
Vision och strategi 
I juni 2010 fick kommunstyrelsen Haninge i uppdrag att !

• skapa en struktur och handledning för medborgardialog som stöd 
för nämnder och förvaltningar 

• erbjuda utbildning för förtroendevalda och tjänstemän kring 
strukturerad medborgardialog i styrningen !

Haninges Demokratiberedning arbetade under 2007-2010 med frågan om 
medborgarnas inflytande över kommunens verksamheter. Som avslutning på 
beredningens arbete togs 2010 en broschyr om medborgardialog fram och som sedan 
låg till grund för handboken som kom 2012.  Kommunen har dessutom deltagit i SKL’s 
nätverk för medborgardialog och har var en av de kommuner som deltagit i 
pilotprojekt om medborgarbudget (Haninge, 2012). !
I Haninges nuvarande vision står det ”Medborgarna känner ansvar och är delaktiga i 
Haninges utveckling” (Haninge, 2013, s.3). I mål och budget för 2014-2015 beskrivs 
dessutom att ”Haninge ska utvecklas i dialog med invånarna” (ibid., s.4). Dialogen mellan 
medborgarna och politikerna beskrivs som oumbärlig för de demokratiska besluten 
och skalltid utvecklas. Alla ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga.  !
Handbok 
Haninges handbok kom 2012 efter att ha föregåtts av en broschyr från 2010 (Haninge, 
2012a). Handboken belyser frågorna: !

• Vad betyder medborgardialog? 
• Varför ska vi arbeta med medborgardialog? 
• När ska det ske? 
• Hur går det till? 
(Lindholm, 2012, s.4) !

Medborgardialog har enligt handboken vinster i demokratiperspektiv såväl som i 
effektivitetsperspektivet. Demokrativinsterna är bl.a. ökat förtroende, engagemang 
och ansvarskänsla hos medborgarna. Även stärkt socialt kapital och ökad kunskap 
kring demokratiska processer hos medborgarna nämns. Som effektivitetsvinster 
uppmärksammas ett lättare genomförande av prioriterade insatser som ett led i den 
ökade förståelsen hos medborgarna, ett utbud som bättre möter efterfrågan samt 
ökad legitimitet i besluten. Kommunfullmäktige i Haninge har beslutat om åtta 
principer som ska följas vid användandet av medborgardialog. Principerna går 
exempelvis ut på att medborgardialog alltid ska övervägas då medborgarna i 
kommunen berörs. Då medborgardialog ska föras är steget konsultation i 
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delaktighetstrappan lägstanivån för dialogen. Andra principer är att särskild hänsyn 
ska tas till barn, ungdomar och äldres deltagande, samt att dialogen ska avslutas med 
återkoppling av resultatet till de som deltagit (Lindholm, 2012).  !
Kommunen följer SKL's delaktighetstrappa i sitt arbete och har sammanställt en 
modell med varje stegs kännetecken och exempel på metod. De har även en checklista 
som ska följas vid projekt med medborgardialog samt upplysningar om var den som är 
intresserad kan hitta mer information kring dialogen (Lindholm, 2012).  !
Tjänsteman 14 berättar att de använt handboken tidigare men hennes uppfattning är 
att den inte används i varje projekt. I de projekt där det är relevant har de dock som 
ambition att använda sig av medborgardialog. Det är främst externa konsulter som 
ansvarar för Haninges projekt med medborgardialog. !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
I Haninge har två tjänstemän intervjuats och politikern Peter Olevik Dunder.  !
För Tjänsteman 3 betyder medborgardialog att kommunen lyssnar på vad folk tycker 
och tar till sig det och sedan återkopplar till dem. Det hjälper kommunen att göra rätt 
saker från början, menar hon. Tjänsteman 14 menar att detaljplanerna blir bättre 
förankrade bland allmänheten och att de når en bättre kvalitet med medborgardialog. 
De vill också skapa ett engagemang för folk som bor och ska nyttja ett område. 
Tjänsteman 3 säger att de också vill att invånarna ska vara nöjda med det kommunen 
gör.  !
”Det krävs väldigt mycket tid för att göra bra medborgardialogprojekt”, menar Tjänsteman 
3 som fortsätter ”.. man klarar inte riktigt av att driva det själv som tjänsteman utan det 
behövs att det kommer in någon med kunskap, eller i varje fall tid som kan driva det”. Men 
det kan ge bra resultat om man tar sig tiden, menar Tjänsteman 3. !
”Vi jobbar ganska mycket med dialoger”- säger politikern Olevik Dunder men lägger till 
att det kanske även bidragit till att det finns en typ av dialogtrötthet. De har lagt ut all 
information på nätet, allting finns tillgängligt att hitta där om man är intresserad av 
en plan eller projekt. Olevik Dunder menar att syftet med medborgardialog handlar 
om att politikernas beslut ska bli bättre. Som han ser det finns det inget egenvärde i 
att bara ha samtal om saker och ting, det måste ge någonting i andra ändan. !
Olevik Dunder tycker det är väldigt svårt att säga hur medborgardialogen påverkar 
stadsbyggnadsprocessen men tror att om man har dialogen i ett tidigt skede, dvs 
tidigare än samrådsskedet, kan man få in synpunkter som kommer att förändra och 
göra processen, besluten och resultatet bättre. Då kan kommunen på ett bättre sätt ta 
in synpunkterna från medborgarna i arbetet och de har inte bundit upp sig längs 
vägen. !
Gällande medborgardialogen och dess påverkan på effektivitet menar Olevik Dunder 
att den har en viss effekt. ”Det kan säkert bli färre överklaganden […]”, säger Olevik 
Dunder, ” […] men det räcker ju med att en person överklagar […] så du får lika många 
överklagandeprocesser i slutändan”.  !!!
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Huddinge 
Vision och strategi 
2004 kom visionen ”Delaktighet” in i Huddinges mål och budget (Moritz, 2014 & 
Huddinge, 2011). Visionen skulle prägla alla kommunens verksamheter och blev enligt 
Tjänsteman 4 startskottet för delaktighet och medborgardialog i Huddinge (Moritz, 
2014 & Huddinge, 2011). Visionen ”[…] uttrycker en anda och ett förhållningssätt som 
grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla 
människors möjligheter,vilja och förmåga att ta ansvar” (Huddinge, 2011, s.5). Den 
förespråkar ett gemensamt ansvarstagande och ett delaktighetsmedvetet arbetssätt i 
kommunens alla skeden. Visionen från 2004 ersattes 2013 av en ny vision. I Mål och 
Budget 2013, beskrivs hur kommunens delaktighetsarbete i framtida 2030 ska ses som 
ett föredöme av andra kommuner samt att de medvetet arbetar för att öka 
delaktigheten (Huddinge, 2012). Det beskrivs även att medborgardialog och andra 
former av delaktighet bör utvecklas för att stärka den representativa demokratin 
(ibid.).  !
Handbok 
I Huddinge ska de utgå från ”Handbok i delaktighet- från ord till handling” (Lindholm & 
Moritz, 2012). Handboken antogs av kommunstyrelsen 2007 och uppdaterades 2012. 
I handboken finns Huddinges strategi för delaktighet med ledorden tydlighet, öppenhet 
och meningsfullhet. Den har två övergripande målsättningar som lyder: !

• Att utveckla permanenta former för medborgardialog och 
medborgarinflytande. 

• Att utveckla metoder för att inkludera de kommuninvånare som 
vanligtvis inte deltar i den demokratiska processen. 

(Lindholm & Moritz, 2012, s.1) !
Bokens huvudsyfte beskrivs att ”fungera som ett praktiskt stöd för alla kommunal-
anställda och politiker som vill göra invånarna eller sina medarbetare delaktiga i hur den 
kommunala verksamheten utformas, eller hur Huddinge som ort ska utvecklas” (Lindholm 
& Moritz, 2012, s.3). Boken överensstämmer i stort sätt med SKL's version av 
delaktighetstrappan men namnen på de två översta stegen; från SKL’s Inflytande och 
Medbeslutande är i Huddinges version Samarbete och Medbestämmande. De har liksom 
Haninge skapat ett delaktighetsspektrum/modell som presenterar de olika stegen 
tillsammans med dess kännetecken, exempel på metoder och graden av delaktighet för 
deltagarna. Det finns dessutom en ”verktygslåda” med exempel på metoder samt tips 
för hur de kan få med fler i dialogen. Sista avsnittet i handboken är en checklista för 
den som ska använda sig av dialog i ett projekt. !
Handboken är inte anpassad specifikt efter planeringsprocessen utan är generell för 
alla kommunens verksamheter.  !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Mycket av det som den intervjuade tjänstemannen (4) i Huddinge anser och beskriver 
om medborgardialogen stämmer väl överens med den  handbok och strategi som 
kommunen använder sig av. Han tycker att medborgardialog ytterst handlar om en 
dialog mellan fullmäktige och invånarna mellan valen. Tjänsteman 4 brukar prata om 
två saker när det gäller syftet med medborgardialog; förtroende och kunskap. Om 
dialogen är bra skapar den ökat socialt kapital, dvs förtroende mellan de som har 
makten och de som är utsatta för makten. Det andra syftet med medborgardialog, 
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enligt Tjänsteman 4, är kunskap och ger i bästa fall bättre beslut, d.v.s. att tjänstemän 
och politiker får bättre beslutsunderlag som gör att det blir bättre kvalitet i slutändan. 
Kunskapen ökar hos de som styr men även hos medborgarna. I bästa fall får 
medborgarna en kunskap som gör att de förstår varför beslutet tas och att det 
implementeras bättre, menar Tjänsteman 4. !
Politikern Tomas Hansson beskriver att dialogen är grunden i en demokrati och som 
politiker är de enbart företrädare för medborgarna. Det är viktigt att de som politiker 
är lyhörda och gör det som medborgarna vill att de ska göra. Det är därför de fått 
mandatet att jobba politiskt, säger Tomas. Han tror att om de kan ha en dialog som 
gör så många som möjligt nöjda med detaljplaneringen, kan det minska risken för 
överklaganden och missnöjen framöver. ”Förhoppningsvis kan det också ta udden av 
grannosämja” - säger Hansson.  !
Hansson säger även att det är svårt då det finns många motstridiga intressen där det 
är omöjligt att gå alla tillmötes. Ibland, menar han att det är svårt att hitta 
konstruktivitet i dialogen. Det blir då också en pedagogisk uppgift för politikerna att 
förklara hur läget är och att de faktiskt gjort bedömningar och avväganden i förslaget. 
Även om medborgarna aldrig kommer få full förståelse, kanske politikerna kan öka 
förståelsen om varför det blir som det blir, säger han. !
Vad gäller synpunkter gällande detaljplaner, tycker Hansson att det är svårt att ta till 
sig enskilda synpunkter som ger stora genomslag i planeringen. Det beror ju också på 
hur långt in i planeringen de kommit, säger han - ”ju tidigare desto lättare är det ju att 
tillgodose det”. I Huddinge idag jobbar de fram ett färdigt förslag som är ganska 
detaljerat. Har de kommit så långt, menar Hansson att är det svårt att göra stora 
förändringar i efterhand. Han menar att om kommunen kommer med ett blankt blad 
kan de låta medborgare komma till tals redan från början. ”Men inom vissa ramar”- 
lägger han till. Kommunen kan redan i det skedet ge möjlighet till dialog och påverkan. 
De bör då vara transparenta och förklara varför varför de landat i det ena eller andra 
förslaget. Att förklara vilka synpunkter de tagit hänsyn till och vilka de inte gjort det 
och varför inte. !
Tjänsteman 4 menar att medborgardialogen kan bidra till gemensamma begrepp, både 
invånare, politiker och tjänstemän, och en kultur kring denna. Han berättar om 
Huddinges handbok i delaktighet som bland annat inspirerat SKL’s deltagartrappa. De 
olika formerna av delaktighet (information, konsultation, dialog, samarbete och 
medbestämmande) har ingen värdering för vad som är bättre eller sämre, menar han. 
Medbestämmande är inte alltid den bästa typen av deltagande bara för att det ger 
mest delaktighet. ”Det handlar faktiskt om att ha rätt form av delaktighet på rätt plats”- 
säger Tjänsteman 4.  !
Tjänsteman 4 gav ett förslag till vad kvalitet i en detaljplan kunde vara. Han menar att 
det handlar om att ta rätt beslut om vad som ska förändras. Om kommunen i ett 
område måste ta bort en del träd för att få plats med en ny bebyggelse kan en god 
kvalitet handla om att lyckas ta bort rätt träd, eller åtminstone inte fel träd. 
Kommunen har inte möjlighet att känna till detta själva, men genom en dialog med 
medborgarna i området kan de få reda på att ett visst träd är en lokal samlingspunkt, 
ett klätterträd för barnen eller en viloplats i skuggan för de äldre. !
Tjänsteman 4 tror att det är vägvinnande att vara ärlig i en planprocess. Även om 
medborgarna inte har möjlighet att påverka är det bra att vara tydlig med det. Han 
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tycker efter erfarenhet att det finns kompetenta medborgare i kommunen, får de rätt 
information accepterar de det. !
Medborgardialog tar tid, ”men saker och ting måste få ta tid”- säger Hansson. Han menar 
också att det är en avvägning då det i Stockholmsregionen råder en stor bostadsbrist 
och att Huddinge vill och måste bygga mycket. De blir ibland försenade på grund av 
överklaganden. Hansson menar att det krävs en balans. Han tror att det är många som 
idag okynnesöverklagar, att sakägarna överklagar bara för att de har rätt att gör det.  !
Hansson ser att en ökad påverkan och ökad dialog i olika former, framöver kommer att 
bli allt viktigare. ”Människor är mer och mer pålästa idag”- säger Hansson och berättar 
att de idag ser helt andra tal på antalet detaljplaner som överklagas. ”Folk är ju väldigt 
medvetna idag jämfört med tidigare och det skärper ju också kraven på oss att ha en ökad 
dialog och vara tydligare med hur vi tänker och varför vi gör saker och ting” fortsätter han. 
Han menar att grunduppdraget är att vara till för medborgarna och då har det rätt att 
kräva delaktighet och inflytande. Hansson trycker på att medborgardialogen är och 
ständigt ska vara ett utvecklingsområde. Det är viktigt att inte fastna i vissa former 
och att människor är olika och då måste kommunen också föra dialogen olika, 
fortsätter han. ”Att hitta nya former för dialog och var öppen för det är viktigt” (Hansson, 
2014).  !
Hansson berättar att de i Huddinge planerar utifrån PBLs sakägare och det blir då ett 
ganska snävt perspektiv. I själva verket är det även en stor del nya människor som ska 
flytta in i ett område. Att fånga upp de intressenterna, så de kan påverka i själva 
planprocessen, tror Hansson skulle kunna balansera upp särintressen och ge ett 
bredare allmänt perspektiv. ”Om man som sakägare kan få se att det inte bara är 
kommunen som är ’the bad guy’ utan att det finns andra intressen i samhället som tycker att 
det är väldigt bra att man bygger”- säger Tomas. !
Tjänsteman 4 ser att det finns barnsjukdomar inom medborgardialogen idag och att 
de i framtiden kommer ha en mer nykter och klok inställning till den. ”Om vi klarar oss 
igenom barnsjukdomarna och lär oss mer kring det kan vi börja bli mer professionella i det 
hela” - säger Tjänsteman 4. !
Tjänsteman 4 framhäver dock några utmaningar med medborgardialog. En utmaning 
är förhållandet till den representativa demokratin. En annan utmaning är jämlikhet. I 
en demokrati ska alla få vara med. Många av de som kommer på olika typer av 
dialogmöten är enligt Tjänsteman 4 erfarenhet inte representativa för hela 
kommunen. Det är då ett problem om de tillåts stort inflytande, då det istället kan 
bidra till ett mer ojämlikt deltagande. !

Nacka 
Vision och strategi 
”Ambitionen är att de som bor eller verkar i Nacka ska vara aktiva och delaktiga när Nacka 
bygger stad.” - skriver Nacka kommun i Mål och budget 2014-2016 (Nacka 2013, s. 3). 
De beskriver också kommunens vision ”öppenhet och mångfald” och värderingen 
”förtroende för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta 
ansvar” (ibid. s.12). Det beskrivs hur dessa ska utgöra grunden i allt kommunen gör. 
Kommunstyrelsen har dessutom fastställt åtta strategiska mål utifrån visionen och 
värderingen. Två av dessa mål är ”starkt medborgarinflytande” och ”god livsmiljö och 
långsiktigt hållbar utveckling”. Enligt kommunen beskrivs läget som ”bra” för de båda 
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målen. Kommunstyrelsen skriver att de vill bredda målet ”starkt medborgarinflytande” 
till att även inkludera information och förtroende, utöver möjligheten att påverka 
(ibid. s.26). Enligt Nacka kommuns styrsystem är det upp till respektive nämnd och 
förvaltning hur formerna för dialog ser ut (Rudström, 2012).   !
Utvecklingsarbete 
Nacka kommun har själva låtit skriva en rapport (Rudström, 2012) för att beskriva 
vilka förbättringar som har gjorts och vad som nu görs kring medborgarinflytandet i 
planprocessen. Kommunens vision och värdering översätts här till att planprocesserna 
ska utföras med hög transparens och bra dialog med medborgarna och andra aktörer. 
Kommunen ska erbjuda en utvecklad stadsmiljö med variation och mångfald av 
bebyggelse och människor med en stor valmöjlighet för individen, menar författaren 
Ann-Christin Rudström (2012). !
I praktiken, skriver Rudström att planenheten aktivt arbetar med att förbättra 
planprocessen, inklusive samrådsskedet och har under de senaste åren nått bättre 
förutsättningar för dialog och delaktighet. De söker nya former och metoder för 
dialogen och att de har för avsikt att börja med uppsökande metoder. De har arbetat 
med att ta fram kommunikationsplaner där ”[…]ett utarbetat tänk kring hur information 
och dialog förväntas gå till med så väl politiken, medborgare, aktörer, media med mera 
[…]”(Rudström, 2012, s.9) ingår. Som stöd i det arbetet finns informatörer och 
kommunikationsstrateger tillgängliga internt. De har låtit tjänstemän gå på 
utbildningar och Nacka deltar i SKL’s nätverk för Medborgardialog. Planenheten 
arbetar även med att förbättra återkopplingen efter en dialog men även att utvärdera 
sitt eget arbete, skriver Rudström. Avslutningsvis menar Rudström att Nacka har ett 
kontinuerligt förbättringsarbete kring att utveckla dialogen och inflytandet i 
stadsbyggnadsprocessen.  !
Handbok 
Nacka kommun har ingen handbok i medborgardialog/delaktighet men arbetar med 
kommunikationsplaner (Tjänsteman 6 & Rudström, 2012). !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Tjänsteman 6 på planenheten i Nacka bekräftar att de jobbar ganska mycket med 
dialog på avdelningen. Hon menar dock att det av olika orsaker (bedömning av behov, 
tidplan, projektbudget, handläggarens intresse) varierar mellan projekten hur mycket 
och vilken typ av dialog de för. Hon berättar även att hennes uppfattning av att de på 
planenheten blev intresserade av att utveckla nya former för medborgardialog var 
2008 då projektet Fisksätradialogen kom igång. Under 2011 fick Tjänsteman 6 ett 
uppdrag, som då var nytt för kommunen, att utveckla planenhetens kommunikation 
och t.ex. delta i SKLs nätverk för medborgardialog i planfrågor. !
För Tjänsteman 6 innebär medborgardialog att ge möjlighet för medborgarna att yttra 
sig och komma med förslag och synpunkter. Det ger även möjlighet för kommunen att 
kunna ge respons på medborgarnas frågor. För henne är det viktigt att försöka vara 
pedagogisk och förklara vad det är kommunen gör när de planlägger ett område. 
”Planering är så abstrakt innan det blir byggt och det är stora processer som landar bredvid 
en vanlig människa” - säger hon. Detta gäller särskilt i samrådsskedet. Tjänsteman 6 
menar att det kan vara svårt för medborgarna att förstå vad samrådet gäller och att 
det krävs en del för den som inte är utbildad att sätta sig in i processen och 
planförslaget. Många vanliga människor har svårt att förstå vad plankarta och 
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planbestämmelser innebär för deras del. Hon säger att det kanske inte handlar om 
dialogmodellen i sig utan om att ”vi behöver bli bättre på att förklara våra abstrakta 
bestämmelser och begrepp så de kan förstå”. !
Syftet och idén med medborgardialogen är att få in synpunkter och förslag som 
förbättrar stadsbyggnadsprojekten, menar både Tjänsteman 6 och politikern Cathrin 
Bergentråhle. Ett annat syfte är att göra medborgarna delaktiga i utvecklingen och få 
acceptans för planeringen. Medborgarna har mycket att tillföra, de har exempelvis 
kloka synpunkter och lokal kunskap som inte kommunen har, säger Bergenstråhle. 
Det är dock inte alla gånger som medborgarna kan påverka, berättar Tjänsteman 6. 
Ibland finns det övergripande mål som måste nås, exempelvis bostadsbyggandet inför 
inflyttningen till kommunen och Stockholm. Målet med medborgardialogen handlar 
då om att vara ute i ett tidigt skede för att försöka fånga upp vad som är viktigt och 
försöka ta hänsyn till det. Det handlar om att söka acceptans för den utveckling som 
bestämts genom det politiska systemet, menar hon.  !
Tjänsteman 6 menar dock att medborgardialog gör att processen tar lite längre tid, 
men i bästa fall blir det bättre kvalitet och gör att genomförandet blir enklare. ”Om 
man har jobbat med dialog i ett tidigt skede kanske folk åtminstone inte känner sig 
överkörda” säger Tjänsteman 6. Hon tror dock inte att de kommer förbi överklaganden 
med hjälp av dialog, men att det i bästa fall åtminstone blir tydlig vad överklagandet 
gäller. Just när det gäller överklagandedelen tror Bergenstråhle att det blir färre 
överklaganden då kommunen använder sig av medborgardialog i planeringen. Hon 
tror att medborgarna känner att de blivit lyssnade på och har kunnat påverka 
processen. Även om det inte lyckats påverka i den utsträckning som de velat har de 
ändå kunnat påverka en del. Det gör att de förhoppningsvis känner att de inte vill 
överklaga. Om kommunen och medborgarna haft en dålig dialog får man ofta 
överklaganden som går upp till högsta instans. Hon tror att de i kommunen kan få 
färre och mindre ihärdiga överklaganden om de har en dialog, även om hon inte kan ge 
någon statistik på det. !
Tjänsteman 6 tror att det finns gott hopp om medborgardialogen i framtiden i Nacka 
då hon får signaler att det finns många som tycker att det är viktigt. Signalerna 
kommer från Nackas politiker och tjänstemän på stadsledningskontoret som säger att 
de tycker att det är viktigt och som därmed engagerar andra på kommunen. Hon ser 
en medvetenhet om att medborgarna är det viktigaste de har när de bygger stad och 
det är många som är intresserade och öppna inför det.  !

Sollentuna 
Vision och strategi 
Sollentuna eftersträvar öppenhet och mångfald. I kommunens integrationspolicy 
beskrivs oavsett ”kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder” ska ha samma möjligheter 
att delta i demokratiska forum och påverka politiska beslut (Sollentuna, 2013, s.2). De 
beskriver hur de genom bättre dialog samt ökat politiskt engagemang och 
valdeltagande kan förstärka de demokratiska värdena. Policyn ska genomsyra arbetet i 
samtliga nämnder i kommunen (Sollentuna, 2013).  !
Utvecklingsarbete 
Thomas Ardenfors berättade i sin intervju om kommunens satsningar på dialog sedan 
2011. Pilotprojekt utfördes under året och det beslutades om att anställa en person 
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som var specialist på medborgardialog och kommunikation. Anställningen gick till 
Tjänsteman 7 som tagit fram en regelsamling för medborgardialog (Ardenfors, 2014 & 
Sollentuna, 2014).  !
Handbok 
Den regelsamling för medborgardialog som Sollentuna nyligen har tagit fram, ska gälla 
för alla typer av projekt i kommunen som är kopplade till beslut som fattas av 
förtroendevalda. Reglerna blev antagna av kommunstyrelsen i februari 2014. 
Regelsamlingen tar hänsyn till hela styrningsprocessen för medborgardialog och 
beskriver hur kommunen systematiskt ska arbeta med medborgardialoger. I 
dokumentet nämns syftet att stödja det representativa systemet genom att ”skapa 
öppenhet, öka kunskapen och utveckla ett samspel mellan förtroendevalda och 
invånare” (Sollentuna, 2014, s.3). Effektivitetsvinster med dialogen presenteras: !

• Invånaren får större kunskaper om kommunens verksamhet. 
• Förståelsen för politikernas prioriteringar när det gäller våra 

gemensamma resurser blir också tydligare 
• Att hindra att beslut felprioriteras genom att invånaren på ett tidigt 

stadium kan bidra med sina kunskaper. 
• Genom ökat deltagande ge större legitimitet för de förtroendevalda att 

fatta beslut. Ökat deltagande ger också ökad transparens och förståelse 
för den demokratiska processen. 

• Ge bättre kvalitet på kommunens tjänster genom att information och 
resultat presenteras öppet för invånare och media. Detta sätter press på 
utvecklingen internt.  

