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Sammanfattning 
Forskning indikerar att alla berörda inte är representerade vid samrådsmöten, vilket innebär att vissa 
erfarenheter, perspektiv och kunskaper riskerar att inte föras fram och därmed ej inkluderas i 
planprocessen. Syftet med denna studie är att utreda vilka faktorer som kan skapa förutsättningar 
för medborgares närvaro på samrådsmöten.  

De faktorer som undersöks är medborgarnas ålder, kön, inkomst, utbildning och bakgrund samt 
hur annonsering och kallelse till mötet går till, var, när och i vilken form samrådsmötet hålls samt 
vilket språk som används i sammanhanget.  

Studien utreder ovan nämnda faktorer genom litteraturstudie, intervjuer med tjänstemän och 
medborgare som har erfarenhet av samrådsmöten samt en fallstudie. Min studie indikerar att det 
finns ett flertal faktorer som kan skapa förutsättning för närvaro.  

I analysen framträder att de faktorer som kan få inverkan på närvaron kan kategoriseras i två 
grupper. Dels är det faktorer som tjänstemännen kan påverka och dels faktorer de inte kan styra 
över.  

Efter denna studie är slutsatsen att det finns flera faktorer vilka kan inverka på medborgarnas 
närvaro på samrådsmöten och att en förståelse för vilka av dessa yrkesmän kan påverka är ett viktigt 
verktyg för yrkesverksamma, samt framtida yrkesmän, som ska arrangera samrådsmöten. 

Arbetet pekar på att det finns ett behov av att bredda närvaron på samrådsmöten och att ett sätt 
att göra det är att tjänstemännen utnyttjar de faktorer de har inflytande över och aktivt försöker nå 
fler medborgare. Vidare forskning bör utreda faktorers inverkan i resten av Sverige samt i andra 
länder. !
Nyckelord: samrådsmöte, medborgare, närvaro, planering !!
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Abstract 
Research indicate that all concerned are not represented at consultation meetings, which means that 
some experiences, perspectives and knowledge are lacking and are therefore not included in the 
planning process. The purpose of this study is to investigate the factors that can create conditions 
for citizens' attendance at consultation meetings. 

The factors examined are the citizens' age, gender, income, education and background and how 
advertising and notice of the meeting is done, where, when and in what form the consultation 
meeting is held and the language being used in context. 

The study investigates these factors through literature studies, a case study and interviews with 
officials and citizens who have experience of consultation meetings. The investigation indicates that 
there are several factors that can create conditions for attendance. 

The analysis concludes that factors that are likely to impact the presence can be categorized into 
two groups. Firstly the factors that officials can influence, secondly factors they can’t control. 

It is concluded that there are several factors which may affect citizens' attendance at consultation 
meetings, and to an understanding which of these you as a professional can influence is an essential 
tool for professionals and future professionals who will arrange consultation meetings. 

The result of this inquiry shows that there is a need to broaden the presence in consultation 
meetings and that one way to do it is to use the factors the officials can influence and try to reach 
more citizens. Further research should investigate the factors affecting the rest of Sweden and in 
other countries. !
Keywords: consultation meetings, citizen attendance, planning !
English title: Attendance at consultation meetings - a study of the factors that create conditions  

!3



Förord 
Denna uppsats har skrivits på Kungliga Tekniska Högskolan vid institutionen Arkitektur och 
Samhällsbyggnad under våren 2014. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla jag intervjuade samt min handledare Nazem Tahvilzadeh. Ni 
har bidragit med värdefull kunskap och erfarenhet till mitt kandidatarbete. 

Jag vill även rikta ett särskilt tack till avdelningen Stadsutveckling på WSP som förutom en 
kontorsplats kommit med tips och kloka råd på vägen.  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1. Inledning 
Stadsplanering i Europa och Nordamerika betraktades under 1900-talets första hälft som en 
vetenskap där planerarna ansågs vara experter som skulle modellera staden. Tanken var att staden 
skulle fungera likt en maskin vars delar samverkar oproblematiskt till en rationell helhet. (Taylor 
1998) 

Denna syn var inte helt okontroversiell och under 1960-talet protesterade medborgare kraftfullt 
mot planerade projekt. Stadsplanering som en form av politisk handling blev då en allmänt 
vedertagen idé. I och med detta kom kravet på att planprocessen även måste vara en demokratisk 
process, där medborgarna skulle få delta i beslutsfattandet. (Taylor 1998) 