(Sollentuna, 2014, s.3) !
Förutsättningar för medborgardialog presenteras och klargör om frågan är påverkbar 
och/eller om medborgarnas åsikter kan hjälpa beslutsfattarna till att kunna fatta ett 
bättre beslut. Sollentuna graderar delaktigheten i likhet med SKL’s delaktighetstrappa 
och ger exempel på olika typer av kännetecken och metod för de olika stegen.  
Modellen påminner mycket om Haninges modell och Huddinges delaktighets-
spektrum. De förtroendevalda politikerna pekas ut som ansvariga för dialogen med 
medborgarna men vars roll är att lyssna och diskutera, inte svara och försvara. 
Tjänstemännen ska vara processledare och invånarna ska framföra sina synpunkter, 
argumentera för dessa och lyssna på andras. I slutet av regelsamlingen finns en 
checklista för medborgardialog (Sollentuna, 2014).  !
Regelsamlingen har tagits fram under hösten/vintern 2013-2014 av Tjänsteman 7 
med förtroendevalda i Sollentuna kommun. Enligt Tjänsteman 7 fanns ingen tidigare 
regelsamling eller handbok innan denna.  !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Medborgardialog för Tjänsteman 7 handlar om att medborgarna får vara med och 
bidra med sin kunskap i olika projekt. Beroende på förutsättningarna är 
påverkansgraden olika. För Tjänsteman 7 är medborgardialogen ett sätt att 
kommunicera på. Han tycker att grunden i det hela är kommunikation. ”För 
kommunikation behövs det förtroende och där kommer medborgardialogen in”, då det är där 
man säkrar förtroendet så länge kommunen redogör för hur mycket man kan påverka, 
menar han. Om kommunen kan öka förståelsen kring hur de tar fram detaljplaner kan 
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kommunikationen fungera som ett smörjmedel för att få fram kunskap, säger 
Tjänsteman 7. !
Politikern Thomas Ardenfors menar att det är viktigt att man inser att 
medborgardialogen är en värdering. ”Det är inte är ett grepp, en teknik, eller ett försök att 
trycka undan så mycket överklaganden som möjligt”- säger han. Dialogen ett utmärkt 
instrument om de som politiker tror att medborgarna, företagarna och 
fastighetsägarna i kommunen kan tillföra något och att de är beredda att lyssna på 
dem. Om politikerna inte tror det blir dialogen avslöjad direkt av de som är berörda, 
säger Ardenfors. !
Det finns ganska många olika syften med medborgardialog menar Tjänsteman 7. Ett 
är att underlätta i beslut. Om de folkvalda politikerna ska ta beslut i olika frågor kan 
lite mer bredd och kunskap göra att det är lättare att ta ’rätt’ beslut. ”Sen är frågan vad 
som är rätt beslut”- säger han. En del beslut tas för att de måste tas. Om kommunen 
säger att de vill ha mer hjälp med kunskap och om de är beredda att låta andra påverka 
beslutet, tycker  Tjänsteman 7 att de ska ha medborgardialog. Annars inte. !
Tjänsteman 7 säger att medborgardialog är också ett sätt att få fram saker som de inte 
tänkt på innan och samtidigt undvika missar och konflikter. Kommunen kan få en bra 
relation med medborgarna. Medborgardialogen är ett verktyg för en smidigare process 
och för att främja demokratin. !
Återkopplingen är nummer ett, säger Tjänsteman 7. ”Det är så otroligt viktigt att inte 
köra bara för att köra utan att man återkopplar och tar det på allvar. I slutändan är det 
viktigt att säga: Det här tyckte ni, det här gjorde vi. Det här tyckte ni, det här gjorde vi inte 
därför att…”- säger Tjänsteman 7. Han ser att den största utmaningen med 
medborgardialogen är att nå de grupper som inte vet att de vill nås. !
Medborgarna som är med och påverkar ska även passa ihop med vad experter på 
området säger. En kombination av de två blir ett förslag, säger Tjänsteman 7.  !
Ardenfors tror på en tidig dialog om man ska kunna påverka. Han har ett talesätt som 
lyder: ”Det är lättare att rista i vax än att hugga i granit”. Han menar att ett planarbete 
nästan är hårt som granit när det är dags för antagande men innan programarbetet är 
igång är det mjukt som vax och då kan medborgarna verkligen påverka. !
Delaktigheten är den viktigaste effekten av medborgardialogen menar Ardenfors. I 
Sollentuna menar han att majoriteten av kommuninvånarna är för att de behöver 
bygga mer, men att de ofta inte vill att det byggs i det egna närområdet. Han tror att 
det offentliga samtalet kan styras av fakta istället för känslor om kommunen i ett 
tidigt skede kan involvera fler och därmed få en förståelse och acceptans för hur 
behoven ser ut och vad kommunen måste och tänker göra. Människor kanske känner 
att de inte fått det precis som de vill, men de känner att det ändå fått tillräckligt med 
inflytande att de ändå kan acceptera det. Ardenfors tror att det kan leda till att 
överklagandena begränsas. Även Tjänsteman 7 tror att genom en dialog med 
medborgarna kanske några av dem förstår att de inte kan få igenom allt de lämnar 
synpunkter på men att de i alla fall har fått vara med och påverka. Tjänsteman 7 tror 
att de kanske kan minska antalet överklaganden  i processen men att det är större än 
medborgardialog, det är kommunikation. Han menar att medborgardialogen handlar 
om förtroendet, men sen handlar det om förståelse. Det värsta han kan tänka sig att 
medborgarna tror att kommunen sätter käppar i hjulen. Om de kan öppna upp och 
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visa vad kommunen håller på med, vilka utmaningar de har m.m. kanske medborgarna 
väljer att inte överklaga. !
Ardenfors anser att de som bor eller verkar i ett område, är experter på de lokala 
förutsättningarna. Även om Sollentuna har väldigt kompetenta tjänstemän kan de 
aldrig täcka in all den detaljkunskap som kan finnas hos en person som har bott i 
området en längre tid. Om kommunen kan se medborgarna eller företagarna i området 
som resurser kan de få en detaljkunskap som kan bringa fram en detaljplan som är 
långsiktigt hållbar, säger han. !
Ardenfors tror att politiken måste vara oerhört involverad i dialogen. Kommun-
styrelsen måste vara översens om det är vägen de ska gå. Det ska vara en värdering, 
menar han. Han tycker även att alla kommuner bör göra som de gjort i Sollentuna, att 
anställa en tjänsteman som är specialist på just medborgardialogen. Han menar att det 
är väl investerade pengar. !

Stockholm 
Vision och strategi  
Stockholm stad skriver i sin budget för 2012 om att stadsbyggnadsnämnden ska 
fortsätta att ”utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna” 
för att kunna fånga upp positiva och kreativa synpunkter (Stockholm, 2011, s.136). I 
budgeten för 2014 har de angett att då Stockholm har en hög tillväxt är det viktigt att 
bostadsbyggandet håller samma takt. De beskriver att för att Stockholm ska kunna nå 
de högt uppsatta målen krävs det att kommunen, medborgarna, fastighetsägarna och 
byggindustrin samarbetar i ett tidigt skede. Vid beslutsfattande menar staden att 
barnperspektivet ska beaktas (Stockholm, 2013). !
Utvecklingsarbete 
I november 2011 påbörjade Stockholm stad ett dialogutvecklingsprojekt där en 
omfattande dialog i programskede är fokus. Det pågår i april 2014 ett arbete med att 
utvärdera dessa projekt. Tjänsteman 9 skriver en rapport om detta och berättar att de 
erhållit stora lärdomar kring hur de i kommunen kan och bör använda sig av dialog i 
ett programskede. Rapporten väntas vara klar under maj 2014. !
Handbok 
Stockholm har för tillfället ingen handbok för medborgardialog. En del av 
utvärderingen av utvecklingsprojektet kommer att resultera i någon typ av stöd för 
stadsbyggnadskontoret för hur de i staden ska bedriva dialog i projektet, säger 
Tjänsteman 9. !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Syftet med medborgardialog är enligt Tjänsteman 9 dels kunskapsuppbyggandet som 
ett sätt för ömsesidigt lärande. Ett annat syfte är att åstadkomma en fördjupad 
demokrati. Det innebär att medborgarna får större möjlighet till inflytande. Det finns 
många aspekter av medborgardialogen säger Tjänsteman 9; en rättviseaspekt, man 
kan få till en mångfald av perspektiv genom en breddad representativitet, man kan se 
att det har effekter på det sociala kapitalet i samhället både mellan medmänniskor och 
olika grupper och mellan grupper och institutioner. Det sociala kapitalet leder till tillit 
och tillit i sin tur leder till social hållbarhet och social tillit är en förutsättning för alla 
de andra hållbarhetsaspekter. Det finns därför ganska måna syften med 
medborgardialog menar Tjänsteman 9 som tycker att de ska vara medvetna om det 
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främsta syftet i just det projektet när de använder sig av dialog som metod. 
Tjänsteman 9 har utifrån en analys av pilotprojekten tagit fram en lista av 
medborgardialogens effekter i projekten. Han har där kommit fram till bland annat 
följande: !
• Mångfald av perspektiv 
• Rättviseperspektiv 
• Ett breddat kunskapsunderlag 
• Förutsättningar för förståelse och tillit- 
• Olika effekter beroende på syfte och upplägg av metod 
• Områdesnivå 
• Trygghet för planerarna 
• Samordning 
• Aktivt civilsamhälle 
• Effektivt !
Att involvera och engagera medborgare i stor utsträckning är något som Kevius ser 
väldigt positivt på. Medborgarna har en värdefull lokalkännedom och ju tidigare 
medborgarna får komma till tals, desto mer konstruktiva blir förslagen kring hur de 
egna stadsdelarna kan utvecklas, menar hon. Om de boende har inflytande över 
utvecklingen av sin stadsdel kan acceptansen för ny bebyggelse öka. !
Tjänsteman 9 ser att dialog är något som sker i en process, det vill säga att det inte är 
ett enstaka tillfälle man pratar om utan att dialog är någonting löpande. 
Medborgardialog kan vara av olika grad, så som SKLs trappa visar på. Tjänsteman 9 
beskriver hur information och konsultation enligt honom inte är en typ av dialog då 
det krävs mer än så. Han förklarar också hur det i planeringsskeden kan röra sig upp 
till skedet för inflytande i trappan, men i princip aldrig upp till medbestämmande. Han 
menar att de inte kommer gå ifrån den representativa demokratin inom planeringen 
utan att det är alltid nämnden som tar besluten. Däremot i olika genomförande-
skeden, då de har en detaljplan, kan han tänka sig att staden kan lämna ifrån sig 
beslutsmakt om resurser och beslut och arbeta med exempelvis medborgarbudget, 
säger Tjänsteman 9.  !
Det finns dock fall där han menar att man inte ska använda medborgardialog. Det är 
tillfällen då ramarna är för snäva och det inte finns någon möjlighet att påverka. 
Information och konsultation ska alltid finnas men de ska inte utge sig för att ha en 
dialog om det inte finns något att föra dialog kring, menar Tjänsteman 9. Det kommer 
snarare att leda till ett tappat förtroende för kommunen, vilket enligt Tjänsteman 9 är 
det sista de vill åstadkomma. Han vill heller inte ha en svekdebatt där det framstår 
som att man får mycket möjlighet till inflytande men att det inte blir något inflytande. !
Även om det inte finns några synliga effekter tycker Tjänsteman 9 att det är extremt 
viktigt att fokusera på de delarna som ändå gör att de bygger upp en förståelse kring 
vad projekten handlar om. Det kan bidra till att överklagandena går ner men det inte 
finns något direkt samband, menar han. Han tror även att de kommer jobba mycket 
mer proffesionellt med medborgardialogen i framtiden i alla olika skeden. Just nu lär 
de sig mycket fortfarande om hur de lägger upp en process. ”Alla som bor i stadsdelen 
ska veta att nu påbörjas planeringen”- säger Tjänsteman 9 !
Kevius förhoppning är att en tidig och konstruktiv medborgardialog alltid leder till 
både en snabbare process och ett bättre slutresultat. 
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Täby 
Vision och strategi 
Täby har på sin hemsida (Täby, 2011) en vision som beskriver hur de ska positionera 
sig. De skriver exempelvis om ”effektiva tjänster, hög tillgänglighet och ett bra samarbete 
mellan kommun och näringsliv”. Det finns dock inte någon lika tydlig punkt vad gäller 
dialogen med just medborgarna. De skriver dock ”Nyskapande och särskiljande 
arkitektur i samspel med människor och natur ger Täby en unik position” där framförallt 
ordet samspel kan tyda på en ambition om dialog. !
Utvecklingsarbete 
Täby kommun genomförde under 2013 för första gången en omfattande 
medborgardialog om ett helt utvecklingsområde i tidigt skede. Dialogen genomfördes 
för utvecklingsområdet på galoppfältet. De använde sig av en så kallad 
engagemangstrappa, vilket möjliggjort att beroende på hur intresserade medborgarna 
har varit har de kunnat delta i dialogen på olika  sätt. Totalt medverkade  ca 3000 
medborgare och företag i dialogen (Täby, 2013b).  !
Täby skriver i slutrapporten för projektet att det tidigare funnits former av 
medborgardialog i Täby men då i avgränsade projekt som exempelvis berört 
gestaltning av parker eller hastighet på vägar. De skriver ”För att medborgardialog ska 
kunna fungera som en effektiv metod som stärker den demokratiska processen och ger ett 
bättre beslutsunderlag är det viktigt att det i Täby kommuns projektmodell och i 
styrprocessen ges utrymme för ett medborgardialogsarbete” (Täby, 2013b, s.34). !
Handbok 
Täby har ännu ingen handbok för medborgardialog eller delaktighet men de håller för 
tillfället på att ta fram en. Enligt Tjänsteman 15, kommunikationsstrateg i Täby, tar de 
inspiration från SKL's arbete om dialoger i framtagningen.  !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Tjänsteman 11 tycker att medborgardialog kan vara ett sätt att vidga det inflytande 
som samrådsdelen i planprocessen har. I en dialog kan kommunen få ett bredare 
samtal med de medborgare som berörs av planen- det vill säga sakägarna. !
Erik Andersson, politiker i Täby ser fler syften med medborgardialog. Ett syfte är 
väldigt informativt, att kommunen får ut information om det som händer. De måste 
vara tydlig med begränsningen för vad medborgarna kan påverka i just den dialogen. 
”Ska de välja färg eller typ av byggnad”- menar Andersson. Det är viktigt för dem att 
känna till. Ett annat viktigt syfte är att de som bott väldigt länge i ett område känner 
till vissa saker som de på kommunen inte känner till. Det är alltså informativt även för 
kommunen, menar han. Genom medborgardialogen vill kommunen involvera 
medborgarna. Kommun och medborgare närmar sig varandra och utbyter idéer och 
diskussioner, säger Andersson. !
Tjänsteman 11 menar att det ligger mycket teknik i att lägga upp en medborgardialog 
på rätt sätt. Om man kan göra det rätt, är dialogen ett sätt att få in fler kloka 
synpunkter från de som bor på platsen i planprocessen. Tjänsteman 11 refererar till 
SKL’s dialogtrappa och säger att det finns de som säger att de har dialog när de 
egentligen är ute och informerar. Han menar att det kan vara okej att bara informera i 
vissa projekt. Vilket som är rätt sätt är olika beroende på hur situationen ser ut. I ett 
planprojekt beror det på hur långt de har kommit i processen och vilka politiska beslut 
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som redan har tagits. Kommunen måste då vara tydlig med vilka ramarna är för 
dialogen, till de medborgare som de vill föra en dialog med, menar han. !
Även som expert på kommunen måste de vara beredda att inse att de boende kan ha 
klokare synpunkter än de själva, då de boende vet hur platsen fungerar, säger 
Tjänsteman 11. Ett annat syfte är att kommuninvånarna genom dialogen kan inse att 
stadsbyggnad många gånger handlar om att jämka olika intressen, både andra 
invånares intressen och de allmänna intressena. Tjänsteman 11 menar också att det är 
viktigt hur man som kommun tar emot och hanterar synpunkterna. Synpunkterna 
kan vara oerhört viktiga för att kunna förankra planerna. Om kommunen inte bryr sig 
om vad som har sagts, att de inte låtit synpunkterna påverka projektet, kan det bli 
svårt nästa gång de vill ha dialog. Då är det ingen som tror på dem, menar han. Det 
krävs kontinuitet från kommunens sida för att behålla förtroendet. !
Tjänsteman 11 säger att det tar längre tid i början när man använder 
medborgardialog, men som de med största sannolikhet tar igen det i slutändan. Om 
man jämför det med överklagande i slutändan och att överklagandet kanske till och 
med uteblir har man ju faktiskt vunnit en del på det, menar han. Det går dock inte att 
garantera att överklagandet uteblir. Dialogen kan även bidra till att sakägare som blivit 
informerade om förslaget istället blir förbannade och därmed närmast garanterar ett 
överklagande, menar han.  !
Andersson tror inte att medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt ger färre 
överklaganden. Han tror inte att det blir mer effektivt ur ett byråkratiskt perspektiv. 
Det räcker med att en person överklagar och han tror att alla kommuner har personer 
som överklagar allt.  !
Tjänsteman 11 har en känsla av att när de är framme i samrådsskedet, tycker många 
medborgare att allt har gått väldigt långt. Han tror starkt på att om det ska vara bra 
medborgardialog ska de vara ute i tid. När de varit ute i god tid då är resan lättare när 
de är inne i den formella processen, menar han. Då har förarbetet i det tidigare skedet 
förhoppningsvis lett till en något bättre kontakt med medborgarna när de går in i den 
formella delen, menar Tjänsteman 11. !

Upplands Väsby 
Vision och strategi 
Kommunfullmäktiges mål är att ”Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster 
kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett 
respektfullt bemötande” (Upplands Väsby, 2014). Upplands Väsbys strategi är en 
”fortsatt utveckling av kommunikationen med medborgarna och olika arenor för delaktighet 
och dialog kring viktiga frågor, exempelvis samhällsbyggandet eller utveckling av kvaliteten i 
välfärdstjänsterna” (Upplands Väsby, 2014). !
Tjänsteman 12 berättar att Upplands Väsby startade sitt arbete med medborgardialog 
på allvar 2008. Det var då som strategin och målformuleringen kom in i deras 
dokument, innan dess var det enbart PBL och Miljöbalkens krav på samråd och andra 
fritt valda metoder som de följde. De hade då ingen tydligt uttalad strategi och 
dialogen var mer ostrukturerad.  !!!
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Utvecklingsarbete 
Utifrån ett presentationsmaterial (Upplands Väsby, 2014) som kommunen använder 
sig för att presentera deras dialog har följande arbetssätt kunna utläsas. 
Presentationsmaterialet tillhandahölls av Tjänsteman 12. !
Dialogen bidrar enligt Upplands Väsby med nätverksbyggande, deltagande, idéer, lokal 
kännedom, engagemang och förståelse, men framförallt ett ökat socialt kapital. 
Upplands Väsby menar dock att dialogen inte är till för att förhindra överklaganden 
eller för att medverka till ett demokratiskt maktskifte (Upplands Väsby, 2014).  !
Kommunens råd för medborgardialog har i syfte att hitta nya former och arenor för 
dialog med kommuninvånarna. Det är ett politiskt konsultativt råd som ska vara 
initiativtagare och deltagare i arbetet med att förädla de dialogformer som redan finns 
i kommunen. De ska arbeta fram nya metoder och söka nya vägar för dialog, utbyta 
erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör dialog med medborgarna. Rådet 
för medborgardialog ska dessutom, vid behov och efter önskemål, arrangera 
seminarier med medborgardialog i centrum (Upplands Väsby, 2014). !
Kommunen har ett antal olika beprövade tillvägagångssätt i sin metodpalett för 
dialog. I paletten hittas metoder som Charette, Open Space, öppet hus, event- och 
fältbaserad. De är noga med att även poängtera återkopplingen efter dialogens 
genomförande. En del av återkopplingen syns i protokollet för kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige där de markerar om dialogen varit vägledande för det beslut som 
tagits (Tjänsteman 12; Upplands Väsby, 2014).  !
En del av Upplands Väsbys erfarenheter kring dialogen sammanfattas av dem själva i 
följande punkter: !

• Politikens och tjänstemännen behöver båda vara närvarande,  
med tydligt åtskilda roller 

• Skapa rätt förväntningar och lev upp till dem 
• Var där människor är 
• Patentlösning saknas - välj metod efter situation 
• Kommunikation är A-O 
• En bild säger mer än tusen ord 
• Dialog kostar och kräver en uttänkt organisation 
• Förlängda processer 
• Bygger trovärdighet 
(Upplands Väsby, 2014, s.25) !

Handbok 
Upplands Väsby har ingen direkt handbok i dialog men använder sig av 
kommunikationsplaner inför varje projekt.  !
Tjänstemän och politikers syn på dialogen 
Politikern Anitha Hector tycker att medborgardialog är ett alldeles utmärkt sätt att 
jobba på gentemot medborgarna. Hon säger att det handlar om att skapa en förståelse 
och att det görs bäst i dialogform. I och med att kommunen inleder med en dialog med 
medborgarna är de också tydliga med att meddela och berätta varför de gjorde som de 
gjorde, säger hon. Medborgarna kommer med input och kommunen kommer tillbaka 
med input. ”Det är en dialog”. Hector berättar att alla får inte som de vill. För de som 
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inte får som de vill i ett sammanhang kan det även vara bra för dem att höra hur andra 
i området resonerar. Det är också ett av syftena, menar hon. Genom medborgardialog 
får de reda på vad deras kommuninvånare tycker och vill, istället för vad någon annan 
tycker, säger Hector. !
För Tjänsteman 12 är det viktigaste syftet med medborgardialog ett mycket mer 
långsiktigt perspektiv, nämligen att det här med socialt kapital och att skapa 
förtroende. Förtroendet ligger i att man som medborgare känner att ”kommer 
någonting att hända, så kommer jag att bli involverad” menar han. Tjänsteman 12 
berättar att dialogen finns med som en rutin i start på varje projekt då de gör en 
kommunikationsplan. I denna plan bedömer de vad det är för typ av projekt och vad 
det kräver för typ av dialoginsats för att på lång sikt få förtroendet att växa. !
Tjänsteman 12 menar att det finns ett antal andra syften man bör ha med sig. Det 
gäller bland annat PBL’s syfte om samråd, att bygga nätverk, lokalkännedom och  
skapa förståelse. Att man ger information, tid och möjlighet att verkligen förstå vad 
det handlar om, säger Tjänsteman 12. Det handlar om tjänstemännens förståelse för 
medborgarnas lokalkännedom, men även om medborgarnas förståelse för 
stadsbyggnadsprocessens och projektets olika delar. En del av förståelsen handlar 
också om att inte skapa utrymme för onödiga överklaganden. De onödiga 
överklagandena menar Tjänsteman 12 är då medborgarna snarare känner sig oroliga, 
att de inte har förstått eller inte har tillräcklig information om vad projektet handlar 
om. Tjänsteman 12 berättar att det inte finns någon mall för hur de i kommunen ska 
välja metod för dialog. Det beror helt på situationen i projektet. Det diskuteras istället 
fram i kommunikationsplanen tidigt i planskedet. !
Hector menar att det finns vissa saker som är lämpliga att jobba med medborgardialog 
och det finns de projekt som det inte är lämpliga att jobba med dialog kring. Hon säger 
att kommunen exempelvis alltid måste följa lagstiftningen. !
Tjänsteman 12 menar att man idag ständigt jagar tid. Samtidigt lyfter han upp den 
rådande målsättningen om att man även ska prata mer. ”Demokrati tar tid, diktatur går 
fort”- säger han. Om man blandar in fler människor får man också mer att ta hand om. 
Han menar att det då beror på vad man vill göra. Om man vill korta processerna och 
komma till snabbare resultat, får man enligt Tjänsteman 12 långsiktigt sämre effekter. 
Han kan inte komma fram till någonting annat än att dialog gör att processerna tar 
längre tid men att resultaten blir bättre. !
Medborgardialogen påverkar självklart stadsbyggnadsprocessen, säger Hector. De 
frågar medborgarna om de ska göra si eller så. Om medborgarna då svarar att 
kommunen ska göra si, är sannolikheten att de gör så ganska liten, menar hon.  !
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Det mest förekommande samrådet 
Kommunerna i studien följer metoden enligt PBL för att kungöra planförslaget. 
Kommunerna lägger upp förslaget på hemsidan, tillhandahåller planhandlingar på 
bibliotek runt om i kommunen och på kommunens anslagstavla, samt annonserar i 
lokaltidningen. Dessa metoder är vanliga bland alla kommuner vid samråd men skiljer 
sig åt beroende på storlek och omfattning av projektet. Mindre planer följer inte alltid 
ovanstående procedur. En del kräver större insatser och andra mindre. Det hos 
kommunerna mest förekommande tillvägagångssättet (första kolumnen i tabell 1) är 
att erbjuda tillfälle till samråd är förutom kungörande är att bjuda in sakägare till ett 
samrådsmöte. På mötet gås förslaget igenom och sakägarna får möjlighet att ställa 
frågor till tjänstemän, byggherren/arkitekten och ibland även politiker. Vilka aktörer 
som är med på mötet varierar från komun till kommun och beroende på projektet och 
vad planhandläggaren föredrar. Ett alternativt tillvägagångssätt (andra kolumnen i 
tabell 1) är att hålla föredrag och sedan ha utplacerade skärmar med specifika aspekter 
i planen, exempelvis trafik, miljö, gestaltning etc. Det tredje tillvägagångssättet är ett 
så kallat öppet hus. Medborgarna får då möjlighet att under ett antal timmar, ibland 
även vid flertal tillfällen, möjligheten att komma och se förslaget och ställa frågor till 
tjänstemän och ibland även politiker. Många av kommunerna har använt sig av fler 
metoder vid enstaka tillfällen, varav dessa inte presenteras här då de inte anses vara 
tillräckligt vanligt förekommande.  

Tabell 1. Schema över kommunernas vanligaste typer av samråd. !
Kommunernas kommentarer kring samrådet 

Botkyrka 
I Botkyrka har de väldigt mycket dialog i program eller motsvarande. Tjänsteman 2, 
arkitekt på Stadsbyggnadsenheten, berättar om en känsla av dialogtrötthet hos 
medborgarna. Det tar tid innan att något händer, menar hon.  !
Haninge 
- !
Huddinge 
Huddinge brukar vanligtvis ha två samrådsmöten om det är ett planprogram, ett 
under planprogrammet och ett vid framställande av detaljplan. Tjänsteman 5, f.d. 
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planchef på kommunen, berättar att är inga politiker med på samrådsmötet. Det är ett 
rent tjänstemannasamråd men det kan hända att någon politiker dyker upp ändå, men 
det händer mycket sällan. Andra externa aktörer är ibland med på mötet, exempelvis 
byggherrar och arkitekter. !
Tjänsteman 5 berättar att samrådet i programskedet kan uppfattas som vagt och 
uttryckslöst samt att medborgarna gärna vill veta mer om detaljer och hur de kommer 
att påverkas praktiskt. Då kommunen vid ett plansamråd kommer med en mycket mer 
detaljerad bild är responsen snarare ”det är ju redan bestämt”, ”vad kan vi tycka till om?”, 
”det här är meningslöst” etc.   !
Nacka 
Tjänsteman 6, arkitekt på planenheten, berättar att då de har öppet hus för en 
detaljplan ger de ofta tre tillfällen att besöka detta. Ett av dessa tillfällen brukar 
dessutom vara under en helg. !
Sollentuna 
Liksom Nacka har Sollentuna öppet hus på en heldag då det är mer flexibelt för 
medborgarna. De använder sig av öppet hus samt vanlig presentation. Ju fler sakägare 
som finns med i planen desto större chans till öppet hus. Om kommunen förväntar sig 
färre sakägare brukar de ha ett vanligt möte med en dragning av förslaget och 
möjlighet till att ställa frågor och diskutera (Tjänsteman 8).  !
Stockholm 
Tjänsteman 10 berättar om programsamrådet som används vid större och mer 
komplicerade projekt. Det är förutsättningslöst och är till för att informera 
medborgarna om vad det är som är på gång i området. Det kan exempelvis handla om 
en eventuell lokalisering av byggnader i detta skede. Ibland är även den strategiska 
avdelningen med för att ge ett större sammanhang till programmet där 
översiktsplanen finns som grund. !
Vid samrådet för detaljplan använder Stockholm stad sig av olika metoder. Ibland har 
de en vanlig dragning med kompletterande skärmar efter teman och ibland har de 
öppet hus, berättar Tjänsteman 10. Byggherren brukar i dessa sammanhang vara med 
och ibland händer det att någon politiker från stadsdelsnämnden kommer.   !
Täby 
I Täby brukar de vid samråd ha en vanlig presentation av förslaget och utrymme för 
frågor, berättar Tjänsteman 11. Vid större, mer komplexa planer brukar de använda 
sig av skärmar som öppnar upp för små gruppdiskussioner. Antingen har skärmarna 
lika innehåll eller efter kategori, exempelvis trafik, park, gatumiljö, exploateringsgrad, 
miljöpåverkan, gestaltning, etc. En tjänsteman står vid varje skärm och är med i 
diskussionerna.  !
Oftast är det politiker med men tjänstemännen håller i mötet. Byggherren/arkitekt 
kan medverka men det är inte standard.  !
Upplands Väsby 
I Upplands Väsby berättar Tjänsteman 13 att de gått från att ha ett traditionellt möte 
till att ha ett ”för-möte” i tidigt skede. För-mötet används i de planer som inte föregåtts 
med ett program. Vid mötet informerar kommunen om planuppdraget och förklarar 
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att det inte går att ifrågasätta att det ska byggas, bara hur. De använder i detta skede 
sig av kartor med placerade ytor som förslag till bebyggelsen men inte någon 
detaljerad bild. På detta möte är politikerna ibland med.  !
På samrådsmötet för detaljplanen politikerna ofta med och förklarar ingången och 
anledningen till projektet. I Uppands Väsby brukar de använda sig av formen öppet 
hus där medborgarna får komma och ställa frågor fritt, eller en traditionell dragning 
av förslaget. Byggherren är alltid med på dessa möten.  !
Denna form för samrådsmöten har kommit de senaste 6-7 åren, berättar Tjänsteman 
13. Hennes uppfattning är att ”för-mötet” initierats under de senaste tre åren.  

Effektivitet och överklaganden 
Utifrån Stadsbyggnadsbenchens projektdatabas har kommunens statistik för 
överklagade planer räknats ut.  
 

Figur 4. Överklagandestatistik i Stadsbyggnadsbenchens kommuner. (Datan kommer från 
Stadsbyggnadsbenchen, 2013b).  !
Som tabellen ovan visar, skiljer sig andelen överklagade detaljplaner sig åt ordentligt 
mellan kommunerna. Störst andel har Nacka med överklaganden i 48% av sina 
detaljplaner i denna undersökning. Stockholm och Haninge har även de en stor andel 
överklaganden med 47% vardera. De som sticker ut med en låg andel överklaganden är 
framförallt Sollentuna med 25% och Botkyrka med 26% (Stadsbyggnadsbenchen, 
2013b).   

Medborgarnas upplevelser av kvalitet 
Stadsbyggnadsbenchen har med hjälp av Sweco gjort en enkätundersökning där 
sakägare i olika detaljplaner från Stadsbyggnadsbenchens samtliga kommuner, har 
fått svara på en enkät. Planerna har varit ute på granskning under tidsperioden 
september 2012 - augusti 2013. Statistiken från enkätundersökningen kommer att 
användas i analysen. För den fullständiga rapporten och övrig statistik se bilaga 3.  
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Diskussion & Analys!
I denna uppsats undersöks Stadsbyggnadsbenchens kommuners syn på medborgar-
dialogens påverkan på planprocessen genom värdena effektivitet och kvalitet. 
Ambitionen har varit att belysa kommunernas strategi och syn på arbetet med 
medborgardialog utifrån ett effektivitets och kvalitetsperspektiv och jag har därför 
undersökt de åtta kommunernas förhållningssätt till denna genom att titta på 
styrdokument och intervjua nyckelpersoner som arbetar kring ämnet. I detta avsnitt 
diskuterar jag uppsatsens teoretiska och empiriska resultat med utgångspunkt i 
uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis visas en tidslinje över kommunernas och 
SKL’s arbete med medborgardialog över tid. Därefter kommer effektiviteten i 
förhållande till medborgardialog och planprocessen att diskuteras för att sedan ledas 
vidare in på kvaliteten. Avsnittet avslutas med en analys över de diskuterade 
resultaten. 

Diskussion 
Kommunernas medborgardialog i perspektiv 

Även om PBL redan 1987 lagstadgade samrådet och därmed medborgarnas rätt att 
delta i planeringen (Rudström, 2013) visar undersökningen att det tagit lång tid innan 
medborgardialog tagit sin plats i planeringen. Kommunernas aktiva arbete med 
medborgardialog har initierats under de senaste tio åren med stora tidsskillnader som 
skiljer kommunerna åt. Dock kan det förekomma tidigare tillfällen då kommunerna 
utfört någon typ av dialogprojekt men utifrån intervjuerna har dessa tidpunkter 
framkommit som då kommunen började arbeta mer aktivt med dialogen.  !
Botkyrka och Huddinge var enligt undersökningen de första som medvetet satsade på 
dialogen med medborgarna då de redan 2004 antog en policy och vision. Även 
Stockholm påbörjade 2004 ett projekt i Kärrtorp, men startade upp ett 
dialogutvecklingsprojekt först 2011 där en omfattande dialog i programskedet var i 
fokus (Tjänsteman 9). Täby var sist ut med att påbörja ett pilotprojekt för 
medborgardialogen 2013.  

Figur. 5. Tidslinje över medborgardialogens framväxt i kommunerna (egen).  !
SKL’s projekt Medborgardialog tog fart 2006. Sju av åtta kommuner i undersökningen 
är idag med i något av de nätverk i projekt Medborgardialog och har också influerat 
kommunernas arbeten på ett eller annat sätt. Detta ses utifrån att kommunerna 
antingen har en tydlig koppling i deras handbok, exempelvis att de använder sig av, 
eller en version av, dialogtrappan (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Sollentuna, 
Upplands Väsby). Täby har uttryckligen sagt att de använder SKL som inspiration vid 
framtagningen av deras handbok (Tjänsteman 15). Nacka och Stockholm har inga 
dokument som styrker att de blivit inspirerade av SKL men båda deltar i det 
utvecklande nätverket som fokuserar sig på medborgardialog i planprocessen, där även 
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Upplands Väsby är med. Nätverket skapades 2012 och är ett vilket tyder på att man 
även hos SKL först nyligen fokuserar på medborgardialogen i just planprocessen. Det 
är i dagsläget enbart Huddinge som inte är med i någon av de nätverk inom 
medborgardialog som SKL erbjuder (Langlet, 2014).  !
Bland andra Khakee (2006) och Tahvilzadeh’s (2013) ser indikationer på att intresset 
för medborgardialog blir allt mer utbrett i de svenska kommunerna och bekräftas av 
resultatet i undersökningen där tidslinjen tydligt visar att medborgardialogen numera 
är aktuell i samtliga av Stadsbyggnadsbenchens kommuner. Några kommuner är dock 
fortfarande i startgropen men intresset har väckts och man har nu påbörjat arbetet 
med medborgardialog. Som några av de intervjuade tjänstemännen (bland annat 
Tjänsteman 4,9 och 11) också beskrev innebär det nya tillvägagångssättet att den del 
barnsjukdomar förekommer i dialogarbetet, något som kommunerna med tiden 
kommer att lära och förbättra sig från. De menar att tar tid att arbeta fram ett 
systematiskt arbetssätt och att det också krävs en viss kontinuitet för att de ska kunna 
få ut det bästa av dialogen. Vågen av medborgardialog, som tidslinjen visar har 
kommit de senaste tio åren, verkar dessutom bara vara början för vad som kommer 
komma härnäst. Intervjuerna visar på att det blir allt vanligare att dialogen prioriteras 
i kommunerna och nya tjänster (eller delar av) tillsätts för att behandla dialogen mer 
systematiskt. Tjänsteman 7 har exempelvis blivit anställd i syftet att vara expert och 
ansvarig för i Sollentuna kommun. Tjänsteman 6 fick 2011 rollen som 
kommunikationsansvarig på planenheten i Nacka, en roll som tidigare inte funnits. De 
kommuner som tidigare inte haft något styrdokument eller handbok i dialogen håller 
just nu på att ta fram det (Stockholm & Täby) och inom ett par år kommer troligtvis 
alla kommuner att ha utmejslade strategier kring hur de ska behandla medborgar-
dialog i planprocessen.  !

Effektivitet i planprocessens medborgardialog 
Effektiviteten i planprocessens medborgardialog har i uppsatsen beskrivits som 
tidseffektiv och ibland även ekonomiskt effektivt. Denna effektivitet utrycker sig 
genom olika metoder och tillvägagångssätt som gör planprocessen smidigare, lättare, 
eller rent av kortare. Överklaganden i planprocessen är en omedelbart försenande 
faktor som kan dra ut på tiden avsevärt. !
Överklaganden 
PBL’s krav på dialog avger egentligen inte någon större makt till medborgarna. 
Möjligheten att lämna synpunkter och förslag innebär egentligen inte någon makt i 
det syfte att kommunen kan välja att inte tillgodose dessa i planen. Makten ligger då 
fortfarande kvar hos kommunen. Det som däremot innebär ett riktigt medborgerligt 
bemäktigande är att som enskild sakägare kan dra ut på processen genom att 
överklaga beslutet om antagande, oavsett om det finns en saklig grund för det eller 
inte. Medborgaren har makten vid valen av politiska representanter (Karlsson, 2011), 
men makten är i det sammanhanget mer kollektiv då den enskildes val inte 
nödvändigtvis har någon enskild effekt. I planprocessen är den individuella makten 
därför mer påtaglig. Genom att överklaga kan sakägaren uttrycka sin enskilda rätt i 
planprocessen. !
Då kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen strävar efter en effektiv planprocess kan 
överklaganden ses som ett bekymmer då de inte har makten att styra över detta. Det 
finns till viss del en allmän uppfattning i branschen om att medborgardialog 
potentiellt har en effekt på antalet överklaganden. Tjänstemännen och politikerna i 
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Stadsbyggnadsbenchens kommuner menar att om de genomför en bra dialog med 
medborgarna finns möjligheten att överklagandena minskar. De flesta intervjuade 
tjänstemännen från kommunerna tror dock inte att det går att få bort överklagandena 
helt genom en dialog, då de menar att det alltid är någon som okynnesöverklagar. 
Bland andra Tjänsteman 7 (Sollentuna) och Tjänsteman 11 (Täby) menar att det 
eventuellt går att få ner antalet överklaganden i en process genom en dialog, eller som 
Tjänsteman 6 (Nacka) menar att det åtminstone blir tydligare vad överklagandena 
gäller. Även politikerna Peter Olevik Dunder (Haninge), Tomas Hansson (Huddinge), 
Cathrin Bergenstråhle (Nacka), Thomas Ardenfors (Sollentuna) och Erik Andersson 
(Täby) tror att överklaganden eventuellt kan minska med dialog. ”Det kan säkert bli 
färre överklaganden…”, säger Olevik Dunder (Haninge), ”… men det räcker ju med att en 
person överklagar […] så du får lika många överklagandeprocesser i slutändan”. !
Enligt Boverkets  Dan Jansson (2009) överklagades i Sverige 20% av detaljplanerna 
2008. Den statistik som tagits ut från Stadsbyggnadsbenchens projektdatabas (se figur 
4 på s.47) visar att andelen överklaganden mellan kommunerna skiljer sig åt 
ordentligt. Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholm och Täby har alla över 40 % 
överklaganden i de planer som ingår i databasen. Sollentuna och Botkyrka har den 
lägsta andelen med runt 25% överklaganden och Upplands Väsby ligger i mitten med 
32%. Alla har dock en betydligt högre överklagandefrekvens än de 20% som Jansson 
uppgett. Jansson menade att en orsak till överklaganden kunde vara brist på 
inflytande och delaktighet- i så fall finns det en enorm brist på dessa i Stockholms län, 
något som undersökningen visar inte stämmer. 
 

Figur 6. Missnöjda sakägare (data från Sakägarenkäten, bilaga 3, s.32) !
Sakägarenkäten (bilaga 3) visar att missnöjet hos sakägarna i kommunerna skiljer sig 
mycket åt vad gäller deras möjlighet att påverka de planer de varit delaktiga i under 
höstan 2012- hösten 2013 (Bilaga 3, s.32). Minst nöjda sakägare finns i Täby där 77% 
svarade att de är ganska, eller mycket missnöjda (se figur 6). Av Stockholms sakägare 
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är 68% ganska eller mycket missnöjda. Av de kommuner som hade minst missnöjda 
sakägare ligger Haninge och Upplands Väsby, med 15% respektive 30% missnöje.  !
Effektiviteten i planprocessen menar Cars (1992) kommer från ett ömsesidigt 
fördelaktigt resultat som i sin tur kräver goda relationer. Han menar även att 
förberedelserna är mycket viktiga för hur resultatet blir. Om samrådet för detaljplan är 
det första tillfället för medborgarna att sätta sig in i förslaget får de mycket lite, om 
någon, tid att förbereda sig på. Utifrån detta resonemang bör det därför vara 
fördelaktigt att låta medborgarna sätta sig in i projektet och förbereda sig i ett tidigt 
skede. Även SOU’s utredning från 2012 menar att ett tidigt inhämtande av kunskaper 
och synpunkter från medborgarna ger ett effektivare genomförande (SOU 2012:91). 
Både politiker och tjänstemän i de tillfrågade kommunerna upplever att då de är 
framme vid samrådsskedet är det nästan för sent för att ha en bra dialog (Tjänsteman 
12; Hansson; m.fl.). Tidpunkten för att ta in synpunkter verkar enligt kommunerna 
vara A och O för hur mycket beslutsfattarna ska kunna tillgodogöra sig dem 
(Bergenstråhle; Hansson; Ardenfors; Kevius m.fl.). Thomas Ardenfors (Sollentuna) 
talesätt ”Det är lättare att rista i vax än att hugga i granit” verkar stämma väl in i 
planprocessen där tiden i processen så småningom gör vaxet till granit.  !
Effekter av medborgardialog 
En tydlig och pedagogisk metod vid samråd kan hjälpa medborgarna att lättare förstå 
vad förslaget går ut på. I Sollentuna har politikern Thomas Ardenfors ett annorlunda 
sätt för att öka förståelsen hos medborgarna. Han gör en kort film om historien för 
området som ska planläggas vilket sätter hela områdets utveckling i ett längre 
perspektiv. Det kan hjälpa invånarna att inse att områden har utvecklats genomtiden 
och att de kommer fortsätta att utvecklas i framtiden. Att medborgarna får en större 
förståelse för planeringen i kommunen, tror Hansson, Ardenfors och Hector är mycket 
viktigt. Ardenfors menar också att förståelsen kan bidra till att överklagandena 
begränsas. Tjänsteman 12 tror även att om medborgarna varit med under flera olika 
stadier av planeringen, från översiktsplan, program och detaljplan med en dialog 
under varje skede kan det bli lättare att förstå varför kommunen gör som de gör i 
slutändan. Många av de intervjuade tror dessutom att tekniken kring förmedlingen av 
kommunens förslag till medborgarna kommer att utvecklas i framtiden och bli ett allt 
mer viktig instrument till att visa kvaliteterna på ett mer pedagogiskt vis.  !

Kvalitet i planprocessens medborgardialog 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna Khakee (2006), Karlsson (2011) och SKL 
(2009 & 2013), samt utifrån erfarenheter från samtliga tjänstemän och politiker har 
det framkommit en del kvaliteter som medborgardialogen bidrar med. Jag har här 
sammanfattat dem i följande, eget författade, teman: !
Demokratihöjande kvaliteter (som framkommer under processen) 
• Ökat förtroende; mellan medborgare och tjänstemän samt medborgare sinsemellan. 
• Delaktighet; känslan är viktig.  
• Inflytande 
• Ökad kunskap  
• Förankring hos medborgarna 
• Legitima beslut 
• Politisk jämlikhet !!
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Processkvaliteter (övriga) 
• Sakägares intressen vägs in på samma villkor som allmänna.  
• Lättare genomförande; då medborgarna är medvetna om vad som händer *.  
• Smidigare process; som resultat av ett ökat förtroende. Medborgare och tjänstemän 

vet vad de ska göra*.  
• Nätverksbyggande 
• Kunskapsbyggande 
• Ökad förståelse; för processen, förslaget, andras behov och allmänna intressen*. 
• Mångfald av perspektiv 
• Tydligt överklagande 
• Gemensamma begrepp !
Effektkvaliteter 
• Lokalt anpassat 
• Balans mellan allmänna och enskilda intressen 
• Socialt kapital, som behövs i en hållbar utveckling. 
• Att medborgarna ser ett värde i projektet 
• Ökad acceptans för förslaget  
• Ökad trygghet på platsen  
• Bättre funktion  
• Ökad gemenskap !
* Dessa kvaliteter har enligt tjänstemännen även en påverkan på effektiviteten i processen. !
Att genomföra en medborgardialog innebär inte att ovanstående kvaliteter erhålls 
automatiskt. Detta är kvaliteter som en dialog teoretiskt och optimalt skulle kunna 
medföra. En del av kvaliteterna kan ha en reaktionär effekt där andra kvaliteter 
uppstår ur en föregående kvalitet. Många av de demokratihöjande kvaliteterna menar 
jag har denna effekt; exempelvis kan det ökade förtroendet bidra till en smidigare 
process, lättare genomförande och ett ökat socialt kapital i slutändan.  !
För att uppnå de kvaliteter som beskrivs krävs vissa förutsättningar. Nedan är en 
sammanställning av det som tjänstemän och politiker nämnt i intervjuerna för vad 
som behövs för att kunna nå kvaliteterna ovan (en viss egentolkning av 
intervjupersonernas svar har gjorts för att kunna slå ihop liknande uttalanden): !
• Öppet sinne; att vara beredd att ändra uppfattning, gäller både kommun och 

medborgare. 
• Ärlighet/öppenhet 
• Tydlighet 
• Kreativitet; att finna nya vägar för att nå ut till alla  
• Kontinuitet 
• Lyhördhet 
• Återkoppling/respons 
• Kommunikation 
• Bred representativitet 
• Visst mått av medborgarbemäktigande  
• Situationsanpassning   
• Engagemang !!

�52



En medborgardialog med kvaliteter? 
En risk med att ge sig in i medborgardialog är om de ansvariga inte är medvetna om 
dess demokratiska fallgropar. I intervjuerna beskriver tjänstemännen och politikerna 
några av dessa. Det finns en medvetenhet hos både politiker och tjänstemän om hur 
de grupper som väljer att delta och lämna sina synpunkter i dialogen är begränsad och 
kanske inte representerar hela den grupp som berörs av en plan. Tjänsteman 1 påtalar 
att de kan ha svårigheter att nå ut till ungdomar och grupper där många har utländsk 
bakgrund och kanske inte så mycket erfarenhet av den svenska demokratin. Cathrin 
Bergenstråhle och Tomas Hansson uppmärksammar dessutom framtida Nacka- och 
Huddingebor som inte har någon representant vid planläggningen. Tjänstemännen 
poängterar något som Giljam (2006) menar leder till en politisk ojämlikhet som också 
anses tillhöra en av den mest omtalade kritiken mot medborgardialog. Kommunerna 
kan parera detta genom att använda sig av uppsökande metoder för de grupper som de 
anser sakna representanter, vilket de flesta av kommunerna visat sig planera inför i 
sina handböcker eller regelsamlingar.  !
Tjänsteman 4 menar att det finns ytterligare en farhåga gällande det ökande intresset 
för medborgardialog hos kommunerna och risken med demokratisk ojämlikhet. 
Istället för att skapa de demokratihöjande kvaliteterna skulle en felaktigt utförd 
medborgardialog med demokratisk ojämlikhet vidare skapa en ökad polarisering i 
samhället. Vikten av att hålla en dialog som är så demokratiskt jämlik som möjligt är 
därför mycket viktig, menar Tjänsteman 4.   !
Samrådet 
Ett samråd som kan hjälpa till att skapa kvaliteter torde vara eftertraktat bland 
kommunerna. Sakägarenkäten visar att medborgarnas deltagande vid minst ett 
samråd i samband med framtagandet av detaljplanen i enkätundersökningen är 
relativt jämnt bland kommunerna (Bilaga 3, s.26). Fem av åtta kommuner ligger 
mellan 30-40%, Nacka och Sollentuna ligger strax över 40% medan Huddinge hamnar 
på endast 19% deltagande medborgare. Tabell 1 (s.45) ger en snabb överblick av de 
metoder som kommunerna vanligtvis använder sig av vid samrådsmöten. En 
jämförelse mellan tabellen och statistiken över deltagande ger inga indikationer på ett 
samband mellan typen av samrådsmöte och antalet deltagare.  !
Uppfattningen hos kommunerna är dock att det är viktigt att de är tydliga med hur 
mycket medborgarna kan vara med och påverka i varje projekt. Det skapar en större 
tillit om kommunen är noga med att visa när och hur mycket medborgarna får vara 
med och påverka. Rätt typ av medborgardialog är viktigare än en hög nivå av dialog, 
menar exempelvis Tjänsteman 4 (Huddinge). Detta är viktigt för kommunerna att 
beskriva under samrådsmötet för att inte införliva falska förhoppningar, menar han.   !
Tjänsteman 5 (Huddinge) berättar att han upplever att medborgarna känner en viss 
frustration i samrådet vid både ett tidigt skede (program) och i ett senare skede 
(detaljplan). I programskedet kan uppfattas som vagt, uttryckslöst och sakna detaljer 
som gör det begripligt för hur deras situation kommer att påverkas. I 
detaljplaneskedet upplever han att medborgarna däremot tycker att detaljeringsnivån 
är för stark och att det är meningslöst för dem att försöka påverka då många av 
besluten redan är tagna.  !!!
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Analys !
De detaljplaner som statistiken för överklaganden bygger på, påbörjades under ett 
tidspann mellan 1995 och 2011. Det har i undersökningen däremot framkommit att 
kommunerna påbörjat ett aktivare arbete med medborgardialog först mellan åren 
2004 och 2013. En stor del av statistiken omfattas alltså inte av kommunernas arbete 
med medborgardialog. Om statistiken enbart hade visat de planer som ingått i det 
arbetet hade resultatet kanske sett väldigt annorlunda ut. Då detta först 
uppmärksammats under uppsatsens gång är det svårt att dra några slutsatser kring 
effekten av medborgardialogen utifrån denna statistik. Den kan däremot hjälpa till att 
belysa generella frågor kring missnöjda sakägare och överklaganden, där 
medborgardialogen enligt undersökningen kan ge en viss effekt.   !
Både tjänstemän och politiker i kommunerna anser att medborgardialogen kan ha en 
viss effekt på antalet överklaganden. De har dessutom uttryckt att de tror att dialogen 
kan ta udden av den värsta osämjan och missnöjdheten (se ex. Hansson). När den 
statistik som tagits fram kring överklaganden, jämförs med andelen missnöjda 
sakägare från sakägarenkäten (se figur 7 nedan) i kommunerna kan bland annat 
följande utläsas: 

Figur 7. Andel överklagade detaljplaner jämfört med andel missnöjda sakägare (egen, men med data 
från Stadsbyggnadsbenchen, 2013 & Bilaga 3, s.32) !

Lägg märke till exempelvis:  
Haninge- låg andel missnöjda sakägare men med hög andel överklaganden.  
Sollentuna- hög andel missnöjda sakägare men med låg andel överklaganden. !

Utifrån figuren ser vi att en hög andel missnöjda sakägare inte nödvändigtvis betyder 
låg andel överklaganden (exempelvis Sollentuna). Det samma gäller en låg andel 
missnöjda sakägare innebär inte nödvändigtvis en låg andel överklaganden 
(exempelvis Haninge). Det finns uppenbarligen inget samband mellan överklaganden 
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och andelen missnöjda sakägare i denna data. Detta innebär dock inte att det inte kan 
finnas ett samband mellan missnöjda sakägare och medborgardialogen.  !
Om man lägger in tidsperspektivet i analysen (se figur 8 nedan) går det att se en 
tendens kring hög andel missnöjda sakägare i de kommuner som påbörjat sitt arbete 
med medborgardialog något senare än de övriga. Stockholm och Täby har exempelvis 
kommit igång relativt sent och har också en hög andel missnöjda sakägare. Täbys 
arbete med medborgardialog har dessutom inte någon effekt i detta diagram då deras 
arbete inte hade påbörjats då undersökningen gjordes. De som sticker ut markant i 
denna teori är Botkyrka och Huddinge. Anledningen till detta är svårtolkad och endast 
spekulationer kring detta är möjligt. En anledning till att Huddinge fortfarande har en 
så pass hög andel missnöjda sakägare kan vara att man 2006 påbörjade ett strategiskt 
arbete med dialogen men som enligt Tjänsteman 5 därefter inte implementeras 
ordentligt i praktiken. Anledningen till Botkyrkas resultat har jag ingen referens till, 
men skulle eventuellt kunna förklaras utifrån samma omständigheter som Huddinge- 
att arbetet fortfarande enbart ligger på en strategisk nivå. Då det inte går att förklara 
den brytande trenden kan jag därför inte heller påvisa att tendensen orsakats av andra 
faktorer eller är en ren slump. Det är dock en mycket intressant tendens som skulle 
vara intressant att forska vidare kring.  