I Sverige har stadsplanerare under de senaste decennierna alltmer förväntats uppmärksamma 
medborgarnas synpunkter (Listerborn 2008, s. 61). År 1987 uppdaterades Plan- och Bygglagen, 
PBL, som ett steg i att demokratisera planprocessen (Henecke & Khan 2002, s. 17). Lagstiftaren 
ville förstärka medborgarnas insyn och inflytande i planeringen genom så kallat samråd (Sveriges 
Riksdag u.å., s. 79). Under samrådstiden hålls ett samrådsmöte vid ett eller ibland flera tillfällen. 
Vid detta bjuds sakägare som berörs av förslaget samt andra intressenter in i planeringen för att få 
möjlighet att föra fram sina synpunkter om projektet. (Boverket 2002, s. 23) 

Stockholm har en växande befolkning vilket är en anledning till att det ständigt planeras och 
genomförs nybyggnads- och ombyggnadsprojekt (Stockholms stad 2013a). För att kunna 
genomföra dessa projekt tas detaljplaner fram, där samråd ingår som en del i detaljplaneprocessen.  

Enligt en statlig offentlig utredning leder samråd idag snarare till insyn än inflytande för 
medborgare (Plangenomförandeutredningen 2013, s. 180). 

Jag har i hela mitt liv bott i områden i Stockholm där det pågått byggprojekt men har aldrig sett 
information om samrådsmöte. Idag utbildar jag mig till stadsplanerare och ska inom en snar framtid 
ha planprocessen, där samråd och samrådsmöten ingår, som en del av mitt yrke. Trots detta förblir 
jag ovetande om att samrådsmöten sker i min närhet. Det får mig att undra vilka som kommer på 
samrådsmöten och varför. 

I plangenomförandeutredningen (2013, s. 180) poängteras att alla berörda inte är representerade 
vid samrådsmöten, vilket innebär att vissa erfarenheter, perspektiv och kunskaper riskerar att inte 
föras fram och därmed ej inkluderas i planprocessen. Studier om exempelvis hur könsfördelningen 
ser ut på dessa möten är publicerade, men jag har inte funnit någon som konkret kartlagt vilka 
faktorer som kan inverka på närvaron på samrådsmöten idag. Därför har jag valt att utreda detta i 
mitt kandidatarbete. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta kandidatarbete är att utreda vilka faktorer som skapar förutsättningar för 
medborgares närvaro på samrådsmöten. !
Frågeställning:  
Vilka faktorer skapar förutsättningar för medborgares närvaro på samrådsmöten? 

1.2 Disposition 
Arbetet inleds med en beskrivning av syfte och frågeställning, som följs av en genomgång av teori 
med en redogörelse av forskning som berör frågeställningen. Därefter presenteras vald metod samt 
arbetets avgränsningar. Efter följer ett empiriavsnitt med en genomgång av genomförd studie. 
Avslutningsvis knyts empiri och teori ihop i en analys, som följs av en diskussion med förslag till 
vidare forskning samt slutsats. 

!
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1.3 Begreppsförklaring 
I detta arbete syftar närvara till att fysiskt befinna sig på en plats. Begreppet medborgare innefattar 
både sakägare samt allmänheten. Med utländsk bakgrund avses människor som är födda utrikes 
samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.  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2. Teori 
För att utreda vilka faktorer som kan skapa förutsättningar för medborgares närvaro på 
samrådsmöten har teori relevant för ämnesområdet inhämtats via en litteraturstudie. Tidigare 
forskning som dels undersökt närvaro på samrådsmöten och dels har behandlat hur samrådsmöten 
arrangeras och hur medborgare rekryteras till dessa har studerats.   

Inledningsvis redogörs vad samråd och samrådsmöte är. Sedan följer en genomgång av tidigare 
forskning om närvaro på samrådsmöten samt hur det går till när dessa arrangeras. Avslutningsvis 
presenteras en teori om hur medborgare rekryteras till samrådsmöten. 

2.1 Vad är samråd och samrådsmöte? 
När förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser tas fram ska kommunen upprätta ett samråd 
med berörda intressenter (Boverket 2002, s. 23). 

Enligt 5 kap. 12§ i PBL (PBL 2010:900) ska samrådet ge deltagarna möjlighet till påverkan och 
insyn. En intention hos lagstiftaren när PBL reviderades 1987 var att flytta över ansvaret för 
planeringen av de lokala miljöerna från statlig till kommunal nivå, och medborgarnas deltagande i 
planprocessen skulle därmed få liknande prövningseffekt som staten tidigare haft 
(Plangenomförandeutredningen, s. 178).  