Figur 8. Missnöjda sakägare sorterat i tidsordning för påbörjat arbete med medborgardialog. (Egen) !
Mycket av effektiviteten i planprocessen verkar till synes handla om just 
överklaganden som enligt olika undersökningar ska försöka effektiviseras genom 
systematiska förändringar i instansordningen (jfr exempelvis SOU 2012:91 & SOU 
2014:14). Det som tjänstemän och politiker menar påverkar antalet överklaganden 
mest är dock att medborgarna inte tycks förstå processen och kommunens avsikt med 
att tillgodose ett större allmänt intresse. Att man istället för att korta ner 
överklagandeprocessen, skulle skapa en större förståelse hos medborgarna för 

�55

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Botk
yrk

a

Hud
ding

e

Han
ing

e

Upplan
ds V

äs
by

Nac
ka

Solle
ntu

na

Stoc
kh

olm Tä
by

77 %

68 %

50 %
44 %

30 %

15 %

58 %

44 %

Missnöjda sakägare

>Tid



processen och de allmänna intressena genom en medborgardialog verkar dock inte 
vara av något större intresse i ett statligt perspektiv. Vad jag känner till finns det inga 
utredningar gjorda inom detta område. Däremot menar Cars (1992) & Lundquist 
(1998), att effektiviteten är kopplad till ett fördelaktigt resultat, tidsmässiga och 
ekonomiska vinster. Ett fördelaktigt resultat bör därför innebära olika kvaliteter som 
kan tillfredsställa både individuella och allmänna intressen som även kan effektivisera 
processen. Borde man i så fall inte kunna börja i andra ändan med att låta kvaliteterna 
komma först och sedan effektiviteten? !
Lundquists (1998) oro för det ökade ekonomiska prioriteringarna och den sjunkande 
rättssäkerheten, politisk demokrati och offentligt etik i den offentliga förvaltningen 
menar jag än idag kan anses aktuell. Den bostadspolitiska angelägenheten om att 
spara tid i stadsbyggnadsprocessen (jfr exempelvis SOU 2012:91 & SOU 2014:14) är 
ett sätt som de ekonomiska omständigheterna prioriteras framför de demokratiska. 
Tjänstemännen och politikerna i undersökningen är eniga om att medborgardialog och 
dess demokratihöjande kvaliteter tar tid. Henecke & Khan, liksom Khakee’s (2006), 
redogjorde att kraven på effektivitet i samhällsplaneringen skapar oro hos planerarna 
kring kostnader, förseningar och konflikter i arbetet, vilket är givetvis illavarslande. 
Tjänsteman 9 har dock genom sitt arbete med att utvärdera Stockholm stads 
pilotprojekt med tidig dialog, i motsats till Henecke & Khan’s och Khakee’s forskning, 
sett att det skapar en viss trygghet hos planerarna. Han menar att planerarna genom 
en tidig dialog kan skapa ett förslag som är belyst från flera olika håll och som de 
känner sig mer nöjda med. Satsningar i de olika pilotprojekten kan ses som ett sätt att 
ge planerarna tiden för att utföra dialogen varav kraven på effektivitet inte är lika 
hårda som forskningen tidigare antytt. Med detta menar jag att kraven på effektivitet 
kan om de är för stränga, hämma positiva kvaliteter som en dialog kan bidra med. Om 
projekten däremot tillåts ta tid, kan de efter hand även bli mer effektiva.  !
Tomas Hansson (Huddinge) menar att det ställs allt högre krav på medborgardialog 
även från medborgarnas sida. Han menar att människor är idag mer pålästa och 
medvetna.  Hanssons uppfattning är att det är på grund av detta som de ser helt andra 
tal i antalet detaljplaner som överklagas. Enligt Jeppson-Grassman & Svedberg (1999) 
är sannolikheten att högutbildade medborgare mer frivilligt aktiva än lågutbildade 
storstadsbor och de som har invandrarbakgrund. I sakägarenkäten redogörs de 
svarandes födelseland och utbildning för varje kommun (Bilaga 3, s.7 & 8). I Botkyrka 
finns störst andel utlandsfödda svarande (48%) i jämförelse med de andra 
kommunerna. Haninge har ingen svarande född i utlandet. I och med att alla 
kommuner i Stadsbyggnadsbenchens samarbete ligger i Stockholms regionen menar 
jag att de i denna undersökning kan räknas som storstadsbor (utan hänsyn till annan 
eventuell definition av storstadsbor gjord av Jeppson-Grassman & Svedberg). 
Angående utbildningsnivån har Botkyrka minst antal svarande med eftergymnasial 
bakgrund (20%). Täby och Stockholm har högst andel med 86% respektive 82%. Enligt 
Jeppson-Grassman & Svedberg (1999) bör alltså Botkyrka, i avseende av lägst andel 
eftergymnasial bakgrund och högst andel utlandsfödda, även ha lägst andel frivilligt 
aktiva medborgare. En låg andel aktiva medborgare bör därmed även innebära ett lågt 
engagemang bland medborgarna. !
Den nämnda förutsättningen, engagemang, är enligt mig oerhört viktigt i arbetet med 
dialogen för att kunna utvinna deliberativa och deltagardemokratiska kvaliteter. Det 
är viktigt att detta engagemang kommer och uttrycks från alla grupper i samhället för 
att enligt Giljam (2006) skapa politisk jämlikhet. Medborgarna måste även vara 
engagerade och vilja vara med för att känna delaktighet. Då det enligt lagen inte krävs 
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särskilt mycket av ett samråd (PBL- kunskapsbanken) är det upp till kommunerna 
själva att välja hur pass mycket de vill satsa på dialogen med medborgarna. Detsamma 
gäller för medborgarna. Det finns ingenting i lagstiftningen som säger att 
medborgarna måste vara med och lämna synpunkter och förslag på det kommunen vill 
föra en dialog kring. En engagerad kommun tillsammans med engagerade medborgare 
som vill vara med och påverka borde enligt detta synsätt därmed ha större möjligheter 
att skapa kvaliteter i både process och resultat. Detta kopplas givetvis ihop med 
deltagardemokratin och den deliberativa demokratin där medborgarnas engagemang 
och deltagande är en av de främsta kännetecken (Gilljam, 2006). Peterson et al’s 
undersökning visade i sitt resultat att den under en period mellan 1987-1997 att 
medborgarna blev allt mer slöa vad gäller att engagera sig i krävande aktiviteter (SOU 
2000:1). Även Giljam (2006) höll med och redogjorde för sin undersökning som visade 
att medborgarna föredrar en representativ demokrati före deltagardemokratin 
(Gilljam & Jodal, 2002). Dessa undersökningar talar för att vi bör ha en ökad oro för 
hur medborgarna kommer reagera på det ökande intresset för dialog hos 
kommunerna. Om medborgarna inte orkar engagera sig i krävande aktiviteter måste 
kommunerna vara mycket kreativa för att kunna engagera dem utan en för stor 
ansträngning. Kommunerna bör även fokusera på att engagera de grupper som 
generellt inte engagerar sig i samhälleliga frågor vilket kräver ytterligare kreativitet 
och engagemang i arbetet. !
I Sverige har vi en representativ demokrati där vi vart fjärde år väljer representanter 
som ska fatta de politiska besluten åt oss (Karlsson, 2011). Medborgardialog i 
planeringen handlar enligt bl.a. Tjänsteman 4, om en dialog mellan fullmäktige i 
kommunen och invånarna mellan valen. Det vill säga, mellan de tillfällen som den 
representativa demokratin har sitt främsta uttryck. Utifrån ett effektivt synsätt vore 
det enklast om politikerna fattade alla besluten rakt av tiden mellan valen, utan något 
inflytande från medborgarna. Detta menar Giljam (2006) inte är möjligt då 
medborgare alltid försökt påverka och fört en dialog med politikerna mellan valen. Att 
föra en medborgardialog passar dock inte i alla typer av sammanhang. Karlsson (2011) 
menar att ett tillfälle då det lämpar sig för medborgardialog är då politikerna ska fatta 
beslut inom frågor som inte är partipolitiserade och berör en mindre grupp 
medborgare. Medborgarna kan då bidra med den kunskapen som politikerna saknar. 
Detta stämmer överens med hur kommunerna i undersökningen ser på lämpligheten 
av medborgardialog. Bland andra Tjänsteman 4,9 & 11 (Huddinge, Stockholm och 
Täby) påtalar att det handlar om att ha rätt form av delaktighet på rätt plats i ett 
planprojekt. Vilken nivå av delaktighet beror på hur långt man kommit i processen och 
vilka politiska beslut som redan har tagits. Tjänsteman 9 (Stockholm) refererar till 
SKL’s deltagartrappa och menar att stegen information och konsultation enligt honom 
inte är en typ av dialog då det krävs mer än så. Tjänsteman 4 (Huddinge) menar att de 
olika formerna av delaktighet i trappan inte har någon värdering för vad som är bättre 
eller sämre generellt; medbestämmande är inte alltid den bästa typen av deltagande 
bara för att det ger mest delaktighet. Han menar att då vissa projekt inte ger 
möjligheten till att ta hänsyn till ett högt deltagande är det inte lämpligt att använda 
sig av den metoden.  !
Den demokratiska aspekten är viktig för att kunna tillgodogöra sig de 
demokratihöjande kvaliteterna i planprocessen. Det finns dock risker med 
föreställningen om demokrati i medborgardialog, som både tjänstemän och politiker i 
kommunerna uppmärksammat. Anledningen till att jag väljer att utrycka mig som 
sådan, det vill säga föreställningen om demokrati i medborgardialog, beror på att jag ser 
att det finns en vilja att vara demokratisk genom att använda sig av medborgardialog i 
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olika politiska sammanhang.  Det är däremot inte säkert att metoderna för att skapa 
denna demokratiska medborgardialog nödvändigtvis är demokratiska i sig. Riskerna 
kring detta diskuteras nedan. !
Tjänsteman 5 i Huddinge påtalade en fallgrop för demokratin; nämligen 
sakägarkretsen. Enligt PBL är det enbart kända sakägare, bostadsrättshavare, 
hyresgäster och berörda boende som får möjligheten att lämna synpunkter på 
planförslaget (PBL- kunskapsbanken). Övriga medborgare har enligt lagen ingen 
möjlighet att få ersättning eller överklaga detaljplanen (på grunden att skriftliga 
synpunkter ej blivit tillgodosedda) (PBL 2010:900 14 kap & 13 kap 11-13§). 
Begränsningen i sakägarkretsen gör att det inte är möjligt att vara helt demokratisk 
utifrån ett bredare samhälleligt perspektiv. Den politiska jämlikhetsprincipen om ”en 
person en röst” (Gilljam, 2006) kan i detta fall ifrågasättas då vissa röster inte måste 
åhöras då de inte ingår i sakägarkretsen. Begränsningen med PBL’s sakägare gör också 
att möjligheten att bredda metoderna vid samråd svårare då kommunen är ansvariga 
att hålla koll på sina sakägare, med skyldigheten att exempelvis besvärshänvisa dessa 
om synpunkterna inte blivit hörsammade. Det gör det svårare att exempelvis använda 
sig av sociala medier eller annan internet-baserad funktion för att lämna synpunkter 
(bl.a. Tjänsteman 5 & Ardenfors). Många av de intervjuade ansåg att den tekniska 
utvecklingen kommer bidra med andra metoder för insamling och hantering av 
synpunkter från medborgarna. Kommunerna ser redan nu stora fördelar med 
teknologin som kan ge bättre förutsättningar för att hjälpa medborgarna att förstå 
planförslaget snabbare och bättre genom exempelvis 3D-modeller. Teknologin kan 
göra det lättare att hantera och samla in synpunkter från sakägare och vara ett sätt att 
återkoppla dialogen på. Tjänsteman 5’s synpunkter på begränsningen med PBL’s 
sakägare innebär dock att lagstiftningen kan behöva revideras för att kunna 
tillmötesgå utvecklingen inom teknologin. Självfallet finns det ingenting som säger att 
kommunerna inte kan lyssna och ta till sig synpunkter som kommer från andra än 
sakägare i en planprocess ändå, vilket säkerligen förekommer i en del av kommunerna 
redan idag. Dock har kommunerna som sagt en skyldighet att kommentera enbart 
sakägarnas synpunkter vilket kan vara svårt att hålla reda på om det sker via webb 
tillsammans med andra än sakägarnas synpunkter.  !
Samrådet.  
Khakee (2006) menar att möjligheten till inflytande i politiken utöver de 
representativa valen, har öppnats upp genom PBL och samrådet. Då jag studerat det 
dialogarbete som kommunerna i undersökningen gör utöver samrådet i 
planprocessen, är det tydligt att de öppnat upp ytterligare kanaler till inflytande med 
det senaste arbetet kring medborgardialog. De tidiga dialogmöten som förs är helt 
utanför både de representativa demokratisystemet och lagstiftningens krav på dialog.  !
När det gäller samrådsformer finns det stor frihet i lagen att utforma samrådet som 
kommunerna själva anser passa den specifika planen bäst. Utifrån den mycket 
förenklade undersökningen kring samrådsformer (se tabell 1, s.45) antyds det att de 
mest förekommande samråden mycket lika i tillvägagångssätt. En djupare och mer 
grundlig undersökning kring hur samråden utförs skulle behöva göras för att kunna 
analysera hur kommunerna tar tillvara på friheten i utformningen av samrådet. Detta 
skulle vara relevant att ta vidare till en annan studie kring just medborgardialog.  !!!
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Medborgardialogen i kommunens arbetssätt 
Tjänsteman 3 menade på att det kan vara svårt för tjänstemännen att själva klara av 
en dialog och att det därför kan var lönsamt att ta in en person med kunskap och tid 
till att göra det. Även Thomas Ardenfors i Sollentuna förespråkar en speciell tjänst för 
dialogarbetet. Erik Andersson, politiker i Täby såg dock en oro i att låta tjänstemännen 
ta över allt för mycket ansvar och genomförande av dialogen. Han menar att det 
snarare är politikernas roll att sköta dialogen med medborgarna då det är deras 
uppgift att företräda dem i beslutsfattandet. Det finns dock en nackdel i att enbart låta 
politikerna sköta dialogarbetet då det, enligt både tjänstemän och andra politiker, 
kräver allt för mycket tid och kunskap. I grunden är politikerna lekmän, om än med 
demokratiskt mandat, och har kanske inte möjligheten eller tillräckligt med 
fackkunskap om att föra en dialog kring planering med medborgarna utan 
tjänstemännen eller konsulters hjälp. Både Tjänsteman 3 och Ardenfors menar att det 
är tillräckligt mycket arbete och kunskap som behövs för att ta in en person som 
jobbar just och enbart med dialogarbetet. Genom att låta politikerna själva föra 
dialogarbetet tror jag kommunerna kan gå miste om många av kvaliteterna som ett 
genomgående och kontinuerligt arbete kan medföra.  !

Framtiden 
Alla kommuner ser att vågen av medborgardialog endast kommer att öka de 
kommande åren. Kommunerna förväntar sig ett mer proffesionellt och systematiskt 
sätt att arbeta på som eventuellt kan leda till att processen får ökad effektivitet och 
kvalitet. För att det ska hända krävs det en hel del engagemang i kommunen för att 
tjänstemännen på den praktiska nivån ska kunna tillgodogöra och tillämpa den 
kunskap som finns kring medborgardialog på det strategiska nivån i kommunen. 
Handböckerna, strategierna och målsättningarna kommer högre upp ifrån i 
kommunen och har i de flesta kommunerna ännu inte funnit sin väg ner till de 
verkställande förvaltningarna. Upplands Väsby tycks ha lyckats få igång en 
kontinuitet med dialogarbetet och är därmed längre fram i utvecklingen än exempelvis 
Sollentuna som mer nyligen satt igång sitt arbete. !!
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Slutsatser!!
I denna uppsats har åtta kommuners syn på medborgardialogens påverkan på 
effektivitet och kvalitet i planprocessen studerats genom intervjuer och analys av 
strategier, styrdokument och handböcker. Intervjuerna har genomförts med både 
politiker och tjänstemän i kommunerna för att få fram uppfattningar, erfarenheter 
och metoder kring medborgardialogen. Syftet var att klarlägga de olika kommunernas 
syn och förhållande till medborgardialog med hänsyn till dess effektivitet och kvalitet i 
planprocessen. Resultatet av den empiriska undersökningen har analyserats utifrån 
olika teoretiska utgångspunkter och data som framhållits i uppsatsen. 
Frågeställningarna har besvarats löpande men sammanfattas som följande: !

Hur ser det nuvarande arbetet med medborgardialog ut vid upprättandet av detaljplaner i 
Stadsbyggnadsbenchens kommuner? !

Kommunernas arbete med medborgardialog består i dagsläget till största del av 
välformulerade strategiska dokument med tydliga kopplingar till det rådande 
forskningsläget och pilotprojekt. Undersökningen visar även att arbetet med 
medborgardialog skiljer sig åt väsentligt mellan kommunerna. Som tidslinjen (s.48) 
visar har kommunernas mer aktiva arbete med medborgardialog påbörjats under en 
tioårsperiod. I många av kommunerna upplever jag att arbetet dock har stannat av 
efter framtagandet av strategier och handböcker (exempelvis Huddinge). Man har i 
här bra underlag för vad som skulle kunna bli en effektiv och kvalitativ 
medborgardialog men där genomförandet av strategierna inte är fullt fungerande.  !
I andra kommuner har arbetet pågått mer kontinuerligt under en längre tid och ännu 
idag. Här tänker jag framförallt på Upplands Väsby som enligt undersökningen har 
fått igång ett bättre genomförande av de strategier man satt upp. Deras 
kommunikationsplaner i projekten har blivit ett bra sätt att implementera kunskapen 
från strategierna och enligt Tjänsteman 12 verkar rutinerna kring dessa fungera.  !
I Täby är man däremot i ett mycket tidigt skede då man först förra året, 2013, 
påbörjade ett pilotprojekt för medborgardialog för ett planarbete.  De håller dessutom 
på att ta fram en handbok i dagsläget. Även andra kommuner i undersökningen har 
påbörjat sitt arbetet genom punktinsatser för dialog i särskilda dialogprojekt. En del 
av pilotprojekten syftar till att få lärdomar till att ta fram strategiska dokument, något 
som jag menar är mycket positivt då det är en viktig del för att eventuellt kunna 
åstadkomma både effektivitet och kvalitet i processen. Med Täbys nuvarande arbete 
med att ta fram en handbok kommer alla kommuner i undersökningen snart ha 
utmejslade strategier för medborgardialog. Det finns därmed stor potential och bra 
förutsättningar för kommunerna att skapa effektivitet och kvalitet i planprocessen 
genom medborgardialog.  !

Vilken syn har politiker och tjänstemän i Stadsbyggnadsbenchens kommuner på 
medborgardialogens påverkan på effektivitet och kvalitet i planprocessen? !

Alla kommuner, både tjänstemän och politiker, ser optimistiskt på medborgardialogen 
och ser stora fördelar med att använda sig av den. Tjänstemän och politiker tror 
framförallt att den kan bidra med många kvaliteter men det finns också en del 
förhoppningar om att dialogen även kan medföra en snabbare process genom tydligare 
eller färre antal överklaganden. Den optimism och kunskap som i kommunerna syns 
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framförallt i de intervjuer, strategier och handböcker som undersökts. Det finns 
däremot uppfattningar om att medborgardialogen inte enbart är av positiv anda och 
där fallgropar och risker framkommer som ett problem. Många av tjänstemännen är 
medvetna om de risker som framhävs i teorier och forskning. De tjänstemän som har 
en mer praktisk roll (än de tjänstemän som intervjuats med en mer strategisk roll) 
framhåller även att resurser som tid kan ses som ett hinder till att utöva en mer 
omfattande dialog. Även politikerna ser svårigheter med medborgardialogen där 
politisk ojämlikhet och dialogtrötthet kommer på tal. Generellt uttalas risker och 
fallgropar mer av de tjänstemän som intervjuats än av politikerna.  !
Det finns alltså i de flesta kommuner en stor kunskap kring hur medborgardialogen 
bör hanteras. Dock är försiktigheten kring tillämpningen stor. Många av kommunerna 
tror framförallt på att medborgardialogen kan bidra till stora kvaliteter i processen 
men att effektiviteten inte är helt förenligt med det. Den generella uppfattningen är 
att medborgardialog tar tid som eventuellt kan tas igen i slutskedet, men utan några 
garantier på att det sker. Det innebär ett visst risktagande om projekten är under 
tidspress som många kanske inte är villiga att ta. !

Utifrån vilka förutsättningar i undersökningen kan medborgardialogen främja effektiviteten och 
kvaliteten i planprocessen? !

Utifrån den erfarenhet och uppfattning som politiker och tjänstemän har delat med 
sig av har jag gjort en tolkning kring vad de menar att medborgardialogen kan bidra 
till en effektiv och kvalitativ planprocess. Det som jag upplever utifrån studien, kan 
hjälpa till att främja effektiviteten och kvaliteten i planprocessen är:  !
En tydlig strategi kring medborgardialogen som även efterlevs i praktiken  
Undersökningen visar på att en ökad medvetenhet kring hur dialogen planeras och 
utförs krävs för att kommunerna ska kunna erhålla någon typ av effektivitet och 
kvalitet i planprocessen framöver. Om kommunerna inte har någon utpräglad strategi 
kring dialogen finns det en större risk att dialogen hamnar i fallgropar. Exempelvis 
kan en ogenomtänkt dialog medföra politisk ojämlikhet. Om man inte aktivt som 
kommun arbetar för att engagera olika grupper i samhället kommer de som gör mest 
väsen att få störst genomslag. Det är då de så kallade nimbys får en större roll i 
planeringen. Om uppsökande insatser istället kan göras för att nå ut till särskilda 
grupper blir fler medborgare engagerade i processen och man uppnår till en viss gräns 
en politisk jämlikhet. Det är därför mycket viktigt att det finns en genomtänkt strategi 
hos kommunerna som tillämpas även i praktiken. !
De strategier som kommunerna har visar på stor förståelse och respekt för vad 
medborgardialogen kan skapa och rasera. De visar på medvetenhet kring politisk 
ojämlikhet och vikten av den lokala kunskap som medborgarna besitter. För att uppnå 
effektivitet och kvalitet är det viktigt att hålla sig till strategin, även då kraven på 
effektivitet är stora. !
Ett engagemang hos kommunen som även kan bidra till engagerade medborgare som vill 
vara med och påverka. 
En effektiv och kvalitativ medborgardialog behöver medborgare som deltar och är 
engagerade i dialogen. I de kommuner där det finns stor risk att medborgar-
deltagandet är lågt krävs det mer engagemang från kommunens sida för att få igång 
medborgarna att komma med idéer och förslag. Utan dem går de miste om både 
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processkvaliteter och resultatkvaliteter. Engagemanget bör  därför innehålla kreativa 
sätt att få med många och olika grupper av medborgare. Med tiden kan engagemanget 
skapa kvaliteter som förtroende och delaktighet som sinom tid även kan skapa 
förståelse för planeringen och som eventuellt kan påverka antalet överklaganden. !
Resurser i from av tid, personal och pengar  
Man bör som kommun även se till att det finns resurser både i form av tid och pengar 
till att genomföra strategin med. Dialogen tar tid. Då kommunerna kan lägga ner stor 
omsorg i både planeringen (strategin) och utförandet av medborgardialogen kan 
många kvaliteter i processen skapas. En kontinuerlig dialog kan även medföra 
kvaliteter som effektiviserar både process och genomförande, menar både politiker och 
tjänstemän. Den kontinuerliga dialogen kan skapa både förtroende och förståelse hos 
medborgarna för hur kommunen jobbar och på lång sikt även innebära en snabbare 
process.  !

Egna reflektioner & rekommendationer för vidare forskning !

Egna reflektioner 
Medborgardialogens påverkan på effektiviteten och kvaliteten i planprocessen är en 
mycket komplex fråga som inte kan besvaras utan vidare. Många av de personer som 
jag har intervjuat under uppsatsens gång har visat stort intresse för ämnet och hur  
medborgardialogen egentligen påverkar planprocessen. Som undersökningen visat, 
och som teorierna anspelar på, är det inte det lättaste att undersöka medborgar-
dialogens konsekvenser. Så som även de intervjuade menar på så finns det inte ett 
recept man kan följa för att lyckas med en dialog, den måste anpassas till det specifika 
projektet. Det innebär att medborgardialogen är föränderlig och mycket subjektiv 
utifrån varje projekt och de medborgare som påverkas. Det är kanske det som gör det 
så spännande.  !
Något naivt trodde jag att kommunerna arbetade betydligt mer med dialogarbetet än 
vad som faktiskt görs i praktiken. Jag tycker mig ha läst en hel del om 
medborgardialog under min utbildning och när jag pratar med vänner och familj tycks 
det vara en självklarhet att man ska få vara med och påverka sin omgivning.  Det är 
därför motvilligt som jag inser att så inte riktigt är fallet. Givetvis kände jag redan 
innan uppsatsen till en del fallgropar och risker med medborgardialogen, men jag hade 
ändå tron på att man kommit längre i kommunerna. Att det var ett pågående arbete 
som ständigt förbättrades. Nu menar jag inte att det inte är så i alla kommuner, men 
jag blir lite nedslagen av mitt resultat som visar att det inte är en självklarhet. 
Förhoppningsvis är den våg som uppmärksammats i uppsatsen på väg att även öka 
genomförandet av dialogen i kommunerna. Kommunerna bör efter pilotprojekt och 
initiala insatser ta tillvara på de erfarenheter som erhållits för att starta 
medborgardialog med långsiktig effekt där ett förtroende mellan medborgare och 
kommun långsamt kan byggs upp. !
Jag upplever att fallgroparna och riskerna skrämmer för hur man ska ta sig an en 
bredare eller mer omfattande dialog. Kunskaperna kring hur man hanterar 
fallgroparna verkar finnas på en strategisk nivå men som i praktiken kanske inte alltid 
är så lätt att hantera. Strategierna och handböckerna är väl formulerade men är ofta 
på en hög nivå för att passa in till kommunens olika typer av verksamheter, att det kan 
bli svårt att ta ned det på en nivå som passar för just planering. Om strategierna 
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formuleras om i en handbok som lämpar sig just och enbart för planering blir det 
lättare för tjänstemännen på den mer praktiska nivån att tillgodogöra sig dem.  !

Begränsningar som uppmärksammats i efterhand 
De tjänstemän som intervjuades kunde i efterhand ha valts ut på ett mer uttänkt sätt, 
snarare än från rekommendationer från kontaktpersonen. Eftersom tjänstemännen i 
undersökningen har olika positioner, både strategiska och praktiska (ex. planerare), 
blev svaren från dessa skilda. De strategiska tjänstemännen upprepar i stort sätt det 
som står i strategierna varav de som jobbar med det mer praktiskt bidrar med ett 
annat perspektiv. Om jag från början hade insett att det skulle ge olika typer av svar 
hade jag försökt nå tjänstemännen på den mer praktiska nivån, då deras svar skiljer sig 
mer från de strategier som finns. Det hade gett en större bredd i uppsatsen om dessa 
uppmärksammats bättre.  !
Då jag även ändrat syftet och frågeställningarna i efterhand var de intervjufrågor som 
ligger till grund för samtalsintervjuerna inte fullt kompatibla med de nya 
frågeställningarna. Det finns vissa synpunkter och erfarenheter som jag gått miste om 
på grund av detta.  

Rekommendationer för vidare forskning 
Genom undersökningen har många andra intressanta frågor aktualiserats som jag vill 
rekommendera att undersöka i vidare forskning: !
Uppsatsens initiala undersökning syftade till att undersöka hur medborgardialogen 
faktiskt påverkar effektivitet och kvalitet i planprocessen. Det visade sig dock vara för 
tidigt att avgöra medborgardialogens effekt utifrån de kommuner som ingår i 
undersökningen. Utifrån det resultat jag fått i min uppsats där arbetet med 
medborgardialogen fortfarande är relativt nytt, ser jag att en liknande undersökning 
skulle kunna utföras först om ca 5-10 år. Först då tror jag vi kan se de några tydliga 
resultat kring hur medborgardialogen påverkar effektivitet och kvalitet i plan-
processen.  !
Ytterligare  frågor som gränsar till denna undersökning är:  
- … huruvida den dialog som förs i översiktsplanen och programskeden påverkar den 

slutliga detaljplanen?   
- … huruvida den tekniska utveckligen kan stödja en effektivare och mer kvalitativ 

process i framtiden? 
- … hur samrådets utformning kan påverka förståelsen för förslaget/ antalet 

överklaganden/resultatet? !!
!
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Intervjuer och andra personliga kontakter 
Tjänstemän 

Tjänsteman 1: Azizi, Ahmad, demokratiutvecklare, kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommun. Intervju 2014-04-08. !
Tjänsteman 2: Ulla Ryk, arkitekt, Stadsbyggnadsenheten Botkyrka kommun, 
telefonintervju 2014-04-22.  !
Tjänsteman 3: Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare, Stadsbyggnadsförvaltningen/
Park och natur Haninge kommun, telefonintervju 2014-03-24. !
Tjänsteman 4: Marcel Moritz, utvecklingsledare, Huddinge kommun. Intervju 
2014-04-16. !
Tjänsteman 5: Åke Andersson, projektledare och f.d planchef, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Huddinge kommun. Intervju 2014-04-24. !
Tjänsteman 6: Birgitta Strömbäck, planarkitekt, planenheten Nacka kommun. 
Intervju 2014-04-03. !
Tjänsteman 7: Richard Sundwall, kommunikationsstrateg, kommunledningskontoret 
Sollentuna kommun. Intervju 2014-03-24. !
Tjänsteman 8: Jessica Eklund, planingenjör, planenheten Sollentuna kommun. 
Telefonintervju 2014-05-02. !
Tjänsteman 9: Christoffer Carlander, utredare, stadsbyggnadskontoret, 
planavdelningen Stockholm stad. Intervju 2014-04-11. !
Tjänsteman 10: Berit Göransson, utredare, stadsbyggnadskontoret Stockholm stad. 
Telefonintervju 2014-05-02. !
Tjänsteman 11: Per Lagheim, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret Täby kommun. 
Telefonintervju 2014-04-02. !
Tjänsteman 12: Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, kontoret för samhällsbyggnad  
Upplands Väsby kommun. Telefonintervju 2014-05-09. !
Tjänsteman 13: Agnes Hustad, planarkitekt, kontoret för samhällsbyggnad Upplands 
Väsby kommun. Telefonintervju 2014-05-13. !
Tjänsteman 14. Åsell, Sofia. 2014. Examensarbete kring medborgardialog. [e-post] Sofia 
Åsell sofia.asell@haninge.se. Skickat 2014-05-16, kl.11.24.  !
Tjänsteman 15. Enmark, Malin. 2014. Handbok för dialog. [e-post] Malin Enmark 
malin.enmark@taby.se. Skickat 2014-05-13, kl. 14.52. !!!!!
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Politiker 
Andersson, Erik, ordf. Stadsbyggnadsnämnden, Täby. Intervju 2014-03-19. !
Ardenfors, Thomas, ordf. i Plan- och exploateringsutskottet, Sollentuna. 
Telefonintervju 2014-05-08. !
Bergenstråhle, Cathrin, ordf. i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Nacka. 
Telefonintervju 2014-03-26. !
Hector, Anitha, ordf. i Byggnadsnämnden, Upplands Väsby. Telefonintervju 
2014-03-25. !
Hansson, Tomas, ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden, Huddinge. Intervju 2014-03-31. !
Kevius, R. (ordf. i Stadsbyggnadsnämnden Stockholm) 2014. Intervju ang. 
medborgardialog. [e-post] Regina Kevius via Daniel Carlsson-Mård 
daniel.carlsson.mard@stockholm.se. Skickat 2014-05-09, kl.09.41. !
Olevik Dunder, Peter, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden, Haninge. Intervju 2014-03-20. !

Övriga 
Langlet, Lena. 2014. Medborgardialog- några frågor. [e-post] Lena Langlet 
lena.langlet@skl.se, Skickat 2014-05-15, kl.11.29 & 2014-05-19, kl. 18.01. 

Figurer & tabeller !
Figurer 

Figur 1. Organisationsschema över Stadsbyggnadsbenchen. Stadsbyggnadsbenchen, 
2013a. En strävan att nå en effektiv stadsbyggnadsprocess, s.8. presentation [PDF], 
2013-10-09.  !
Figur 2. Shelly Arnsteins delaktighetsstege. Arnstein, S.R. 1969.  ”A ladder of citizen 
participation”. I: Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, s. 
216-224, juli 1969.  !
Figur 3. SKL´s version av deltagartrappan. SKL, 2013. Medborgardialog som en del i 
styrprocessen. [PDF] Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. !
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Appendix I - Medborgardialogen i praktiken 
!
Botkyrka- Tjänsteman 1 

Tjänsteman 1 är demokratiutvecklare och jobbar med demokrati och delaktighet i 
Botkyrka kommun. En stor del av hans arbete handlar om det strategiska arbetet, 
styrdokument och hur demokratiperspektivet ska prägla dessa.  !
Medborgardialogens syfte 
Medborgardialog innebär för Tjänsteman 1 att medborgarna upplever delaktighet. Att 
de verkligen känner att de är delaktiga i frågan och att de kan påverka något som 
kommunen ska ta beslut om. Den känslan/upplevelsen är viktig, menar Tjänsteman 1. 
Mycket handlar också om vad som händer efter i dialogen. Kommunen måste vara 
beredd att lyssna på deltagarna och därmed vara beredd att ändra uppfattningen kring 
projektet. De ska inte ha dialog bara för att kunna säga att man haft dialog, utan att 
man måste verkligen vara beredd att lyssna in på riktigt. Dialogen leder då till bättre 
kunskap och information i frågan som de för dialog kring.  !
Tjänsteman 1 menar att det finns olika nivåer att mötas på i dialogen. När det gäller 
dialog måste de vara tydliga med att det är skillnad på dialogmöte och 
informationsmöte. Det är därför viktigt att de är tydliga kring vad det är som gäller vid 
just de olika formerna. Medborgardialogen handlar framförallt om att hämta 
synpunkter och förslag för att använda dem i den politiska beslutsprocessen. !
Erfarenhet 
Eftersom Tjänsteman 1 inte jobbar specifikt med stadsbyggnadsprojekt ger han 
exempel på andra typer av medborgardialog som skett i kommunen. De har exempelvis 
haft forskningscirklar som handlar om rasism, främlingsfientlighet och 
diskriminering.  De har även använt sig av medborgarpaneler, där 100 personer från 
varje stadsdel i kommunen deltar via internet. De får svara på en enkät med öppna 
frågor kring olika frågor men har än så länge inte avvänts på stadsbyggnadsprojekt, 
vad Tjänsteman 1 känner till.  !
I Botkyrka har de dessutom något som kallas dialogforum i alla kommundelar. Det är 
11 politiker från olika partier som är med varje forum. De bjuder in boende i ett 
område 4-6 ggr per år till dialog om viktiga frågor som bestäms innan. Det handlar om  
frågor som är aktuella i området eller övergripande i kommunen, ex. översiktsplanen 
men även i andra stadsbyggnadsfrågor. !
Tjänsteman 1 berättar att det finns önskemål från kommunen och politiken att 
diskutera frågor i ett tidigt stadie innan politikerna tar beslut. Det är bra men han 
upplever att det ibland kan det vara svårt att ta in folk och deras synpunker om frågan 
fortfarande är för abstrakt eller otydlig. !
Effekt 
- !
Framtiden 
Tjänsteman 1 tror att Botkyrka i framtiden kommer att jobba mer med 
medborgardialogen och han ser att det finns en politisk ambition att fortsätta. Han 

�1



poängterar dock att det är viktigt att att de hela tiden tänker på hur de kan utveckla 
metoderna och kanalerna för deltagande och vid återkopplingen av resultatet. 
Dialogen är ett bra tillfälle för medborgarna att få träffa politiker och vice versa. Han 
tycker även att det är viktigt att se till vilka grupper de når ut till och vilka det är som 
deltar. De måste jobba vidare med frågan och ibland använda sig av uppsökande 
metoder för att kunna nå ut till alla. Exempelvis vill han gå ut till fritidsgårdar och 
skolor för att nå ungdomarna i kommunen. Tjänsteman 1 berättar att det har svårt att 
få kontakt med andra grupper i samhället, de som ofta har utländsk bakgrund, de som 
kan ha mindre erfarenhet av demokrati och politik i Sverige. De försöker att nå även 
dessa men det finns brister som de måste jobba vidare med. !
Övrigt 
Tjänsteman 1 tycker att modellen för samråd är bra men att den bör utvecklas. Han 
skulle vilja komplettera modellen för samrådet då han menar att det inte räcker med 
en modell, ett sätt eller ett forum. De måste använda olika former av möten och dialog 
för att nå den riktiga uppfattningen om vad medborgarna själva tycker och tänker 
kring en fråga. Därför fungerar ingen modell ensam, menar Tjänsteman 1. !

Haninge- Tjänsteman 3, Tjänsteman 14 
Tjänsteman 3 är stadsträdgårdsmästare och chef för parkavdelningen i Haninge där 
hon har jobbat 20 år. Tjänsteman 14 är plansamordnare i Haninge.  !
Medborgardialogens syfte 
För Tjänsteman 3 betyder medborgardialog att de bjuder in allmänheten för att ta reda 
på vad de tycker om en speciellt fråga. Att de försöker gå ut brett och försöker hitta 
olika grupper. Att de lyssnar på vad folk tycker och tar till sig det och sedan 
återkopplar till dem.  !
Medborgardialogen hjälper kommunen att göra rätt saker från början, menar 
Tjänsteman 3. Detta för att det inte ska komma in synpunkter senare och då känna att 
”Varför tänkte vi inte på det här tidigare?”. De vill också skapa ett engagemang för folk 
som bor och ska nyttja ett område. Det kan kanske få dem att ägna lite mer tid och 
omsorg för området om de känner sig lite mer delaktiga. Tjänsteman 13 säger att de 
också vill att invånarna ska vara nöjda med det kommunen gör.  !
Tjänsteman 3 har inte koll på stadsbyggnadsprojekt i detaljplaneskedet. !
Erfarenhet 
Tjänsteman 3 säger att de har lärt sig att det krävs väldigt mycket tid för att göra ett 
bra projekt med medborgardialog. Det kan vara svårt att klara av att driva det som 
tjänsteman och det är behövs att man tar in någon med kunskap och tid som kan driva 
det. Men det kan ge bra resultat om man tar sig tiden, säger Tjänsteman 3. !
Tjänsteman 14 berättar att de använt handboken tidigare men hennes uppfattning är 
att den inte används i varje projekt. I de projekt där det är relevant har de dock som 
ambition att använda sig av medborgardialog. Det är främst externa konsulter som 
ansvarar för Haninges projekt med medborgardialog, berättar hon.  !
Effekt 
Tjänsteman 14 menar att detaljplanerna blir bättre förankrade bland allmänheten och 
att de når en bättre kvalitet med medborgardialog.  
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!
Framtiden 
- 
Övrigt 
- !

Huddinge- Tjänsteman 4 & Tjänsteman 5 
Tjänsteman 4 jobbar som utvecklingsledare i Huddinge där han bl.a. är strateg för 
olika sociala hållbarhetsfrågor, varav en del handlar om demokrati och delaktighet. 
Han har även jobbat på SKL med ett projekt som heter Medborgardialog. Tjänsteman 
5 är f.d planchef i Huddinge och jobbar nu som projektledare.  !
Medborgardialogens syfte 
Tjänsteman 4 tycker att medborgardialog ytterst handlar om en dialog mellan 
fullmäktige och invånarna mellan valen. I den representativa demokratin väljs 
representanter vart fjärde år, däremellan väljer de förtroendevalda hur mycket 
utrymme som ska gå att påverka, menar Tjänsteman 4.  !
Tjänsteman 4 brukar prata om två saker när det gäller syftet med medborgardialog; 
förtroende och kunskap. Om dialogen är bra skapar den ökat socialt kapital, dvs 
förtroende mellan de som har makten och de som är utsatta för makten. Det är även 
omvänt; från invånare till politiken men även från politikens håll att få förtroende för 
invånarna. I bästa fall kan dialogen mellan kommunen och invånarna bidra till ett 
förtroende även sinsemellan invånarna, menar han. Den kan bidra till att 
medborgarna tror på lika behandling, att de kan lita på sin granne och någon som är 
mycket olik en själv. I Tjänsteman 4 värld är socialt kapital både vertikalt och 
horisontellt; sammanbindande och överbyggande.  !
Det andra syftet med medborgardialog, enligt Tjänsteman 4, är kunskap och ger i bästa 
fall bättre beslut, d.v.s. att tjänstemän och politiker får bättre beslutsunderlag som gör 
att det blir bättre kvalitet i slutändan. Kunskapen ökar hos de som styr men även hos 
medborgarna. I bästa fall får medborgarna en kunskap som gör att de förstår varför 
beslutet tas och att det implementeras bättre.  !
Erfarenhet 
Medborgardialogen är som en skola där alla får gemensamma begrepp, både invånare, 
politiker och tjänstemän, säger Tjänsteman 4. Det tar tid att utveckla en kultur kring 
denna. Han berättar om Huddinges handbok i delaktighet som bland annat inspirerat 
SKL’s deltagartrappa. De olika formerna av delaktighet (information, konsultation, 
dialog, samarbete och medbestämmande) har ingen värdering för vad som är bättre 
eller sämre, menar han. Medbestämmande är inte alltid den bästa typen av deltagande 
bara för att det ger mest delaktighet. Det handlar snarare om att ha rätt form av 
delaktighet på rätt plats. Det krävs att de resonerar kring deltagandet och har en bra 
strategi runt varje enskild detaljplan. !
Effekt  
Handboken i delaktighet är ett slags verktyg till bra kvalitet. För att kvaliteten ska bli 
bättre har de tagit fram en strategi med ledorden; tydlighet, öppenhet och 
meningsfullhet. Tjänsteman 4 gav ett förslag till vad kvalitet i en detaljplan kunde 
vara. Han menar att det handlar om att ta rätt beslut om vad som ska förändras. Om 
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de i ett område måste ta bort en del träd för att få plats med en ny bebyggelse kan en 
god kvalitet handla om att lyckas ta bort rätt träd, eller åtminstone inte fel träd. 
Kommunen har inte möjlighet att känna till detta själva, men genom en dialog med 
medborgarna i området kan de få reda på att ett visst träd är en lokal samlingspunkt, 
ett klätterträd för barnen eller en viloplats i skuggan för de äldre. !
Tjänsteman 4 tror att det är vägvinnande att vara ärlig i en planprocess. Även om 
medborgarna inte har möjlighet att påverka är det bra att vara tydlig med det. Han 
tycker efter erfarenhet att det finns kompetenta medborgare i kommunen, får de rätt 
information accepterar de det. !
Framtiden 
Tjänsteman 4 vill tro att de i kommunen kommer jobba med medborgardialog mer 
systematiskt i framtiden. Han tror att om fem år har Mil jö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (där de bland annat tar fram detaljplaner) gjort sin 
version av handboken för delaktighet. Han tror dessutom att tekniken kommer hjälpa 
till mycket framöver, exempelvis att sociala medier kommer få en större roll. 
Framtidens medborgardialog kommer präglas av tekniker och rutiner då det blir allt 
enklare att visualisera på olika sätt, säger Tjänsteman 4. !
Övrigt 
Det aktiva arbetet kring medborgardialog generellt håller Tjänsteman 4 med om har 
kommit bara de senaste fem till tio åren (efter ett påstående av intervjuaren). Han tror 
att mycket av det har med SKL att göra. Runt 2006 fick de ett politiskt uppdrag att 
skapa projektet Medborgardialog som han deltog i. Handboken i Huddinge var ett av 
de första projekten i det projektet. Han menar att genom nätverken i projektet har ett 
budskap om medborgardialog spridits runt om i landet. Det kan vara att det finns, att 
det är viktigt, och att de som inte är duktiga på det är utanför. När SKL ger de här 
signalerna börjar en hel kultur rulla igång, menar Tjänsteman 4 som tycker att det är 
jätte bra. !
Tjänsteman 4 ser att vågen består av entusiaster med en tro på medborgardialog och 
att det är viktigt att lyssna på människor. Han tror dock att det kan komma ett 
bakslag för medborgardialogen om man är för naiv i sin inställning till den. Gör vi 
dialogen naivt, och utan att tänka efter, tror han att det kan bidra till en ojämlik, 
ohållbar dialog. Han tror att de så kallade entusiasterna i nuläget bidrar till 
barnsjukdomar inom medborgardialogen och att vi i framtiden kommer ha en mer 
nykter och klok inställning till den. Om vi klarar oss igenom barnsjukdomarna och lär 
oss mer kring det kan vi börja bli mer professionell i det hela, säger Tjänsteman 4. !
Tjänsteman 4 framhäver dock några utmaningar med medborgardialog. En utmaning 
är förhållandet till den representativa demokratin. Var ska makten ligga? Detta måste 
de tänka igenom, menar han.  !
En annan utmaning är jämlikhet. Jämlikt deltagande är något som statsvetare och 
demokratiforskare pekar på är viktigt, säger Tjänsteman 4. I en demokrati ska alla få 
vara med. Han menar att i den representativa demokratin är det inte fullständigt 
representativt, utan det är vissa grupper som är duktiga på att tycka till och påverka 
beslutsfattarna. Många av de som kommer på olika typer av dialogmöten är enligt 
Tjänsteman 4 erfarenhet inte representativa för hela kommunen. Det är då ett 
problem om de tillåts stort inflytande, då det istället kan bidra till ett mer ojämlikt 
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deltagande. Han tycker det är viktigt att ha koll på vilka som kommer och vilken typ av 
inverkan de ska låtas ha. !
En annan aspekt på jämställdhetsutmaningen menar Tjänsteman 4 är att 
medborgardialog och planering för hållbarhet kommer bli en målkonflikt i framtiden. 
Tjänsteman 4 beskriver att de i planerna vill skapa blandning, ta bort barriärer och 
skapa mötesplatser. Tanken är att bygga tätt i kollektivnära lägen och samtidigt skapa 
blandning och få mer sammanhållning. I verkligheten menar Tjänsteman 4 att 
klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Man bygger exempelvis nuförtiden mer lika, 
vissa upplåtelseformer i vissa områden. Han menar att medborgardialog i dessa 
områden kan bidra till att hindra blandning och sammanhållning om de inte har en 
tydlig strategi. Han är orolig att fortroendet kan spricka både vertikalt och horisontellt 
om de inte lyckas med det. !

Tjänsteman 5 om medborgardialog 
Erfarenhet 
Tjänsteman 5 beskriver en konflikt mellan det planavdelningen å ena sidan 
efterfrågar; ett tydligt planuppdrag som gör att de kan få en snabb process, där å anda 
sidan ett öppet mandat kan innebära större möjligheter för medborgardeltagande. Det 
kan då bli vad som helst men som de då inte kan veta vad politikerna kommer tycka 
och tänka kring förslaget. !
Tjänsteman 5 tror att politikerna ser positivt på dialog men att tjänstemannasidan 
inte har uppmuntrat till den typ av ”friare aktiviteter”.  !
Framtiden 
Tjänsteman 5 tror att medborgardialogen kommer att utvecklas mycket i framtiden, 
han tror på fler verktyg och instrument, fler referenser etc. Verktygen kommer de 
försöka ta fram själva men även genom benchmarking, att se hur andra gjort. Han tror 
inte att de kommer från politikerna men kanske från Boverket som kan komma med 
goda exempel.  !
Tjänsteman 5 tror att PBL kan behöva förändras lite. I den översiktliga planeringen är 
formerna friare än vid detaljplaneringen. Han anser att man blir mer petig kring de 
formella delarna i processen på grund av PBL. Han påtalar också ett problem med att 
det enbart är sakägares synpunkter som ska besvaras och besvärshänvisas. Det skapar 
problem för kommunen att skapa nya metoder för att fånga upp synpunkter då de 
måste hålla reda på vilka som är sakägare och vilka som inte är det. Exempelvis menar 
han att det kan vara svårt att utnyttja sociala medier i det sammanhanget. Tjänsteman 
5 tror därför att det kan behövas en förändrad syn på lagstiftningen om vad 
medborgarna har rätt att tycka till om juridiskt. Han refererar även till SOU 2000:1 om 
färre steg i överklagandet. Han tycker det låter bra men det betyder ju att planerna 
kommer att prövas av färre instanser. Han menar att de då är viktigt att synpunkterna 
kommer fram innan kommunen beslutar om en plan, inte vid överklagandet. Det 
menar han inte är av demokratiska skäl, utan av effektivitetsskäl och tidsskäl.  
  
Tjänsteman 5 tror inte att de i Huddinge använder handboken i dagsläget i specifika 
planer. De har en utmejslad process som innebär att de får ett uppdrag med vad det är 
de ska göra och prövar det. Han hoppas dock att Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen i framtiden kommer att utveckla sin egen handbok som är mer anpassad 
till deras process.  
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Nacka- Tjänsteman 6 

Tjänsteman 6 jobbar som planarkitekt på Nacka kommun med ansvar för 
avdelningens kommunikation. Hon har haft den tjänsten i tre år.  !
Medborgardialog och syfte 
Tjänsteman 6 berättar att medborgardialog för henne är att ge möjlighet för 
medborgarna att yttra sig och komma med förslag och synpunkter. Det ger även 
möjlighet för kommunen att kunna ge respons på medborgarnas frågor. För henne är 
det viktigt att försöka vara pedagogisk och förklara vad det är kommunen gör när de 
planlägger ett område. ”Planering är så abstrakt innan det blir byggt och det är stora 
processer som landar bredvid en vanlig människa” - säger Tjänsteman 6. Detta gäller 
särskilt i samrådsskedet. Tjänsteman 6 menar att det kan vara svårt för medborgarna 
att förstå vad samrådet gäller och att det krävs en del för den som inte är utbildad att 
sätta sig in i processen och planförslaget. Många vanliga människor har svårt att 
förstå vad plankarta och planbestämmelser innebär för deras del. Hon säger att det 
kanske inte handlar om dialogmodellen i sig utan om att ”vi behöver bli bättre på att 
förklara våra abstrakta bestämmelser och begrepp så de kan förstå”. !
Syftet och idén med medborgardialogen är att få in synpunkter och förslag som 
förbättrar stadsbyggnadsprojekten. Ett annat syfte är att göra medborgarna delaktiga i 
utvecklingen och få acceptans för planeringen. Det är dock inte alla gånger som 
medborgarna kan påverka, berättar Tjänsteman 6. Ibland finns det övergripande mål 
som måste nås, exempelvis bostadsbyggandet inför inflyttningen till kommunen och 
Stockholm. Då kanske det inte handlar om att medborgarna på en viss plats får 
bestämma om det ska ske eller inte. Målet med medborgardialogen handlar då om att 
vara ute i ett tidigt skede för att försöka fånga upp vad som är viktigt och försöka ta 
hänsyn till det. Det handlar om att söka acceptans för den utveckling som bestämts 
genom det politiska systemet.  !
Erfarenhet 
Tjänsteman 6 berättar lite om hur de i Nacka arbetat med dialog i olika projekt. I 
kommunen jobbar de mycket med förnyelseområden där tidigare fritidshusområden 
ska planläggas och förtätas. Kommunen har i dessa typer av områden använt sig av  
något som de kallar kvartersdialoger. Kvartersdialogerna innebär att kommunen bjuder 
in fastighetsägarna i ett kvarter till en träff under en kväll där de går igenom vad 
planläggningen innebär och vad de ska tänka på. Detta görs i ett ganska tidigt skede, 
då man arbetar fram detaljplanen och innan den går ut på samråd. Ibland görs ett 
program inför detaljplanearbetet och då sker kvartersdialogen under programskedet.  
Kommunen försöker under mötena få en uppfattning om vad folk vill i området och 
man samlar in synpunkter och diskuterar.  !
I Nacka strand har de prövat en speciell metod vid samråd; samrådspromenader. 
Medborgare har då kunnat anmäla sitt intresse i förhand för att få vara med under en 
tur i området. Tjänsteman 6 berättar att det var ca 20-25 personer per gång (2ggr), en 
kvällstid på vardag och en lördag. Med på promenaden var planarkitekten, 
kommunantikvarien och en representant från parkavdelningen med. Deltagarna gick i 
området som planlades och tittade olika platser förklarade vilka förändringar som 
planerades. Det visade sig vara mycket lyckat då det blev konkret för medborgarna. 
Samrådspromenaderna var ett komplement till öppet hus som de vanligtvis använder 
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sig av vid samråd (för mer information kring öppethus och samråd, se under rubriken 
Det mest förekommande samrådet).  !
Effekt 
Medborgardialog gör att processen tar lite längre tid, menar Tjänsteman 6, men i bästa 
fall blir det bättre kvalitet och gör att genomförandet blir enklare. Om man har jobbat 
med dialog i ett tidigt skede kanske folk åtminstone inte känner sig överkörda.  !
Tjänsteman 6 tror dock inte att de kommer förbi överklaganden med hjälp av dialog, 
men att det i bästa fall åtminstone blir tydlig vad överklagandet gäller. Tjänsteman 6 
tror att de genom dialogen med medborgarna kan inse vad det är som folk inte förstått 
och därmed kan förklara och hjälpa dem att förstå. Då kan de i bästa fall även få 
acceptans för förslaget. Om förslaget ändå överklagas, tror hon att det kan bli 
tydligare i överklagan om vad sakfrågan gäller.   !
Framtiden 
Tjänsteman 6 upplever att medborgardialogen kommer mer och mer. När hon fick 
rollen som kommunikationsansvarig på planenheten var det en ny roll som inte 
funnits tidigare. Kommunen såg ett behov att ha en ansvarig kommunikationsroll på 
avdelningen som hade arkitekt och planerarbakgrunden. Det tycker hon tyder på att 
det ökar.  !
Tjänsteman 6 tror att det finns gott hopp om medborgardialogen i framtiden i Nacka 
då hon får signaler att det finns många som tycker att det är viktigt. Signalerna 
kommer från Nackas politiker och tjänstemän på stadsledningskontoret som säger att 
de tycker att det är viktigt och som därmed engagerar andra på kommunen. Hon ser 
en medvetenhet om att medborgarna är det viktigaste de har när de bygger stad och 
det är många som är intresserade och öppna inför det. !
Övrigt 
- !

Sollentuna- Tjänsteman 7 
Tjänsteman 7 är anställd som ansvarig för medborgardialog i Sollentuna. Det är en 
strategisk roll och han hjälper till strategiskt med metod och andra verktyg. Han har 
jobbat i Sollentuna i snart ett år och har tidigare jobbat i Upplands Väsby med 
kommunikation. !
Medborgardialogens syfte 
Medborgardialog för Tjänsteman 7 handlar om att medborgarna får vara med och 
bidra med sin kunskap i olika projekt. Beroende på förutsättningarna skulle det kunna 
vara allt från hög påverkansgrad som medborgarbudget till andra frågor med mindre 
påverkansgrad. Medborgarna får möjlighet att i ganska tidigt stadie vara med på ett 
systematiskt sätt, säger Tjänsteman 7. Det är ett sätt att kommunicera på säger 
Tjänsteman 7 som tycker att grunden i det hela är kommunikation. För 
kommunikation behövs det förtroende och där kommer medborgardialogen in, då det 
är där man säkrar förtroendet. I alla fall om kommunen säger till om hur mycket 
medborgarna kan påverka. Om kommunen kan öka förståelsen kring hur de tar fram 
detaljplaner kan kommunikationen fungera som ett smörjmedel för att få fram 
kunskap. 
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Det finns ganska många olika syften med medborgardialog menar Tjänsteman 7. Ett 
är att underlätta i beslut. Om de folkvalda politikerna ska ta beslut i olika frågor kan 
lite mer bredd och kunskap göra att det är lättare att ta ’rätt’ beslut. Sen är frågan vad 
som är rätt beslut. En del beslut tas för att de måste tas. Om kommunen säger att de 
vill ha mer hjälp med kunskap, och om de är beredda att låta andra påverka beslutet, 
tycker  Tjänsteman 7 att de ska ha medborgardialog. Annars inte. !
Tjänsteman 7 säger att medborgardialog är också ett sätt att få fram saker som de inte 
tänkt på innan och samtidigt undvika missar och konflikter. Kommunen kan få en bra 
relation med medborgarna. Medborgardialogen är ett verktyg för en smidigare process 
och för att främja demokratin. !
Återkopplingen är nummer ett, säger Tjänsteman 7. ”Det är så otroligt viktigt att inte 
köra bara för att köra utan att man återkopplar och tar det på allvar. I slutändan är det 
viktigt att säga: Det här tyckte ni, det här gjorde vi. Det här tyckte ni, det här gjorde vi 
inte därför att…”- säger Tjänsteman 7. I slutändan är det politikerna som som får stå 
för det färdiga förslaget. Han ser att den största utmaningen med medborgardialogen 
är att nå de grupper som inte vet att de vill nås.  !
Erfarenhet 
Tjänsteman 7 tycker att arbetet med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt blir mer 
och mer utbrett i Sollentuna. Det finns ett krav från politiken att de ska göra det 
också. Det är ganska övergripande visionsarbete och strategier. Det är inte så mycket i 
detaljnivå än så länge. !
Visst kan medborgarna påverka i stora drag. Det finns två ben, den ena är 
medborgarna som är med och påverkar men sedan ska det passa ihop med vad 
experter på området säger. En kombination av de två blir ett förslag.  !
”Dialogen” är ett rum i kommunalhusets entré där de visar upp modeller, pågående 
projekt och vad som pågår. Rummet är öppet för alla. Även inbjudningar till samråd 
finns där. Tjänsteman 7 tror att rummet kan utvecklas och uppskattas mer. !
Effekt 
Tjänsteman 7 tror att genom en dialog med medborgarna kanske några av dem förstår 
att de inte kan få igenom allt de lämnar synpunkter på men att de i alla fall har fått 
vara med och påverka. Tjänsteman 7 tror att de kanske kan minska antalet 
överklaganden  i processen men att det är större än medborgardialog, det är 
kommunikation. Han menar att medborgardialogen handlar om förtroendet, men sen 
handlar det om förståelse. Det värsta han kan tänka sig att medborgarna tror att 
kommunen sätter käppar i hjulen. Om de kan öppna upp och visa vad kommunen 
håller på med, vilka utmaningar de har m.m. kanske medborgarna väljer att inte 
överklaga.  !
Framtiden 
Tjänsteman 7 tror att inom de tre närmsta åren kommer budgeten för 
medborgardialogen att öka mycket i kommunen. De kommer jobba mycket med 
medborgardialog och resurser till att utveckla den. I nya projekt kommer kommunen 
ha tagit ställning till om det finns något att påverka eller inte och om de då ska ha en 
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dialog eller inte. Tjänsteman 7 tror att det kommer finnas med mer och tidigare i 
processen, framöver. !
Han skulle vilja att de jobbade mer kommunövergripande inom medborgardialog. Att 
göra det till ett riktigt redskap genom att jobba mellan många olika förvaltningar. Det 
blir då mer effektivt med mer resurser från de olika förvaltningarna och ger en större 
tyngd. !
Övrigt 
-  !