Med förändringen ville lagstiftarna även uppnå att alla som berörs av ett planförslag ska ha lika 
möjlighet till inflytande, oavsett om de äger eller hyr. Det vill säga hyresgäster samt 
hyresgästorganisationer ska kunna inverka på planförslag på samma sätt som de som äger 
fastigheter och betraktas som sakägare. (Sveriges Riksdag u.å., s. 79) 

Stockholms stad (2012c) menar att samråd ska möjliggöra för beslutsfattarna att få mer kunskap 
om planeringsområdet. Enligt de Laval (2006, s. 15) besitter medborgarna som deltar i 
planprocessen kunskaper om sin boendemiljö, vilket kan bidra till att planerarna får en bättre 
helhetsbild av miljön som de planerar. Sveriges Kommuner och Landsting (2009, s. 13) 
understryker att kommuner och landsting ofta saknar kunskap om just medborgarnas perspektiv. 
Boverket (2002, s. 23) menar att det därför viktigt att ha samrådet i ett tidigt skede i processen när 
förändring av planen fortfarande är möjlig. 

Beroende på mängden berörda kan samrådet ordnas på olika sätt. Om det är få kan samrådet ske 
i form av telefonkontakt eller ett personligt möte. Är ett stort antal intressenter berörda kan 
kommunen ha en samrådsutställning eller ett offentligt möte. (Boverket 2012) 

Enligt 5 kap. 11§ i PBL (PBL 2010:900) ska kommunen bland annat samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, sakägarna, bostadsrättshavare, hyresgäster och hyresgästorganisationer. För 
att betraktas som sakägare ska man äga fast egendom eller inneha annan särskild rätt i en fastighet 
än bostadsrätt eller hyresrätt. Har man ett kontrakt på en lägenhet eller lokal betraktas man som 
hyresgäst och har man ett bostadsrättsbevis anses man som bostadsrättshavare. Med boende avses 
medlemmar i familjer som bor i lägenheterna men inte står på kontraktet. Till boende räknas även 
personer som hyr i andra hand samt är inneboende. (Boverket 2002, s. 24) 

Det finns olika sätt att meddela berörda om tid och plats för samråd. Exempelvis kan det ske 
genom uppsatta affischer, brev eller en annons i en lokaltidning. Senast en vecka innan 
samrådsmötet ska inträffa bör de berörda ha blivit informerade. (Boverket 2002, s. 25) 

Under samrådet bör det finnas möjlighet för de som skriftligen vill lämna över synpunkter för att 
sedan ha rätt att överklaga planen efter att den blivit antagen (Boverket 2002, s. 25). Samrådets 
utfall redovisas sedan i en samrådsredogörelse (Boverket 2002, s. 26). 

2.2 Närvaro på samrådsmöten8 
Henecke och Khan (2002, s. 27) har via en litteraturgenomgång kommit fram till att det främst är 
välutbildade människor med hög inkomst som närvarar på samrådsmöten. Vidare poängterar de att 
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det råder ojämlikhet i dagens samhälle när det kommer till aspekter som utbildningsnivå och 
inkomster, vilket i sin tur leder till att samhällets medborgare har olika förutsättningar att få 
inflytande i planeringen. Genom en fallstudie kommer Michels (2012, s. 291) fram till att 
medborgare som inte har en vana att argumentera och se till att få komma till tals får svårt att göra 
sin röst hörd i sammanhang likt samrådsmöten. Listerborn (2008, s. 72) har genom en fallstudie 
samt genomförda djupintervjuer kommit fram till att olika röster i samhället behöver höras men att 
vissa idag blir exkluderade. Hansson, Cars, Ekenberg och Danielson (2011, s. 82) påstår, efter en 
genomförd fallstudie, att det är vanligt att några grupper är överrepresenterade i deliberativa 
demokratiformer. De menar att anledningen är att den demokratiformen möjliggör för medborgare 
som har tid och möjlighet utrymme att engagera sig. 

de Laval (2006, s. 15) understryker, i en handbok till personer som ska ordna medborgardialoger, 
att män är överrepresenterade i sammanhanget, vilket även Henecke och Khan (2002, s. 27) samt 
Plangenomförandeutredningen (2013, s. 181) poängterar.  

De som kommer på samrådsmöten är ofta medelålders (Henecke & Khan 2002, s. 27; 
Plangenomförandeutredningen 2013, s. 181) medan unga människor är underrepresenterade 
(Michels 2012, s. 291; Plangenomförandeutredningen 2013, s. 181). Människor med utländsk 
bakgrund närvarar inte i så stor utsträckning (Plangenomförandeutredningen 2013, s. 181). 