Stockholm- Tjänsteman 9 
Tjänsteman 9 utredare på Stockholm stad och har jobbat där sedan 2009. En del av 
jobbet innebär utveckling av medborgardialogen.  !
Medborgardialogens syfte 
Syftet med medborgardialog är enligt Tjänsteman 9 dels kunskapsuppbyggandet som 
ett sätt för ömsesidigt lärande. Ett annat syfte är att åstadkomma en fördjupad 
demokrati. Det innebär att medborgarna får större möjlighet till inflytande. Det finns 
många aspekter av medborgardialogen säger Tjänsteman 9; en rättviseaspekt, man 
kan få till en mångfald av perspektiv genom en breddad representativitet, man kan se 
att det har effekter på det sociala kapitalet i samhället både mellan medmänniskor och 
olika grupper och mellan grupper och institutioner. Det sociala kapitalet leder till tillit 
och tillit i sin tur leder till social hållbarhet och social tillit är en förutsättning för alla 
de andra hållbarhetsaspekter. Det finns därför ganska måna syften med 
medborgardialog menar Tjänsteman 9 som tycker att de ska vara medvetna om det 
främsta syftet i just det projektet när de använder sig av dialog som metod.  !
Tjänsteman 9 tycker det är bra att utgå från SKLs delaktighetstrappa när de pratar om 
medborgardialog.  Den är ganska tydlig med att om de ska komma upp till dialogsteget 
räcker ett inte att de håller ett informationsmöte. Generellt sätt kan man säga att 
medborgardialogen rör dialogsteget och inflytande-steget i trappan, säger Tjänsteman 
9. Han ser att dialog är något som egentligen sker i en process, det vill säga att det inte 
är ett enstaka tillfälle man pratar om utan att dialog är någonting löpande. 
Medborgardialog kan vara av olika grad, så som trappan visar på. Tjänsteman 9 
beskriver hur information och konsultation enligt honom inte är en typ av dialog då 
det krävs mer än så. Han förklarar också hur det i planeringsskeden kan röra sig upp 
till skedet för inflytande i trappan, men i princip aldrig upp till medbestämmande. Han 
menar att de inte kommer gå ifrån den representativa demokratin inom planeringen 
utan att det är alltid nämnden som tar besluten. Däremot i olika genomförande-
skeden, då de har en detaljplan, kan han tänka sig att staden kan lämna ifrån sig 
beslutsmakt om resurser och beslut och arbeta med exempelvis medborgarbudget, 
säger Tjänsteman 9.  !
Det finns dock fall där han menar att man inte ska använda medborgardialog. Det är 
tillfällen då ramarna är för snäva och det inte finns någon möjlighet att påverka. 
Information och konsultation ska alltid finnas men de ska inte utge sig för att ha en 
dialog om det inte finns något att föra dialog kring, menar Tjänsteman 9. Det kommer 
snarare att leda till ett tappat förtroende för kommunen, vilket enligt Tjänsteman 9 är 
det sista de vill åstadkomma. Han vill heller inte ha en svekdebatt där det framstår 
som att man får mycket möjlighet till inflytande men att det inte blir något inflytande. 
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Erfarenhet 
Stockholm har påbörjat ett dialogutvecklingsprojekt med tre pilotprojekt där de har 
haft mer dialog än vad ett samråd enligt PBL kräver. Dialogen har förts i 
programskedet och de flesta av projekten är nu i skedet för framtagning av 
detaljplaner, berättar Tjänsteman 9.  !
Effekt 
Tjänsteman 9 har utifrån en analys av pilotprojekten tagit fram en lista av 
medborgardialogens effekter i projekten. Han har där kommit fram till bland annat 
följande: !
• Mångfald av perspektiv- En tidig dialog ger möjlighet att nå ut till fler. När de når ut 

till fler i ett tidigt skede får de även ett bredare spann av åsikter som ger nyans till 
planeringen.  !

• Rättviseperspektiv- De kan se till att nå de grupper som normalt sett har svårare att 
komma till tals, exempelvis de grupper som inte tar del av samhällsinformation på 
samma sätt som andra grupper. Då kan de behöva jobba med uppsökande metoder.  !

• Ett breddat kunskapsunderlag- dialog i tidiga skeden gör att staden tillsammans 
med stockholmarna kommer fram till en bättre planering. Medverkan i en tidig 
dialog ger stockholmarna större möjlighet till inflytande över planeringen än 
deltagande under det formella samrådsskedet. !

• Förutsättningar för förståelse och tillit- Medborgardialogen ger en möjlighet att 
bygga förståelse för planeringens förutsättningar och utveckling.  !

• Olika effekter beroende på syfte och upplägg av metod- Man får in det man frågar 
efter. Om de har en öppen och bred metod får de även in allt som medborgarna vill 
prata om. Om de däremot har en metod som är extremt fokuserad kan de få 
preciserade svar på de frågeställningarna staden har. Det är även en väldigt 
pedagogisk process för att visa att det är det planering handlar om, att väga de 
enskilda intressena mot de allmänna. !

• Områdesnivå- Dialogen bör ske på områdesnivå för att det är där de har störst 
möjlighet att åstadkomma förändringar för större områden, inte bara ett enskilt 
hus.  !

• Trygghet för planerarna- Det ger också en trygghet i planerarrollen. Planerarna som 
varit med i en tidig dialog känner att det förslag som de lägger fram är de mycket 
mer trygga i då det är belyst från flera olika håll. De är mer nöjda. Det är en väldigt 
stor effekt. !

• Samordning- Det finns även samordningsvinster inom staden att projektgrupper 
kommer ihop bättre. Tillsammans utformar de en dialog, tillsammans utvärderar 
de, tillsammans drar de slutsatser.  !

• Aktivt civilsamhälle- De bygger ett socialt kapital genom att utföra dialoger i 
processer. De ger då folk utrymme att läras sig om planering under en lång tid, de 
får möjlighet att bilda sig en åsikt utifrån en bredare spektrum av information. Det 
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kan leda till både motståndsgrupper och ja-sägare, vilket av det kan man inte veta i 
förhand. Det är inte koncensus man ska uppnå men om har en bra process har de 
skapat bättre förutsättningar för demokrati, säger Tjänsteman 9. !

• Effektivt- Det finns även vissa som lyfter fram att dialogen kan ha en viss effekt på 
effektiviteten i projektet på så sätt att om man gör det i ett tidigt skede kan de bolla 
upp eventuella problemområden tidigt och att det kan skapa en stabilitet och 
minskar risken för omtag. Omtag i alla former leder till förlängda processer vilket är 
en stor fråga i Stockholm.  !

Det är ännu för tidigt att uttala sig om de tidiga dialogerna Stockholm stad anordnat 
har någon synlig och absolut effekt på överklaganden. De enda faktiska siffrorna som 
de har på effekten utifrån överklagandeandelen är ett projekt som genomfördes i 
Kärrtorp 2004 där de också gjorde en utvärdering efter och mätte antal överklaganden 
och jämförde med projekt som gjordes under samma tidsperiod. Då såg de att andelen 
överklaganden var lika hög även om medborgarna tyckte att att dialogen varit väldigt 
bra. Även om det inte finns några synliga effekter tycker Tjänsteman 9 att det är 
extremt viktigt att fokusera på de delarna som ändå gör att de bygger upp en 
förståelse kring vad projekten handlar om. Det kan bidra till att överklagandena går 
ner men det inte finns något direkt samband, menar Tjänsteman 9.  !
Framtiden 
Utvecklingsarbetet med pilotprojekten har lett till solida slutsatser som Tjänsteman 9 
tror kommer kunna påverka hur staden fortsätter arbetet med dialog i planeringen.  !
Han tror att de kommer att använda sig av två kanaler i mycket högre grad än vad de 
gör idag; det offentliga rummet och de verktyg som teknikutvecklingen ger dem. Han 
menar att tid och plats kommer inte ha lika stor betydelse när man ska delta i en 
dialog och att medborgarna istället ska kunna medverka på sina egna villkor. !
Tjänsteman 9 tror även att de kommer jobba mycket mer proffesionellt med 
medborgardialogen i framtiden i alla olika skeden. Just nu lär de sig mycket 
fortfarande. De ska lära sig hur de lägger upp en process. De ska veta syfte, utrymme 
för påverkan, gjort intressekartläggningar och informerat brett och i tid. ”Alla som bor 
i stadsdelen ska veta att nu påbörjas planeringen”- säger Tjänsteman 9. De vill jobba 
med uppsökande dialog för de som de i vanliga fall inte når. De ska genomföra den 
dialog de väljer på ett sätt som gör att de får ut precis de de vill och att de återkopplar 
på ett bra sätt. De ska förmå att skilja på olika typer av synpunkter som kommer in. 
De inkomna synpunkterna ska tas med och hanteras i rätt skede av planeringen. !
Övrigt 
Tjänsteman 9 tycker att det är svårt att se att det är någon typ av dialogprocess i ett 
samrådsskede och tycker att det snarare är en konsultation om ett förslag. Detta gäller 
då staden inte innan samrådet haft en dialog som de bygger vidare på under samrådet. 
Han lägger till att man ska också veta att det finns olika aktörer inom staden som 
företräder medborgarnas intressen under processen. Exempelvis stadsdels-
förvaltningen, idrottsförvaltningen etc.  !
Samrådsförfarandet i Stockholm består oftast av öppethus eller informationsmöte. 
Tjänsteman 9 menar att de formerna har både för- och nackdelar. Ofta är de in någon 
lokal men Tjänsteman 9 föreslår att man istället kan tänka sig att ett samrådsmöte om 
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ett torg faktiskt kan hållas på just det torget. De har då möjligheten att peka och se det 
utifrån ett större perspektiv och göra mycket mer av det. Tjänsteman 9 berättar att de 
har diskussioner för hur de ska utveckla formen för samråd i kommunen. !

Täby- Tjänsteman 11 
Tjänsteman 11 är stadsarkitekt och chef för plan- och bygglovsavdelningen i Täby där 
han har jobbat i tre år. Han har tidigare jobbat som stadsarkitekt och förvaltningschef 
i Upplands Väsby.  !
Medborgardialogens syfte 
Tjänsteman 11 tycker att medborgardialog kan vara ett sätt att vidga det inflytande 
som samrådsdelen i planprocessen har. I en dialog kan kommunen få ett bredare 
samtal med de medborgare som berörs av planen- det vill säga sakägarna. !
Tjänsteman 11 menar att det ligger mycket teknik i att lägga upp en medborgardialog 
på rätt sätt. Om man kan göra det rätt, är dialogen ett sätt att få in fler kloka 
synpunkter från de som bor på platsen i planprocessen. Tjänsteman 11 refererar till 
SKL’s dialogtrappa och säger att det finns de som säger att de har dialog när de 
egentligen är ute och informerar. Han menar att det kan vara okej att bara informera i 
vissa projekt. Vilket som är rätt sätt är olika beroende på hur situationen ser ut. I ett 
planprojekt beror det på hur långt de har kommit i processen och vilka politiska beslut 
som redan har tagits. Kommunen måste då vara tydlig med vilka ramarna är för 
dialogen, till de medborgare som de vill föra en dialog med. !
Som expert på kommunen måste de vara beredda att inse att de boende kan ha klokare 
synpunkter än de själva, då de boende vet hur platsen fungerar. Ett annat syfte är att 
kommuninvånarna genom dialogen kan inse att stadsbyggnad många gånger handlar 
om att jämka olika intressen, både andra invånares intressen och de allmänna 
intressena. !
Tjänsteman 11 menar också att det är viktigt hur man som kommun tar emot och 
hanterar synpunkterna. Synpunkterna kan vara oerhört viktiga för att kunna förankra 
planerna, menar han. Om kommunen inte bryr sig om vad som har sagts, att de inte 
låtit synpunkterna påverka projektet, kan det bli svårt nästa gång de vill ha dialog. Då 
är det ingen som tror på dem, menar han. Det krävs kontinuitet från kommunens sida 
för att behålla förtroendet. !
Erfarenhet 
Tjänsteman 11 berättar att stadsbyggnadskontoret 2012 fick i uppdrag att för första 
gången utföra en tidig medborgardialog inför ett större utbyggnadsprojekt- 
galoppfältet. Han beskriver det gedigna dialogarbetet som involverat  ca 3000 
medborgare och företag där de använt sig av flera olika metoder och möjligheter för 
medborgarna att delta. Tjänsteman 11 menar att det bör nämnas att andra dialoger 
tidigare har förts med medborgarna i Täby, då exempelvis kring utformningen av 
parker, trafiksäkerhet och lekplatser. Dialogarbetet vid galoppfältet var ett av de första 
dialogerna som föranlett ett större planprojekt. Vad gäller detaljplaner och 
planprocessen, säger Tjänsteman 11 att de tidigare nästintill enbart haft traditionella 
samrådsmöten enligt PBL. !
Tjänsteman 11 har jämfört hur Täby jobbar med medborgardialog till skillnad från 
Upplands Väsby. I Upplands Väsby har de bestämt sig för att jobba med dialogen som 

�12



metod och har gjort det ganska länge. De har kontinuiteten och är på väg mot en 
dialog där medborgarna ser och förstår att det de säger tas emot. Alla synpunkter kan 
inte beaktas men det är så det är, menar Tjänsteman 11. I Täby menar han att de har 
lite mer arbete framför sig och de har ännu inte nått den kontinuiteten som Upplands 
Väsby har. !
Effekt 
Det tar längre tid i början när man använder medborgardialog, men som de med 
största sannolikhet tar igen det i slutändan, säger Tjänsteman 11. Om man jämför det 
med överklagande i slutändan och att överklagandet kanske till och med uteblir har 
man ju faktiskt vunnit en del på det, menar han. Det går dock inte att garantera att 
överklagandet uteblir. Dialogen kan även bidra till att sakägare som blivit informerade 
om förslaget istället blir förbannade och därmed närmast garanterar ett överklagande, 
menar han.  !
Tjänsteman 11 säger sig upplevt i Upplands Väsby att förslagen blivit bättre då de haft 
medborgardialog. Det finns klokhet från de som är berörda av planförslaget och om 
kommunen tar till sig detta blir planen bättre. Med bättre menar Tjänsteman 11 att 
den blir mer förankrad i verkligheten. Det kan gälla hushöjd, att ställa husen på rätt 
ställe mm. !
Framtiden 
Tjänsteman 11 ser gärna att de i Täby jobbar mer med medborgardialog i framtiden. 
Han menar att man dock aldrig kommer kunna jämka ihop allas åsikter, men att det är 
viktigt att det märks att de lyssnar även om de på kommunen inte tar med alla åsikter. 
Det innebär inte att de i alla projekt alltid behöver använda sig av dialogen som metod. 
I vissa projekt är det onödigt helt enkelt, säger han. Som exempel på dessa nämner 
han avstyckningsplaner, när de endast ska ändra användning, eller rätta en plan efter 
verklighet mm. !
Tjänsteman 11 gissar att om de har en kontinuerlig dialog som metod och att 
kommuninvånarna inser att kommunen är beredd att lyssna på dem, kommer de få en 
bra stämning kring stadsutvecklingen och göra kommunen mer attraktiv framöver. 
Självklart kommer folk alltid tycka illa om en del planer men kanske inte ”tvärilla”, 
menar han. Kommunen hade exempelvis som policy på 80-90-talet att Täby inte skulle 
växa något mer, berättar Tjänsteman 11. När kommunen bestämde sig för att börja 
växa igen, har politiken och tjänstemännen därefter fått kämpa med medborgare som 
känner sig lurade, säger han. Han tror att det bästa sättet att hantera det på är genom 
en öppen dialog med medborgarna.  !
Övrigt 
Tjänsteman 11 anser att samrådsformen fungerar hyfsat. Han har dock en känsla av 
att när de är framme i samrådsskedet, tycker många medborgare att allt har gått 
väldigt långt. Han tror starkt på att om det ska vara bra medborgardialog ska de vara 
ute i tid. När de varit ute i god tid då är resan lättare när de är inne i den formella 
processen, menar han. Då har förarbetet i det tidigare skedet förhoppningsvis lett till 
en något bättre kontakt med medborgarna när de går in i den formella delen, menar 
Tjänsteman 11. !

Upplands Väsby- Tjänsteman 12 
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Tjänsteman 12 är stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, vilket betyder att han 
ansvarar för planläggning, översiktsplanering, miljöplanering, trafikplanering och 
ansvarar för att driva frågor om stadsutveckling och hållbar utveckling. Tjänsten 
tillkom vid omorganisationen som blev klar 2013. Innan dess var han planchef. !
Medborgardialogens syfte 
Det viktigaste syftet som Tjänsteman 12 ser med medborgardialog är ett mycket mer 
långsiktigt perspektiv, nämligen att det här med socialt kapital och att skapa 
förtroende. Förtroendet ligger i att man som medborgare känner att ”kommer 
någonting att hända, så kommer jag att bli involverad”. Tjänsteman 12 berättar att 
dialogen finns med som en rutin i start på varje projekt då de gör en 
kommunikationsplan. I denna plan bedömer de vad det är för typ av projekt och vad 
det kräver för typ av dialoginsats för att på lång sikt få förtroendet att växa. !
Tjänsteman 12 menar att det finns ett antal andra syften man bör ha med sig.  
Det gäller bland annat PBL’s syften om samråd men även andra aspekter som att bygga 
nätverk som får människor att träffas och lyssna på varandras syn på utveckling och 
samtidigt utveckla varandras idéer. Det handlar även om lokalkännedom och 
förståelse. Att man ger information, tid och möjlighet att verkligen förstå vad det 
handlar om, säger Tjänsteman 12. Det handlar om tjänstemännens förståelse för 
medborgarnas lokalkännedom, men även om medborgarnas förståelse för 
stadsbyggnadsprocessens och projektets olika delar. Att få en förståelse för helheten 
där enskilda frågor måste samverka mer andra frågor för att få en bra helhet. En del av 
förståelsen handlar också om att inte skapa utrymme för onödiga överklaganden. De 
onödiga överklagandena menar Tjänsteman 12 är då medborgarna snarare känner sig 
oroliga, att de inte har förstått eller inte har tillräcklig information om vad projektet 
handlar om. Han berättar att de i Upplands Väsby anser att det dock är helt fel fokus 
att se dialogen som ett sätt att undanröja överklaganden. Han menar att de då får 
ägna mycket tid åt enstaka personer som redan från början har bestämt sig att vara 
emot projektet. Det räcker med att en av 500 överklagar, menar han. Tjänsteman 12 
berättar dock att han tror att medborgardialogen har påverkat vissa projekt där han 
sett att motståndet har varit stort men där projektet ändå inte har överklagats. Han 
tror att dialogen generellt har gjort att medborgarna känt att resultatet blivit bra. !
Erfarenhet 
Tjänsteman 12 tycker att de blir bättre och bättre på att inte styra dagordningen vid 
ett dialogmöte efter det som tjänstemannen tycker är viktigt. Den fria dagordningen 
är bättre enligt honom, då medborgarna får uttrycka sig som de vill.  !
Upplands Väsby försöker tona ned samrådet så mycket som möjligt, säger Tjänsteman 
12. Det är något som står i lagen, men de tycker att när de är framme vid samrådet är 
det nästan för sent för att ha en bra dialog, säger Tjänsteman 12. De försöker därför 
att föra så mycket dialog de kan innan det är dags för samråd. !
Tjänsteman 12 berättar att det inte finns någon mall för hur de i kommunen ska välja 
metod för dialog. Det beror helt på situationen i projektet. Det diskuteras istället fram 
i kommunikationsplanen tidigt i planskedet. !
Effekt 
Tjänsteman 12 hävdar att dialogen kan skapa större förståelse mellan grupper och 
större förståelse för samhällets behov som kommunen och politiken driver att det här 
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behöver hända. Är man med i en översiktsplan-process, följt och förstått den, förstår 
man sannolikt bättre nästa steg när man går närmare ner i processerna, menar han. 
Det ställer stora krav på organisationen och politiken. Det är lätt att kommuner 
startar igång en stor apparat och kommer igång med en medborgardialog men inte 
riktigt klarar av att hantera de förväntningar som skapas. Då kan det istället slå bakut 
och ge en negativ effekt, säger Tjänsteman 12. Han menar att det gäller att de förstår 
vad de ger sig in på och att det faktiskt kräver rätt mycket resurser för att hantera det 
på ett bra sätt. Om de kan göra det, är Tjänsteman 12 rätt säker på att det kommer 
leda till en bättre stadsbyggnadsprocess. !
Tjänsteman 12 menar att man idag ständigt jagar tid. Samtidigt lyfter han upp den 
rådande målsättningen om att man även ska prata mer. ”Demokrati tar tid, diktatur 
går fort”- säger han. Om man blandar in fler människor får man också mer att ta hand 
om. Han menar att det då beror på vad man vill göra. Om man vill korta processerna 
och komma till snabbare resultat, får man enligt Tjänsteman 12 långsiktigt sämre 
effekter. Han kan inte komma fram till någonting annat än att dialog gör att 
processerna tar längre tid men att resultaten blir bättre. !
Framtiden 
Tjänsteman 12 tror att de i framtiden fortsätter att finjustera dialogen och att de 
fortsätter jobba processmässigt för att bli ännu duktigare på att bedöma hur, när och 
varför de ska ha dialoger.  !
Övrigt 
-  
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Appendix II- Medborgardialogen i politiken !
Haninge- Peter Olevik Dunder 

Peter Olevik Dunder är ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge. !
Medborgardialogens syfte 
Syftet med medborgardialog menar Olevik Dunder handlar om att politikernas beslut 
ska bli bättre. Som han ser det finns det inget egenvärde i att bara ha samtal om saker 
och ting, det måste ge någonting i andra ändan. Olevik Dunder menar att de måste tro 
på att det kan bli bättre av det. Han säger att de även har dialoger enbart för att 
informera om vad som händer i kommunen. !
Erfarenhet 
Olevik Dunder blir kontaktad av medborgare några gånger per vecka, men inte 
angående särskilda projekt utan mer att de vill prata om enskilda lov. Det händer mer 
sällan att de kontaktar angående ett detaljplaneprojekt. Han tycker det är 
förvånansvärt få som hör av sig till politiken, men tror att det delvis kan bero på att 
det finns andra former att komma in med synpunkter formellt via samrådet då 
medborgarna möter tjänstemännen istället. Han menar att medborgarna alltså har 
möjlighet att komma tilltals utan att behöva kontakta en politiker i frågan. Eftersom 
få människor hör av sig till politikerna får de som har mött en politiker och samtalat, 
indirekt ett övertag på andra. Olevik Dunder menar att de som politiker har ett ansvar 
att också stå upp för de som inte hör av sig till kommunen. Han tror att det kanske 
allra viktigast att stå upp för de som inte är där, de som inte gör sin röst hörd i 
sammanhanget.  !
Det som kommunen föreslår kan tyckas vara fel för den enskilda. Folk hör oftast av sig 
om planer där de själva har intressen. Olevik Dunder säger att det då kan vara svårt att 
skilja på vad som är en synpunkt som påverkar processen och vad som är en synpunkt 
som för visso kan vara relevant men som inte processen/planen inte styr. !
”Vi jobbar ganska mycket med dialoger”- säger Olevik Dunder men lägger till att det 
kanske även bidragit till att det finns en typ av dialogtrötthet. De har lagt ut all 
information på nätet, allting finns tillgängligt att hitta där om man är intresserad av 
en plan eller projekt. !
Effekt 
Olevik Dunder tycker det är väldigt svårt att säga hur medborgardialogen påverkar 
stadsbyggnadsprocessen. Om man har dialogen i ett tidigt skede, dvs tidigare än 
samrådsskedet, kan man få in synpunkter som kommer att förändra och göra 
processen, besluten och resultatet bättre. Då kan kommunen på ett bättre sätt ta in 
synpunkterna från medborgarna i arbetet och de har inte bundit upp sig längs vägen. !
Olevik Dunder säger att det oavsett om de har dialog eller inte, kommer det att finnas 
vissa personer som alltid överklagar. Han tror därför inte att det blir färre 
överklaganden på grund av en dialog. Han säger att mängden överklaganden 
eventuellt kan minska med dialog, men att de ändå får lika många 
överklagandeprocesser i slutändan då det räcker med att en överklagar.  !!
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!
Framtiden 
Olevik Dunder tycker att det är viktigt med medborgardialog speciellt i 
förtätningsprojekt i framtiden då det berör och påverkar många fler personer. För att 
det inte ska bli politiskt omöjligt att utföra de förändringar som krävs för en hållbar 
utveckling, kommer dialogen vara helt avgörande, menar Olevik Dunder. Klarar de 
inte av att föra dialoger, kommer de få gå tillbaka till att planlägga ute på ängar, ”och 
det är inte hållbart”, säger han. !
Övrigt 
Olevik Dunder ställer sig frågan hur mycket kommunen kan kliva in i en dialog 
eftersom kommunerna har den formella PBL-processen att förhålla sig till.  !

Huddinge- Tomas Hansson 
Tomas Hansson är och har varit ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge 
sedan 2006. !
Medborgardialogens syfte 
Det finns många syften med medborgardialog säger Hansson som beskriver att 
dialogen grunden i en demokrati och som politiker är de enbart företrädare för 
medborgarna. Det är viktigt att de som politiker är lyhörd och gör det som 
medborgarna vill att de ska göra. Det är därför de fått mandated att jobba politiskt, 
säger Hansson. Han tror att om de kan ha en dialog som gör så många som möjligt 
nöjda med detaljplaneringen, kan det minska risken för överklaganden och missnöjen 
framöver. ”Förhoppningsvis kan det också ta udden av grannosämja” - säger Hansson.  !
Hansson säger att det finns väldigt mycket gott i en medborgardialog. Han säger även 
att det är svårt då det finns många motstridiga intressen där det är omöjligt att gå alla 
tillmötes. Omvandlingsområdena är ett sådant exempel där det är svårt och 
motstridigt. Ibland, menar Hansson att det är svårt att hitta konstruktivitet i 
dialogen. Det blir då också en pedagogisk uppgift för politikerna att förklara hur läget 
är och att de faktiskt gjort bedömningar och avväganden i förslaget. Även om de aldrig 
kommer få full förståelse, kanske politikerna kan öka förståelsen hos medborgarna om 
varför det blir som det blir, säger han. !
Erfarenhet 
Det händer ganska ofta att Hansson blir kontaktad av medborgare angående 
stadsbyggnadsprojekt. ”Alla har en åsikt om sådana saker - säger Hansson som syftar 
på stadsbyggnadsprojekten. Oftast är frågan kopplad till ett egenintresse, men det kan 
också handla om mer strukturella frågor i kommunen som att att de bygger för mycket 
eller för lite, på fel plats eller liknande. Vad gäller synpunkter gällande detaljplaner, 
tycker Hansson att det är svårt att ta till sig enskilda synpunkter som ger stora 
genomslag i planeringen. Det beror ju också på hur långt in i planeringen de kommit, 
säger han - ”ju tidigare desto lättare är det ju att tillgodose det”. !
Effekt 
Medborgardialog tar tid, ”men saker och ting måste få ta tid”- säger Hansson. Han 
menar också att det är en avvägning då det i Stockholmsregionen råder en stor 
bostadsbrist och att Huddinge vill och måste bygga mycket. Han ser att många av de 
projekt som de arbetar fram tar tid för att det är mycket synpunkter och åsikter. De 
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blir ibland även försenade på grund av överklaganden. Hansson menar att det krävs en 
balans. Han tror att det kanske går att hoppa över en del steg i överklagandet och 
hänvisar till den utredning som pågår kring effektivisering i överklagandeprocessen 
(SOU 2014:14). Han tror att det är många som idag okynnesöverklagar, att sakägarna 
överklagar bara för att de har rätt att gör det. Han menar att om det var förenat med 
en avgift för att överklaga skulle de få bort många av de som överklagar även när det är 
utsiktslöst. Hansson säger att om man ska man göra de förändringarna måste 
kommunen se till att öka dialogen i tidiga skeden. I Huddinge idag jobbar de fram ett 
färdigt förslag som är ganska detaljerat. Har de kommit så långt, menar Hansson att 
är det svårt att göra stora förändringar i efterhand. Han menar att om kommunen 
kommer med ett blankt blad kan de låta medborgare komma till tals redan från början. 
”Men inom vissa ramar”- lägger han till. Kommunen kan redan i det skedet ge 
möjlighet till dialog och påverkan. De bör då vara transparenta och förklara varför 
varför de landat i det ena eller andra förslaget.  Att förklara vilka synpunkter de tagit 
hänsyn till och vilka de inte gjort det och varför inte. Det tror han är väldigt viktigt 
och ännu viktigare om man som enligt den aktuella undersökningen ska minska antal 
instanser att överklaga. !
Framtiden 
Hansson ser att en ökad påverkan och ökad dialog i olika former, framöver kommer att 
bli allt viktigare. Människor är idag mer pålästa, säger Hansson och berättar att de 
idag ser helt andra tal på antalet detaljplaner som överklagas. Folk är idag väldigt 
medvetna och det skärper kraven på kommunen att ha en ökad dialog och vara tydlig 
med varför de gör som de gör. Grunduppdraget är ju att vara till för medborgarna och 
då har det rätt att kräva delaktighet och inflytande, säger han. !
Hansson skulle gärna se att Huddinge jobbar bredare i medborgardialogen. Idag är det 
oftast sakägare och direkt berörda som reagerar. Det finns också högröstade 
lobbygrupper och särintressen som får väldigt stort utrymme, då de flesta andra 
sakägarna inte säger något. Han skulle gärna se att de går ut bredare än bara de 
boende och även inkludera de som har för avsikt att flytta dit. Det skulle ge ett bredare 
perspektiv, menar han. Hansson berättar att de i Huddinge planerar utifrån PBLs 
sakägare och det blir då ett ganska snävt perspektiv. I själva verket är det även en stor 
del nya människor som ska flytta in i ett område. Att fånga upp de intressenterna, så 
de kan påverka i själva planprocessen, tror Hansson skulle kunna balansera upp 
särintressen och ge ett bredare allmänt perspektiv. ”Om man som sakägare kan få se 
att det inte bara är kommunen som är ’the bad guy’ utan att det finns andra intressen i 
samhället som tycker att det är väldigt bra att man bygger”- säger Hansson. Han tror 
att det kan balansera upp eller ta udden av den värsta kritiken för en plan. Han vill 
alltså se bredare samrådslösningar i framtiden. !
Hansson trycker på att medborgardialogen är och ständigt ska vara ett 
utvecklingsområde. Det är viktigt att inte fastna i vissa former och att människor är 
olika och då måste kommunen också föra dialogen olika, fortsätter han. Att hitta nya 
former för dialog och var öppen för det är viktigt.  !
Övrigt 
- !!!
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Nacka- Cathrin Bergenstråhle 
Cathrin Bergenstråhle har varit ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i 
Nacka sedan 2007. !
Medborgardialogens syfte 
Syftet med medborgardialog är att projekten blir bättre ju fler synpunkter som 
kommer in, säger Bergenstråhle. Medborgarna har mycket att tillföra, de har 
exempelvis kloka synpunkter och lokal kunskap som inte kommunen har. 
Bergenstråhle säger att de också vill att medborgarna ska känna sig nöjda med hur 
kommunen utvecklas. Det tillför en stor kvalitet i stadsbyggnadsprojekten i det 
medborgarna bidrar med, säger Bergenstråhle. !
Erfarenhet 
Bergenstråhle blir dagligen kontaktad av medborgarna i Nacka kring stadsbyggnads-
projekt. Oftast gäller det enskilda ärenden, som bygglov. Hon berättar att hon tar till 
sig synpunkterna väldigt mycket men att de påverkar besluten i varierande grad. I 
detaljplaneprocessen finns det ganska stora möjligheter att påverka säger hon. 
Bergenstråhle berättar att många gånger är medborgarna emot väldigt mycket och vill 
inte att det ska hända någonting alls på platsen. Just det kanske de inte kan påverka 
alla gånger då de som bor i området inte har veto och kan bestämma om annans mark. 
Om medborgarna istället har konstruktiva åsikter, exempelvis att de ger förslag på att 
göra si eller så istället, då har de mycket större chans att få sina synpunkter inarbetade 
i detaljplanen, menar hon.  !
Bergenstråhle tycker att det är bra att kommunen är ute i ett tidigt skede, att de 
inledningsvis har en stor öppenhet, att de tar tillvara på alla kloka och bra synpunker 
som finns. Hon poängterar dock att kommunen även bygger för framtidens 
medborgare och de finns inte representerade i medborgardialogen. Det är då 
politikernas uppgift att företräda framtidens Nackabor, menar Bergenstråhle. Hon 
säger att det inte alls är säkert att de synpunker som kommer in i dialogen från de 
boende delas med de som senare flyttar in i området efter några år. !
Effekt 
Just när det gäller överklagandedelen tror Bergenstråhle att det blir färre 
överklaganden då kommunen använder sig av medborgardialog i planeringen. Hon 
tror att medborgarna känner att de blivit lyssnade på och har kunnat påverka 
processen. Även om det inte lyckats påverka i den utsträckning som de velat har de 
ändå kunnat påverka en del. Det gör att de förhoppningsvis känner att de inte vill 
överklaga. Om kommunen och medborgarna haft en dålig dialog får man ofta 
överklaganden som går upp till högsta instans. Hon tror att de i kommunen kan få 
färre och mindre ihärdiga överklaganden om de har en dialog, även om hon inte kan ge 
någon statistik på det. !
Framtiden 
- !
Övrigt 
- !
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Sollentuna- Thomas Ardenfors 
Thomas Ardenfors är och har varit ordförande i Plan- och exploateringsutskottet i 
Sollentuna sedan 2011 och aktiv i kommunpolitiken i Sollentuna sedan 2005.  !
Medborgardialogens syfte 
Det viktigaste tror Ardenfors är att man inser att medborgardialogen är en värdering. 
Det är inte är ett grepp, en teknik, eller ett försök att trycka undan så mycket 
överklaganden som möjligt. Dialogen ett utmärkt instrument om de som politiker tror 
att medborgarna, företagarna och fastighetsägarna i kommunen kan tillföra något och 
att de är beredda att lyssna på dem. Om politikerna inte tror det blir dialogen avslöjad 
direkt av de som är berörda, säger Ardenfors.  !
Erfarenhet 
Under tidig vår 2011 startade Sollentuna något som för dem var helt nytt, nämligen 
ett dialogarbete med medborgare, företagare och andra berörda innan de satte igång 
program och planprocessen. De fick då in åsikter som de haft stor nytta av eftersom de 
kom i ett tidigt skede. Ardenfors har ett talesätt som han använder: ”Det är lättare att 
rista i vax än att hugga i granit”. Han menar att ett planarbete nästan är hårt som 
granit när det är dags för antagande men innan programarbetet är igång är det mjukt 
som vax och då kan medborgarna verkligen påverka. Ardenfors säger att de tror att det 
har smarta och engagerade invånare i Sollentuna och de vill lyssna in dem så tidigt 
som möjligt.  !
Dialogarbetet har blivit en rutin som nu börjat sprida sig till andra förvaltningar i 
kommunen, säger Ardenfors. Innan initiativet menar han att det enbart fanns en 
väldigt skral dialog i stadsbyggnadsprocessen. Naturligtvis fanns den PBL-styrda 
dialogen med samråd. De har nu satt en högre standard som han anser har lett till att 
fler invånare och andra berörda och känner sig mer delaktiga än tidigare. Anledningen 
till att han tog initiativet var att han tidigare uppmärksammat att människor kände 
sig överkörda, förbisedda och ej lyssnade på. När han sedan blev ordförande för Plan- 
och exploateringsutskottet insåg han att kommunen i ett projekt som heter Väsjö-
området haft väldigt bra idéer, men att de hade ”glömt bort” att i ett tidigt skede prata 
med de som skulle beröras av projektet. 2011 kasserades den gamla planen och de 
gjorde att omtag där de tog kontakt med invånarna innan de satte igång med den nya 
planen. Det blev dramatiska förändringar i den planen, berättar Ardenfors. Med den 
gamla planen fick han nästan stryk (fysiskt), medan det nu är vanligt att människor 
kommer fram och bekräftar att den nya planen är betydligt bättre. De kan till och med 
se ett värde i den, vilket väldigt få i den gamla planen gjorde.  !
Effekt 
Delaktigheten är den viktigaste effekten menar Ardenfors. I Sollentuna menar han att 
majoriteten av kommuninvånarna är för att de behöver bygga mer, men att de ofta 
inte vill att det byggs i det egna närområdet. Han tror att det offentliga samtalet kan 
styras av fakta istället för känslor om kommunen i ett tidigt skede kan involvera fler 
och därmed få en förståelse och acceptans för hur behoven ser ut och vad kommunen 
måste och tänker göra. Människor kanske känner att de inte fått det precis som de vill, 
men de känner att det ändå fått tillräckligt med inflytande att de ändå kan acceptera 
det. Ardenfors tror att det kan leda till att överklagandena begränsas. !
Ardenfors anser att de som bor eller verkar i ett område, är experter på de lokala 
förutsättningarna. Även om Sollentuna har väldigt kompetenta tjänstemän kan de 
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aldrig täcka in all den detaljkunskap som kan finnas hos en person som har bott i 
området en längre tid. Om kommunen kan se medborgarna eller företagarna i området 
som resurser kan de få en detaljkunskap som kan bringa fram en detaljplan som är 
långsiktigt hållbar, säger han. !
Ardenfors tar ett annorlunda avstamp då de ska starta ett projekt. Han tar hjälp av 
kommunarkivarien för att göra en kort film (ca 30 min) om historien för området som 
ska planläggas. Han har lånat ett uttryck av arkivarien som lyder: ”Den ej forntid äger, 
är ej framtid värd”. Han säger att det är först då man förstår hur ett område utvecklats 
som man kan förstå att det måste fortsätta utvecklas. Det som känns dramatiskt idag 
är kanske inte så dramatiskt om man jämför med de 100 år som gått. Han menar att 
filmerna har skapat en djupare förståelse om att kommunen måste utvecklas, även om 
de inte löser alla problem. Filmerna ses av både medborgare, tjänstemän och politiker.  !
Framtiden 
Ardenfors tror att medborgardialogen i framtiden kommer att vara kommun-
övergripande och inte bara kopplad till stadsbyggnadsfrågor. Han tror även att den 
kommer att bli mer digital. För att få fler människor engagerade kan kommunen inte 
kräva att de ska dyka upp på ett fysiskt möte, det funkar inte, säger Ardenfors. De 
måste använda sig av sociala medier på ett mycket progressivt och nytänkande sätt. !
Övrigt 
Ardenfors tror att politiken måste vara oerhört involverad i dialogen. Kommun-
styrelsen måste vara översens om det är vägen de ska gå. Det ska vara en värdering, 
menar han. Han tycker även att alla kommuner bör göra som de gjort i Sollentuna, att 
anställa en tjänsteman som är specialist på just medborgardialogen. Han menar att det 
är väl investerade pengar.  !

Stockholm- Regina Kevius 
Regina Kevius har varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden sedan oktober 2010.  !
Medborgardialogens syfte 
Att involvera och engagera medborgare i stor utsträckning är något som Kevius ser 
väldigt positivt på. Medborgarna har en värdefull lokalkännedom och ju tidigare 
medborgarna får komma till tals, desto mer konstruktiva blir förslagen kring hur de 
egna stadsdelarna kan utvecklas, menar hon. Om de boende har inflytande över 
utvecklingen av sin stadsdel kan acceptansen för ny bebyggelse öka.  !
Erfarenhet 
I ett antal projekt har Stockholm provat att ha dialog tidigt i processen och gensvaret 
har varit mycket positivt. Ett exempel på när medborgardialog har lett till konkreta 
ändringar är i programmet för Bagarmossen – Skarpnäck. Det ursprungliga förslaget 
hade 600 nya bostäder och i princip en gata mellan stadsdelarna. Efter samrådet 
gjordes programmet om så att det nu istället innehåller omkring 2 500 nya bostäder. 
Då menar Kevius att de kan bygga stad, och då ökar möjligheterna till service, 
kollektivtrafik och parker. 

 !
Effekt 
Idag tar det i genomsnitt sex år från markanvisning till inflyttning, vilket naturligtvis 
är för lång tid, menar Kevius. Från stadens sida jobbar de hårt med att korta ner den 
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tiden genom att förstärka riktlinjerna för de förvaltningar som jobbar med 
markexploatering och planprocessen. Enklare byggregler skulle kunna korta 
byggtiderna ännu mer, liksom handläggningstiderna hos överprövande instanser. 
Kevius förhoppning är att en tidig och konstruktiv medborgardialog alltid leder till 
både en snabbare process och ett bättre slutresultat.  !
Framtiden 
Kevius tror att de kommer att arbeta mer med digitala lösningar och även mer 
interaktivt och proaktivt, som till exempel Open Space i framtiden.  Den tidiga 
dialogen vill hon att de fortsätter att utveckla. Hon tycker att det är självklart att 
programarbeten för större stadsdelar ska studeras tillsammans med medborgarna. !
De kommer i Stockholm snart att lansera en mobil dialogpaviljong. Paviljongen 
kommer att flytta runt till olika stora utvecklingsprojekt i staden, som ett sätt att 
tidigt prata med alla närboende om hur de ser på var och hur det ska byggas och vad 
som saknas i deras stadsdel. 
  
Övrigt 
- !!

Täby- Erik Andersson 
Erik Andersson är ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun och har varit 
det sedan 2008. !
Medborgardialogens syfte 
Det finns flera syften med medborgardialog, menar Andersson. Ett syfte är väldigt 
informativt, att kommunen får ut information om det som händer. De måste vara 
tydlig med begränsningen för vad medborgarna kan påverka i just den dialogen. ”Ska 
de välja färg eller typ av byggnad”- menar Andersson. Det är viktigt för dem att känna 
till. Ett annat viktigt syfte är att de som bott väldigt länge i ett område känner till 
vissa saker som de på kommunen inte känner till. Det är alltså informativt även för 
kommunen, menar han. !
Genom medborgardialogen vill kommunen involvera medborgarna. Kommun och 
medborgare närmar sig varandra och utbyter idéer och diskussioner. Andersson säger 
att det finns ytterligare ett syfte med att politikerna närmar sig medborgarna i 
dialogen. Kommunpolitikerna är, i synnerhet i Stockholms län, väldigt okända 
eftersom media upptas av Stockholm stad och rikspolitik, säger han. Det finns ett 
syfte med att lära känna sina lokala politiker då medborgarna kan få mer förståelse för 
varför kommunen måste göra vissa saker, menar Andersson.  !
Erfarenhet 
Det händer inte så ofta att medborgarna kontaktar just Andersson i detaljplanefrågor. 
Han berättar att oftast lämnar de sina synpunkter direkt i plansamråden till 
Stadsbyggnadskontoret. Det kan hända att medborgarna kommer med egna förslag 
men oftast kontaktar de honom då de inte vill att det ska byggas något, utan att 
kommunen ska låta det vara som det är. Det kan hända att medborgarna vill att de ska 
ta bort hälften av den planerade bebyggelsen eller dra ner antalet våningar eller 
liknande. Andersson upplever det som att i Sverige vill alla att det ska byggas bostäder 
men att ingen vill att det ska byggas just där de bor.  
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!
Möjligheten att påverka är förstås större om man som medborgare kontaktar sina 
lokala politiker, säger Andersson. Då folk kontaktar politiken uppmärksammas 
problem som de kanske annars inte skulle fått reda på. !
Andersson säger att han tar till sig väldigt mycket av synpunkterna som kommer in. 
Hans utgångspunkt är att politikerna är medborgarnas ombud. Andersson säger att 
det även finns det andra värden som kommunen måste beakta. En värld att förhålla sig 
till och bostadsbristen här i Stockholm. Han tycker att det är bra att lyssna men någon 
gång måste politikerna ta ett beslut och att de då också måste motivera varför de har 
tagit det beslutet. !
Effekt 
Andersson tror inte att medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt ger färre 
överklaganden. Han tror inte att det blir mer effektivt ur ett byråkratiskt perspektiv. 
Det räcker med att en person överklagar och han tror att alla kommuner har personer 
som överklagar allt.  !
Framtiden 
Andersson upplever en tendens som han är lite orolig för; att man socialiserar/
kommunaliserar det uppdrag som de politiska partierna har genom att använda sig av 
kommunens resurser till att föra medborgardialog. Han upplever att man gärna vill att 
kommunen ska utföra det jobb som traditionellt sätt har utförts av de politiska 
partierna tidigare; att ha kontakt och lyssna på vad deras medlemmar och invånare 
tycker. En roll som han menar att tjänstemännen nu har tagit över. Andersson vill 
gärna återgå till det gamla sättet. !
Övrigt 
- !

Upplands Väsby- Anitha Hector 
Anitha Hector är ordförande i Byggnadsnämnden i Upplands Väsby. Hon är 
fritidspolitiker.  !
Medborgardialogens syfte 
Hector tycker att medborgardialog är ett alldeles utmärkt sätt att jobba på gentemot 
medborgarna. Hon säger att det handlar om att skapa en förståelse och att det görs 
bäst i dialogform. !
I och med att kommunen inleder med en dialog med medborgarna är de också tydliga 
med att meddela och berätta varför de gjorde som de gjorde, säger hon. Medborgarna 
kommer med input och kommunen kommer tillbaka med input. ”Det är en dialog”. 
Hector berättar att alla får inte som de vill. För de som inte får som de vill i ett 
sammanhang kan det även vara bra för dem att höra hur andra i området resonerar. 
Det är också ett av syftena, menar hon. !
Genom medborgardialog får de reda på vad deras kommuninvånare tycker och vill, 
istället för vad någon annan tycker, säger Hector. !
Erfarenhet 
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Hector säger att medborgardialogen i Upplands Väsby är utbredd. Hon berättar också 
att de är tydliga med att de kommer att bygga eller att de kommer att detaljplanera 
området i dialogen med medborgarna. Medborgarna får sen vara med att säga vad de 
vill om det. Hon menar att det alltid finns kommuninvånare som inte alls vill att 
kommunen gör planer för att bygga i ett visst område. Tyvärr, för deras del, finns det 
inget noll-alternativ, säger Hector. Åsikterna tas dock emot men har en ringa betydelse 
i det fortsatta arbetet.  !
Det finns vissa saker som är lämpliga att jobba med medborgardialog och det finns de 
projekt som det inte är lämpliga att jobba med dialog kring. Hon säger att kommunen 
exempelvis alltid måste följa lagstiftningen. !
Hector säger att hon skulle vilja ha ett ännu större engagemang från medborgarna, 
men att de får vara glada att de får något engagemang. !
Effekt 
Medborgardialogen påverkar självklart stadsbyggnadsprocessen, säger Hector. De 
frågar medborgarna om de ska göra si eller så. Om medborgarna då svarar att 
kommunen ska göra si, är sannolikheten att de gör så ganska liten, menar hon !
Framtiden 
Hector tror att de kommer jobba ännu mer med medborgardialog i framtiden, även om 
de redan gör det idag. !
Övrigt 
- 
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Intervju tjänstemän!
Namn!

Kommun och datum!!!!
Bakgrundsfrågor: 
- Vad har du för yrkesroll i kommunen? !
- Hur länge har du arbetat i kommunen/ med den tjänsten? !
- Vad har du för utbildning? !
Frågor: 
- Vad är medborgardialog för dig? !
- Vad ser du att syftet med medborgardialogen är?/Vad ser du att den bidrar med? !
- Hur mycket jobbar ni med medborgardialog vad gäller stadsbyggnadsprojekt?  !
- Hur kan medborgarna ta kontakt med er?  !
- Hur stor andel av de projekt ni jobbat med får medborgarna gehör för sina åsikter/

förslag? !
- Känner du till något dialogprojekt som ni jobbat med i kommunen som du känner 

var särskilt lyckat? 
- På vilket sätt var det ett lyckat projekt? 
- Hur stort inflytande hade medborgarna? 
- Hur påverkade mycket den dialogen processen för detaljplanen? !

- Hur tycker du den dialogmodell som används vid samråd vid detaljplan fungerar?  !!
- Hur tycker du medborgardialogen påverkar stadsbyggnadsprocessen? !!
- Hur tror/vill du att ni i framtiden jobbar med medborgardialog? !
Övrigt?



Intervju politiker!
Namn!

Kommun och datum!!
Bakgrund:!
- Hur länge har du varit politiker/ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden?  !
- Vad har du för bakgrund? Tidigare åtaganden, utbildning etc. !
Frågor:!
- Hur ofta blir du kontaktad av medborgarna angående olika stadsbyggnadsprojekt?!!

- Vilka frågor vill de oftast diskutera?!
- Hur mycket tar du till dig deras åsikt? !
- Brukar deras synpunkter påverka era beslut? !!

- Kan du uppskatta någon andel av de kontakter du haft med medborgarna som påverkat beslutet 
kring projektet (ändrat inriktning eller liknande)?  !
- Exempel på när du blivit kontaktad och som sedan påverkat beslutet? !!

- Vad förändrades?!!
- Hur bra koll brukar du ha på projekten i fråga? !!
- Brukar du konsultera tjänstemännen i projekten innan/när du pratar med medborgarna?!!
- Hur ofta tar du kontakt med medborgarna inför/i ett projekt?!!
- Hur mycket tid lägger du på dialogen med medborgarna? !!
- Vad ser du för syfte med medborgardialog?/Vad ser du att medborgardialogen bidrar med?!!
- Hur ser du på den politiska rollen i medborgardialog?!!
- Hur  tror du medborgardialogen påverkar stadsbyggnadsprocessen?!!
- Hur ser du på formen för samrådet vid detaljplan?!!
- Hur tror du att ni i framtiden jobbar med medborgardialog?!!
- Hur skulle du vilja att ni i framtiden jobbar med medborgardialog?!!!
Övriga kommentarer kring medborgardialog.
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En väl fungerande stadsbyggnadsprocess har stor betydelse för Stockholmsområdets utveckling. 
Kommunerna i Haninge, Nacka, Botkyrka, Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har 
inlett ett samarbete som syftar till att jämföra kommunernas stadsbyggnadsprocesser med varandra och 
därigenom möjliggöra effektivitetsförbättringar. Initiativet går under namnet Stadsbyggnadsbenchen. 

Som ett led i detta tog Stadsbyggnadsbenchen under hösten 2013  initiativet till en enkätundersökning bland 
sakägare. Innan en detaljplan antas har de som bor och verkar i närheten rätt att komma till tals och lämna 
synpunkter. För att utvärdera denna process, och kunna förbättra hur kommunerna arbetar med information 
och samråd ombads sakägare till aktuella nybyggnadsprojekt/detaljplaner att besvara ett antal frågor som är 
centrala i processen.

Det huvudsakliga syftet med undersökningen bland grannar/sakägare till detaljplaner, är att utvärdera hur de 
upplever att planprocessen fungerat. Är de nöjda? Känner de att de fått komma till tals? Tycker de att de blivit 
informerade på ett bra sätt? Har de några särskilda önskemål på hur det tycker att processen borde skötas? 
Frågorna utformas så att ett urval av dem kan sammanfattas i ett NKI (NöjdKundIndex).

Tanken var att sakägare till samtliga detaljplaner som haft granskning under september 2012 – augusti 2013 
skulle ingå i undersökningen. Detta för att bedömningen skulle gälla aktuella förhållanden. Antalet 
projekt/planer under den perioden var  i vissa kommuner begränsat, varför även planer längre tillbaka i tiden 
ingår. Sakägarbegreppet omfattar både personer, företag och organisationer som kan antas påverkas av 
planerna.  Alla dessa grupper ingick i urvalet. 

För att planprocessen ska vara så färsk i minnet som möjligt för respondenterna, samt för att erhålla så hög 
jämförbarnet som möjligt mellan projekten, avgränsades till detaljplaner som passerat granskningsskedet 
under det senaste 12 månaderna.

Bakgrund

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013
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Sweco tog fram ett förslag till frågeformulär som diskuterades med Stadsbyggnadsbenchens arbetsgrupp och 
styrgrupp. Frågorna som riktades till de boende respektive företag/organisationer/föreningar var i allt väsentligt 
desamma. 

Datainsamlingen bland de boende sakaägarna skedde huvudsakligen via en pappersenkät. Alla erbjöds även 
möjlighet att svara via webben. I slutet av insamlingsperioden lades uppföljning per telefon in. 

Datainsamlingen gjordes per post under november och halva december. Enkäter sändes ut till 604 sakägare. 
Nettopopulationen efter rensning av registerfel och avflyttade respondenter var 575. Två påminnelser med ny 
enkät skickades. Efter julhelgen kompletterades insamlingen med telefonintervjuer med  de som ännu inte 
hade svarat. Svarsandelen bland de boende blev 63,5 %.

Brutto Netto Svarande Andel 
svarande

Botkyrka kommun 47 43 27 62,8 %
Haninge kommun 49 46 26 56,5 %
Huddinge kommun 38 38 27 71,1 %
Nacka kommun 235 226 149 65,9 %
Sollentuna kommun 37 36 24 66,7 %
Stockholm kommun 76 71 45 63,4 %
Täby kommun 67 63 36 57,1 %
Upplands Väsby kommun 55 52 31 59,6 %

Samtliga 604 575 365 63,5 %

Företagen/organisationerna var avsevärt mer problematiska att samla in. Svarsandelen är klen (43 % av 
nettourvalet) och de redovisas därför inte tillsammans med de boende. I huvudsak samlades företagens svar 
in per telefon. Detta för att vi skulle nå fram till rätt kontaktperson. Ändå var det i många fall inte möjligt att nå 
någon som kunde svara på företaget. Andra kontaktpersoner hade hunnit sluta och i vissa fall hade  hela 
företaget upphört. Vissa avsade sig möjligheten att svara med hänvisning till att de inte var renodlat sakägare, 
utan även exploatör i projektet.

Om genomförandet

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Nacka var denna gång 
den kommun som hade 
flest aktuella projekt och 
därmed även deltar med 
flest sakägare.
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Denna resultatredovisning innehåller enkätens samtliga frågor. Huvudsakligt fokus riktas mot jämförelser 
mellan de boendes svar kommunvis. Variationer i svarsmönstret beroende av andra bakgrundsvariabler 
berörs i de kommenterande texterna. Företags och organisationers svar redovisas som en egen 
kategori.

I diagrammen visas i huvudsak svarsmönstret för de som har kunnat bedöma respektive fråga. Det 
innebär att de som har lämnat tomt eller svarat ”vet ej” exkluderats. Fördelen med det är att jämförelsen 
mellan kommunerna underlättas då andelen som inte tagit ställning kan variera mellan kommunerna.

Enkäten innehöll ett flertal möjligheter att med egna ord fördjupa och kommentera de synpunkter man 
hade. Dessa svar kommenteras översiktligt. Samtliga svar på öppna frågor listas i klartext per kommun 
och projekt i kommunrapporterna.

För vissa kommuner kompletterades sakägarnas synpunkter med en självskattiningsenkät bland 
kommunernas handläggare. I en webbenkät ombads handläggarna bedöma kommunens arbete med 
information delaktighet för några av de mest centrala frågorna i enkäten. Eftersom inte alla kommuner 
deltog redoisas självskattningen i kommunrapporterna.

Denna rapport kompletteras av kommunrapporter där kommunernas resultat för samtliga frågor ingår, 
tillsammans med de svar på öppna frågor som rör kommunen och självskattningen.

Rapporten

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013
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Om de svarande

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

De bedömda projekten

Nacka hade under den aktuella tidsperioden flest projekt och sakägare. Nackas projekt väger därför tungt i resultatet 
för hela Stadsbyggnadsbenchen.

De flesta bedömda projekt rör bostäder.

Andel sakägare efter typ av detaljplan

Typ av Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby Upplands Samtliga
Detaljplan Väsby 

Enbart bostäder 96 58 100 50 4 96 22 13 54
Enbart infrastruktur 0 0 0 45 0 0 0 0 18
Enbart verksamheter 0 4 0 5 8 2 67 41 13
Blandat 4 38 0 0 88 2 11 47 14
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Om de svarande

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Den svarandes kön och ålder

Först några ord om de boende som har svarat på enkäten. 
Könsfördelningen är jämn. Andelen yngre (under 30 år) är låg i 
alla kommuner. De flesta är mellan 45 och 64 år. Huddinge och 
Täby är de kommuner som har en förskjutning mot aningen 
yngre svarande.
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Om de svarande

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Födelseland och boendetid i stadsdelen

Närmare nio av tio är födda i Sverige. Botkyrka skiljer sig 
påfallande från övriga kommuner genom att utrikes födda står 
för närmare hälften av svaren.

Få är nyinflyttade. Närmare nio av tio i alla kommuner (med 
undantag för Huddinge) har bott i stadsdelen i fem år eller mer.
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Om de svarande

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Utbildning

Enkäten innehöll även en fråga om 
utbildningsnivå. Här ser vi en större 
variation mellan de svarande i olika 
kommuner. I alla kommuner utom 
Botkyrka har en majoritet 
eftergymnasial utbildning av något slag. 
I Täby och Stockholm är andelen 
högutbildade störst.
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Om de svarande – företag/organisationer/föreningar

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Bedriver företaget verksamhet/äger 
fastigheter på flera platser?

Har du vid tidigare tillfällen representerat 
företaget/organinsationen/föreningen som 
sakägare till nybyggnadsprojekt?

I enkätversionen till företag, organisationer och föreningar fanns två frågor om själva 
organisationen och den som svarade. Sex av tio arbetade i ett företag eller organisation 
som bedrev verksamhet på flera platser än den nu aktuella. Det kan betyda att 
företaget/organisationen tidigare har kommit i kontakt med detaljplaner som sakägare. 
Fyra av tio har dessutom vid tidigare tillfällen representerat 
företaget/organinsationen/föreningen som sakägare till nybyggnadsprojekt och kan 
därför tänkas känna till processen bättre än många andra svarande.
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Kännedom om detaljplanen/nybyggnationen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Känner du till planerna på nybyggnationen i ditt närområde?

De svarande känner sig tämligen 
väl bekanta med de aktuella 
planerna, även om fler väljer 
svarsalternativet ganska väl 
framför mycket väl.

Vi ser inga noterbara skillnader 
mellan hur t ex låg- och 
högutbildade, svenskafödda och 
utrikesfödda, män och kvinnor 
eller yngre och äldre känner till 
de aktuella projekten.

Rena infrastrukturprojekt (endast 
i Nacka denna gång) är mer 
kända än övriga typer av 
detaljplaner.
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Kännedom om detaljplanen/nybyggnationen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur väl känner du till...
(Boende exkl ”ingen åsikt”)

När vi frågar mer i detalj sjunker 
andelen som känner sig väl 
insatta i planerna. Bäst är 
kännedomen om mer 
övergripande aspekter som 
bakgrund och syfte och områdets 
utformning. Mer detaljkunskap 
om tidplan och störningar under 
byggtiden är mindre väl 
tillgodosett.
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Inställning till detaljplanen/nybyggnationen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tror du att nybyggnationen på det hela taget är positiv eller negativ för…
(exkl ”vet ej”)

...dig personligen resp för 
företaget/org/föreningen?

...kommunen som helhet?

Inställningen till de aktuella projekten kan tänkas avspegla sig i svar 
som rör information och delaktighet. Att projekten är positiva för 
kommunen som helhet menar fler än andelen som är negativa. Så 
är det i nästan alla kommuner, men särskilt tydligt i Nacka och 
Haninge.

Betydligt fler är negativa till byggnationens effekter för dem 
personligen. Även här är andelen positiva högst för Haninge och 
Nackas projekt. Inställnigen till rena infrastrukturprojekt (endast i 
Nacka denna gång) är mer positiv än till övriga typer av 
detaljplaner.
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Inställning till detaljplanen/nybyggnationen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Fördelar

I enkäten erbjöds många tillfällen att utveckla de synpunkter man hade i frågor med 
öppna svarsalternativ. Bland annat fanns (vilket utnyttjades av många) möjlighet att 
med egna ord peka på fördelar och nackdelar med de aktuella 
nybyggnadsprojekten. 

Bortsett från att en hel del svar handlar om att det inte finns några fördelar med 
projektet så finns det ett antal aspekter som ofta återkommer:

• Fler får bostäder
• Bättre infrastruktur – VA, vägar etc
• Bättre kommunikationer
• Bättre underlag för service
• Bättre skatteunderlag i kommunen
• Ett trist område får en upprustning, ansiktslyftning

• Samtliga svar redovisas projektvis i kommunrapporterna.
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Inställning till nybyggnationen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Nackdelar

Även kring nackdelar fanns plats för egna kommentarer. Fler tog tillvara 
möjligheten att framhålla nackdelar än fördelar.   Bland återkommande synpunkter 
märks:

• Större belastning genom ökad trafik
• Ökat buller
• Ökad belastning allmänt
• Begränsningar av kultur- och grönområden
• Förstörda kultur- och grönområden
• För höga hus
• Förfulning/förstörd utsikt etc
• Störningar under byggtiden
• Ökade kostnader

• Samtliga svar redovisas projektvis i kommunrapporterna.
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Informationskällor

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Av vem fick du information om den planerade nybyggnationen? (%) 

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby 
Upplands 

Väsby Samtliga boende

Läst/sett 
information 
från 
kommunen 77 79 48 74 78 34 69 85 68

Mina grannar 27 5 44 25 48 54 56 22 34

Media 8 11 7 24 22 20 14 11 18

Byggbolag 0 5 0 1 0 7 6 11 3

Annat 8 21 19 8 4 17 6 0 9

Kommer ej 
ihåg av vem 
jag fick 
information 0 0 7 7 9 2 6 7 6
Har ej tagit 
del av 
information 0 0 0 3 0 2 0 0 1

Kommunen är den avsändare av information som har nått flest. Undantaget 
är Stockholm, där endast var tredje säger sig ha fått information av 
kommunen. Grannar står för en stor del av informationsspridningen. 
Information via grannar nämns i många kommuner som informationskälla av 
väl så många som kommunen. Hit hör t ex Täby, Stockholm och Huddinge. 

Även media präglar bilden av projektet för många.
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Informationskällor

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

På vilket/vilka sätt har du tagit del av information om den planerade nybyggnationen? 

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby 
Upplands 

Väsby
Samtliga 

boende
Företag/

organisationer

Skriftlig information 
hem i brevlådan 84 85 85 62 86 54 71 84 70 72

Kommunens webbplats 12 20 12 49 36 44 46 20 37 31

Lokaltidning 12 15 8 42 41 56 40 32 36 19

Informationsmöten/
samrådsmöten/öppet hus 24 15 19 38 32 36 46 40 34 31

Utställningar 4 15 0 41 14 21 9 40 25 16

Talat direkt med 
tjänstemän/politiker 20 20 8 23 14 15 23 12 19 22

Annan webbplats 0 0 0 2 5 10 0 4 3 0

Övrig media 4 0 4 4 0 3 0 8 3 0
Annat 8 0 8 3 9 23 6 12 7 19

Kommer ej ihåg på vilket sätt 
jag tog del av informationen 0 0 0 3 8 9 3 13 4 3

Skriftlig information i brevlåda är den informationsväg som har nått flest. Även här är 
Stockholm undantaget. Många har även tagit del av information genom andra kanaler 
där kommunen är avsändare – webbplats, samrådsmöten och utställningar eller 
direktkontakt med tjänstemän och politiker. Lokaltidningar har nått många i vissa 
kommuner, men spelar betydligt mindre roll i andra. Annat i tabellen ovan kan t ex vara 
samfällighetsföreningar
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Är du nöjd eller missnöjd med hur din kommun har informerat dig om nybyggnationen?
(exkl ”vet ej”)

Bedömningen av kommunens 
information sprider sig över hela 
svarsskalan. Ungefär lika många 
är nöjda som missnöjda. 
Upplands Väsby och Haninge får 
goda omdömen. Svarande i 
Stockholm, där en låg andel har 
tagit del av information via 
kommunen, är mest kritiska.

Sakägare som är negativa till 
projektet för egen del är mer 
kritiska till informationen än 
övriga. Det är förväntat. 
Skillnaderna är dock inte 
dramatiska på något sätt.

Personer som anser att det är 
mindre viktigt att hålla sig 
informerad om nybyggnads-
projekt i sin närhet är mer 
tillfreds med den information de 
har fått än de som lägger större 
vikt vid att hålla sig informerade. 
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Varför är man nöjd/missnöjd informationen från kommunen?

Två frågor med plats för egenformulerade svar rörde orsaker till att man var nöjd eller missnöjd med den 
information som man fått från kommunen.

Synpunkterna på kommunens information kring nybyggnationen är oftare kritisk än berömmande.

Till sådant som flera framhåller som positivt är att informationen har kommit löpande och att den har varit 
tydlig och omfattande. 

Många är nöjda med att de har fått information hem i brevlådan. Några, men färre framhåller information på 
webb och samrådsmöten.

På den negativa sida, sådant som väckt missnöje, berör många svar bristande möjlighet att påverka – att 
informationen endast går i en riktning, där synpunkter inte tas tillvara.

Andra menar att alla berörda inte har fått information, t ex att nyinflyttade inte har fått den information de 
behöver. 

Tiden för information nämns även. Här handlar invändningarna om att informationen kommer för sent då 
beslut redan fattats eller att det var kort varsel att avge synpunkter. Andra efterlyser mer löpande och 
regelbunden information.

Få synpunkter handlar om informationens innehåll.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har...
(Boende exkl ”vet ej”)

När sakägarna ombeds att 
reagera på ett antal positivt 
formulerade påståenden om 
kommunens information ur olika 
aspekter är det ungefär lika 
många som instämmer som tar 
avstånd från dessa påståenden. 
De som instämmer väljer det mer 
modererade svarsalternativet ”ja, 
kanske” före ”ja, absolut”. Bland 
dem som inte instämmer är det 
tvärtom – fler väljer det mest 
kritiska svarsalternativet

Mest positiva är de boende till att 
informationen har kommit i god 
tid. Mest kritik riktas mot hur 
allsidig och korrekt informationen 
har varit. Skillnaderna är dock 
inte påfallande.

Andelen som inte kunnat 
bedöma delfrågorna (svarat ”vet 
ej”) varierar från som minst 9 % 
för om informationen varit 
omfattande till som mest 23 % 
för allsidighet/korrekthet.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har varit tillräckligt omfattande och ingående?
(exkl ”vet ej”)

Upplands Väsby och Haninge är 
de kommuner som får bäst betyg 
för hur omfattande och ingående 
informationen har varit.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har varit allsidig och korrekt?
(exkl ”vet ej”)

Hur allsidig och korrekt 
informationen har varit är den 
aspekt som ådrar sig mest kritik. 
Haninge är den kommun som får 
bäst betyg. Det är även noterbart 
att företag/organisationer är mer 
positiva än boende.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har varit tydlig och begriplig?
(exkl ”vet ej”)

Haninge och Upplands Väsby får 
bäst omdömen för tydlighet och 
begriplighet.

Företag/organisationer är mer 
positiva än boende.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har kommit i god tid?
(exkl ”vet ej”)

Åtta av tio i Upplands Väsby 
instämmer i att informationen har 
kommit i rätt tid. I Stockholm är 
motsvarande andel 27 %.

Företag och organisationer är 
tydligt mer positiva än de boende 
i alla kommuner.
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Bedömning av informationen från kommunen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tycker du att kommunens information har varit lätt att hitta?
(exkl ”vet ej”)

För tillgängligheten till 
information från kommunen är 
svarsmönstret i hög grad likt 
tidigare aspekter av kommunens 
information. Haninge, Upplands 
Väsby och Täby får högst betyg.
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Så vill man bli informerad i framtiden

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur vill du bli informerad av din kommun om nybyggnationer i din närhet i framtiden? (%)

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby Upplands 
Väsby

Samtliga 
boende

Företag/
organisationer

Skriftlig information hem i brevlådan 96 87 100 83 92 91 97 94 89 76

Informationsmöten/samrådsmöten/
öppet hus 29 30 37 50 67 57 48 32 46 47

Kommunens webbplats 13 22 30 52 58 43 39 26 41 38

Utställningar 17 17 19 42 33 41 15 29 33 32

Lokaltidning 13 13 33 30 25 20 42 29 27 15

Tala direkt med tjänstemän/politiker 25 22 11 18 17 23 27 6 19 26

Annan webbplats 4 0 0 3 4 2 3 3 3 0

Övrig media 4 0 7 3 0 7 3 0 3 6

Annat 4 4 4 4 8 7 3 10 5 15

Är inte intresserad av information 0 4 0 1 0 0 3 6 1 3

Vi noterade tidigare att information hem i brevlådan var den 
informationskanal som hade nått flest sakägare. Det är också den 
väg som en klar majoritet föredrar för framtiden. Det gäller såväl 
boende som företag och organisationer. 

Informations- och samrådsmöten står också högt på listan. Möten 
nämns av fler än de som faktiskt har utnyttjat dem.
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Samrådsmöten

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Deltog du i ett eller fler samrådsmöten i samband med denna nybyggnation? (%)

Knappt fyra av tio har deltagit i ett eller fler 
av de samrådsmöten som anordnats. En 
något högre andel i Nacka och Sollentuna 
har deltagit. Lägst är deltagandet i 
Huddinge.

Ser vi till ålder är andelen som deltagit 
högst bland sakägare över 65 år. Däremot 
syns ingen skillnad beroende på 
utbildningsnivå. De flesta hade bott tämligen 
länge i sin stadsdel. Relativt nyinflyttade 
(mindre än 5 år i stadsdelen) var något 
mindre benägna att besöka samråden.

Deltagandet hänger tydligare och naturligt 
samman med hur viktigt man anser det är 
att kunna påverka denna typ av ärenden. 
Det är även naturligt att vi finner en högre 
andel som besökt samråden bland såväl de 
som är positiva till projekten som bland 
negativa i jämförelse med de som är 
neutrala eller saknar åsikt. 
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Samrådsmöten

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Skäl att inte delta (%)

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby Upplands 
Väsby

Samtliga 
boende

Företag/
organisationer

Kände inte till samrådsmötet 24 46 27 44 71 58 55 35 45 45

Kunde inte delta just då 6 15 27 27 29 16 27 20 23 0

Tror inte att det går att påverka planerna 29 8 14 12 14 32 36 30 20 5

Hade inte tid 29 15 18 18 0 16 5 10 15 25

Hade redan tillräcklig information 12 15 5 5 7 3 9 0 6 0

Var inte intresserad av planerna 6 8 9 0 0 0 5 5 3 5

Annan orsak 24 8 9 9 21 13 14 20 13 30

Majoriteten har således inte deltagit i samrådsmöten. Den vanligaste 
orsaken till det var att man inte kände till dem. I Sollentuna, Stockholm och 
Täby hänvisar fler än hälften till detta. Att tiden inte passade nämns av 
knappt var fjärde och hänvisningar till mer generell tidsbrist av 15 %.

Upp till var tredje i vissa kommuner avstod från att gå med hänvisning till att 
de var skeptiska till möjligheten att påverka.

Få pekar på att informationen redan var fullödig eller att man saknade 
intresse. Annan orsak i tabellen ovan är t ex att någon annan i hushållet 
deltog. Här finns även en del svar som mer är utvecklade förklaringar till 
tidsbrist eller varför man inte kände till mötet.
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Bedömning av kommunens samrådsmöten

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Var du nöjd eller missnöjd med samrådsmötet när det gäller...
(Boende exkl ”vet ej”)

Sakägarna var i huvudsak tillfreds med mötesarrangemangen 
sett till plats, tid och hur mötet annonserats. Särskilt bra betyg 
får den valda platsen. De tre första frågorna ställdes oavsett om 
man deltog eller ej. Andelen som svarat ”vet ej” varierar här 
mellan 26 % och 33 %.

De sista tre punkterna i diagrammet ovan besvarades endast av 
dem som deltog i något möte. Här är det mer jämn fördelning 
mellan positiva och negativa upplevelser.
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Bedömning av kommunens samrådsmöten

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Vad hade kunnat göras bättre?

Här fanns åter plats för egenformulerade förslag. Några återkommande svar är:

• Bättre information inför mötet
• Större beredvillighet från kommunens sida att lyssna och ta till sig synpunkter
• Mötesdisciplin 
• Hålla flera möten
• Mötet kom för sent i processen
• Mer påläst personal

• Samtliga svar redovisas projektvis i kommunrapporterna.



30

Möjlighet att påverka nybyggnadsplanerna

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Har du framfört dina synpunkter på nybyggnationen till kommunen? (%)

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby Upplands 
Väsby

Samtliga 
boende

Företag/
organisationer

Ja, skriftligen 54 17 37 40 65 39 69 40 44 43

Ja, jag har talat med politiker 
i kommunen 15 0 4 10 26 7 17 10 10 0

Ja, jag har talat med 
tjänstemän i kommunen 15 13 15 23 22 11 31 13 19 21

Ja, på annat sätt 4 4 22 10 13 16 17 3 11 11

Nej 31 39 37 39 26 50 17 47 37 43

Har inga synpunkter 8 30 7 9 4 0 3 3 8 0

En majoritet av de svarande har på något vis framfört sina synpunkter på 
nybyggnationen till kommunen. Andelen som skriftligen lämnat synpunkter –
det vanligaste alternativet – varierar påtagligt mellan kommuner, från 17 % i 
Haninge till  över 65 % i Sollentuna och Täby. Täby är också den kommun 
där flest, eller åtminstone högst andel, lämnat synpunkter totalt sett.
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Inställning till att påverka nybyggnadsplanerna

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur viktigt var det för dig att kunna påverka den aktuella nybyggnationen?

Vi konstaterade nyss att Täbys 
sakägare i hög grad utnyttjat 
möjligheten att lämna synpunkter 
på detaljplanen. I Täby är det 
också flest som menar att det är 
mycket viktigt att påverka 
nybyggnationen.

Andelen som anser att det är 
viktigt att påverka stiger något 
med stigande utbildningsnivå. 
Inställning till det aktuella 
projektet avspeglar sig så att 
både positiva och negativa 
värderar möjligheten att påverka 
mer än de som ställer sig 
neutrala till nybyggnationen eller 
saknar åsikt om den. 
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Bedömning av möjligheten att påverka

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur du hittills har kunnat påverka i planerna för den 
aktuella nybyggnationen? (exkl ”vet ej”)

Täbys sakägare har varit aktiva 
och engagerade i, och utnyttjat 
möjligheten att påverka 
nybyggnationen. De är, 
tillsammans med sakägarna i 
Stockholm, minst tillfreds med de 
möjligheter som de hittills har 
haft att påverka. Inställningen till 
möjligheten att påverka är 
påtagligt mer positiv, om än långt 
ifrån översvallande, i Haninge 
och Upplands Väsby.
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Bedömning av möjligheten att påverka

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Förslag till förbättring av samråd och delaktighet

Många förslag till utveckling av samråd och delaktighet handlar om att kommunen ska visa sig bättre på att 
lyssna och ta hänsyn till de förslag och synpunkter som lämnas. 

Information och samråd i ett tidigt stadium nämns av några. Flera andra synpunkter tangerar tidsaspekten; att 
information ska komma i rätt tid och kontinuerligt under hela processen. Flera samråd under processen 
önskas.

Information som lämnas ska visa sig hålla även senare i processen. Synpunkter om tydlig information hör 
också hit.

Andra synpunkter handlar om att presenterade förslag ska var genomtänkta. Kommunens representanter 
måste kunna svara på frågor.

Några förslag handlar om att utnyttja kommunens eller projektets hemsida för att lämna synpunkter.
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Så vill man påverka nybyggnadsprojekt i framtiden

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur vill du påverka nybyggnadsprojekt i din närhet i framtiden? (%)

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby Upplands 
Väsby

Samtliga 
boende

Företag/
organisationer

Besöka samråds- och informationsmöten 42 41 40 65 81 82 65 47 61 61

Ingå i diskussionsgrupp 8 23 24 26 29 36 35 13 25 36

Ingå i en årligen återkommande 
webbundersökning 13 14 20 24 38 38 38 20 26 18

Via Facebook eller andra sociala medier 4 9 16 15 19 3 9 13 12 4

Själv kontakta tjänstemän och politiker 13 5 8 23 14 23 21 10 18 21

Annat 17 9 4 5 24 10 15 17 10 21
Är inte intresserad av att delta i 
utvecklingen på området 21 27 24 11 0 5 3 27 13 0

Det visas ett stort intresse för att vara med och påverka nybyggnadsprojekt i 
framtiden. Fler av de föreslagna alternativen vinner gehör hos många, även 
sådana metoder som idag inte används i första hand. Till egna förslag hör t ex 
information via e-post, digitala modeller och samråd via samfällighet eller 
villaförening.
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Helhetsbedömning av information och samråd i det aktuella projektet

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Nöjdkundindex (NKI)

Efter att de tämligen detaljerade 
frågorna om först information och 
sedan samråd besvarats riktades 
fokus mot sakägarnas 
helhetsintryck av både 
information och samråd i de 
aktuella nybyggnadsprojekten.

Helhetsbedömningen mättes 
med tre delfrågor som 
tillsammans bildar ett 
nöjdkundindex (NKI) som kan 
anta värden mellan 0 och 100. Ju 
högre index, desto bättre betyg.

NKI varierar från som högst 55 i 
Haninge till som lägst 25 i Täby. 
Totalt för samtliga boende är NKI 
34. De som svarat för företag 
och organisationer är – som vi 
även sett i tidigare redovisade 
frågor – mer tillfreds än de 
boende.

Nöjdkundindex bildas av tre frågor om helhetsupplevelsen. Dessa frågor besvaras med hjälp av en tiogradig skala.

Hur nöjd var du på det hela taget med kommunens information och samråd i detta nybyggnadsprojekt?

Hur väl uppfyllde kommunens information och samråd i detta nybyggnadsprojekt dina förväntningar?

Tänk dig ett nybyggnadsprojekt med perfekt information och samråd. Hur nära ett sådant ideal kom kommunen?
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Allmän kännedom om stadsbyggnadsprocessen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Vet du vart du ska vända dig om du har några frågor, klagomål eller ärenden som rör byggprojekt i ditt närområde?
(Andel (%) som svarat att de vet)

Enkäten avslutades med ett 
avsnitt där mer generella frågor 
om stadsbyggnadsprocessen 
och om intresset för att hålla sig 
informerad och påverka beslut 
ställdes.

Majoriteten har en god 
uppfattning om vart de boende 
ska vända sig om de har några 
frågor, klagomål eller ärenden 
som rör byggprojekt i 
närområdet. Bland de svarande 
för företag och organisationer är 
andelen en god bit högre. Då 
påminner vi om att fyra av tio på 
företagen har haft kontakt med 
kommuner som sakägare vid 
tidigare tillfällen.

Kännedom om vart man bör 
vända sig ökar med ökad 
utbildning och ökar med intresset 
för att hålla sig informerad om 
nybyggnadsprojekt.
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Allmän kännedom om stadsbyggnadsprocessen

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur väl känner du till stadsplaneprocessen när det gäller...
(Boende)

Kännedomen om 
stadsplaneprocessen är 
begränsad. Färre än var tionde 
är väl bekant med var beslut 
fattas, när information finns 
tillgänglig och när man som 
sakägare har möjlighet att 
påverka.
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Intresse för att vara informerad om och påverka nybyggnationer

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Hur viktigt är det för dig att vara informerad om/påverka nybyggnationer i din närhet?

Vara informerad Påverka

Det är slående hur stort intresset är för att hålla sig informerad 
om nybyggnadsprojekt i sin närhet liksom för möjligheten att 
påverka dessa. I Täby är sakägarna särskilt engagerade, vilket 
har framgått av tidigare frågor. 

Även i Stockholm är intresset för att påverka stort. 
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Möjlighet att påverka nybyggnationer

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Tror du att kommunen skulle ta hänsyn till dina åsikter under samrådsprocessen om du försökte påverka en 
nybyggnation i din närhet?

Sakägarna är påtagligt skeptiska 
till att kommunen skulle ta 
hänsyn till deras åsikter under 
samrådsprocessen om de 
försökte påverka en 
nybyggnation i sin närhet. Det 
gäller samtliga kommuner. Det är 
dock inte så de flesta helt 
avfärdar möjligheten att påverka 
utan väljer att oftast kryssa för 
”nej, förmodligen inte”.

Här ser vi ingen skillnad i 
inställning mellan de som är 
positiva respektive negativa till 
de aktuella nybyggnadsprojekten 
för egen del.
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Försökt att påverka nybyggnationer

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Har du under de senaste 5 åren försökt påverka beslut eller planer på nybyggnationer på något av följande sätt? 
(%)

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Sollentuna Stockholm Täby 
Upplands 

Väsby
Samtliga 

boende
Företag/

organisationer

Ja, tog kontakt med lokala 
tjänstemän/annan personal i 
kommunen

13 21 16 38 41 18 34 19 29 48

Ja, tog kontakt med lokala politiker i 
kommunen 4 4 8 9 23 11 20 6 10 24

Ja, arbetade i ett politiskt parti med 
frågor om stadsdel 4 0 0 3 0 2 3 3 2 0

Ja, arbetade i en förening med frågor 
som gäller stadsdel 8 13 4 3 23 11 14 0 7 6

Ja, påverkade på annat sätt 8 8 8 10 27 18 26 16 14 24

Nej, inget av ovanstående 67 71 72 55 36 64 40 61 57 42

43 % av de boende har under de senaste 5 åren försökt påverka beslut eller planer 
på nybyggnationer – mest vanligt i Sollentuna och Täby och minst vanligt i 
Haninge och Huddinge. Endast en mindre del har arbetat med sådana frågor i en 
förening eller politiskt parti, de flesta har agerat individuellt genom att ta kontakt 
med tjänstemän eller politiker.

Sakägare med eftergymnasial utbildning har i något högre grad än övriga försökt 
påverka beslut.
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Helhetsbedömning av information och samråd

Stadsbyggnadsbenchen – enkät till sakägare 2013

Nöjdkundindex (NKI)

På sidan 34 redovisas ett 
helhetsbetyg för kommunernas  
information och samråd i de 
aktuella nybyggnadsprojekten. 
De frågorna besvarades av 
nästan alla eftersom en så hög 
andel kände till 
nybyggnadsprojekten. Då vi i 
förväg inte kunde bedöma hur 
många som skulle vara så 
insatta i nybyggnadsprojekten att 
de kunde svara på 
helhetsbedömningen ställdes 
även helhetsfrågorna en gång till 
mot slutet av enkäten. Denna 
gång var de formulerade mer 
generellt om kommunens 
information och samråd. 

Mönstret är naturligt nog 
detsamma som redovisats på 
sidan 34. NKI varierar från som 
högst 50 i Haninge till som lägst 
25 i Täby. Totalt för samtliga 
boende är NKI 35. De som 
svarat för företag och 
organisationer är mer tillfreds än 
boende.
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