I en skrift, som är en del av ett projekt där man utvecklat metoder för medborgardialog, uttrycker 
Sveriges Kommuner och Landsting (2009, s. 7) att människor i Sverige främst engagerar sig i 
planprocessen när ett förslag drabbar dem personligen, som exempelvis vid en nyexploatering i 
närheten av bostaden. Enligt de Laval (2006, s. 15) är medborgare som närvarar på samrådsmöten 
allt som oftast engagerade i samhällsfrågor. 

Berörda fastighetsägare får en kallelse om samrådsmöte (Boverket 2002, s. 25). Stenberg (2013, 
s. 26) har i ett forskningsprojekt kommit fram till att den direkta inbjudningen leder till att 
fastighetsägare blir mer aktiva på samrådsmöten än de som bor i hyresrätter. Hon menar vidare att 
detta resulterar i en lägre närvaro i områden som domineras av hyresrätter än i områden där 
människor i hög grad äger sitt boende. 

Vid samrådsmöten närvarar flera olika typer av aktörer. Sandin (2013) har genom en fallstudie 
kommit fram till att dessa går att dela in i tre aktörsgrupper. Den första gruppen är de som materiellt 
och socialt påverkas av förslaget på exempelvis en nyetablering, men saknar tillstånd och officiellt 
ignoreras. Denna grupp kan exempelvis vara hemlösa och papperslösa.  

Den andra gruppen är de som inte är erkända aktörer i processen men ändå har möjlighet att 
registrera ett yttrande genom den formaliserade samrådsprocessen. Exempel på vilka som hör till 
denna grupp är privatpersoner och intresseföreningar.  

Den tredje och sista gruppen är accepterade och erkända aktörer som har möjlighet att fatta 
beslut.  

2.3 Hur samrådsmöten arrangeras 
Som beskrivet ovan kan det informeras om samrådsmöte via annons i lokaltidning. Faith-Ell, Levin, 
Engelbrektsson, Dahl, Nilsson & Yazar (2010, s. 45) har i ett forskningsprojekt om jämställdhet i 
samrådsprocessen kommit fram till att färre läser papperstidningar idag än förr. I 
Plangenomförandeutredningen (2013, s. 181) poängteras att vi idag har andra möjligheter att 
inhämta information på grund av teknikutvecklingen.  

I plangenomförandeutredningen (2013, s. 181) understryks att det är komplicerat att finna en 
tidpunkt för möte som alla berörda kan närvara vid, eftersom medborgare eventuellt arbetar på olika 
orter eller tidpunkter samt att exempelvis sjukhusbesök eller semester kan förhindra vissa 
medborgares närvaro. 
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de Laval (2006, s. 15) konstaterar att vissa former av samrådsmöte kan leda till att fler kommer, 
som exempelvis öppet hus. Hon beskriver öppet hus som en utställningslokal är bemannad dit 
människor kan komma mellan vissa tider. Vidare menar hon att fördelen med den metoden är att 
fler medborgare kan närvara då det går att komma vid den tidpunkt som passar en själv. Corkhill 
(2013, s. 46) har i ett forskningsprojekt kommit fram till att det inte räcker med en form av 
samrådsmöte utan att flera olika typer behövs för att fler medborgare ska komma.  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2009, s. 21) hålls samrådsmöten i lokaler där 
tjänstemännen känner sig hemma, vilket de menar kan leda till att färre berörda väljer att närvara 
för att de inte känner sig bekväma med valet av mötesplats. Efter ett forskningsprojekt poängterar 
Benesch (2013, s. 94) att ett vanligt problem med lokalerna där mötena hålls är att de sällan är 
utformade för syftet att fungera som en lokal för samrådsmöten.  

Latour (1992) menar att artefakter kan betraktas som aktörer vilka får inverkan på sociala 
relationer, bland annat hur vi människor agerar. Latour menar vidare att inblandade aktörer, som 
exempelvis lokaler och annonser, bidrar, upprätthåller och stödjer sociala nätverk. Nätverk består 
enligt honom både av mänskliga och icke-mänskliga aktörer som ingår i en väv av aktiviteter och 
händelser, vilka bidrar till att skapa förutsättningar för verksamhet. 

2.4 Hur medborgare rekryteras till samrådsmöten 
Archon Fung (2006) har utvecklat en modell som han kallar demokratikub. Fung menar att det 
behövs ett fokus på tre aspekter i demokratiskt styrning, rättvisa, effektivitet och legitimitet. 

Fungs (2006) demokratimodell har delvis fokus på vilka som deltar och kan påverka. I modellen 
ställs tre olika frågor, Vilka kommer? Hur kommunicerar parterna på mötet? Samt vad är 
kopplingen mellan de närvarandes åsikter och beslut samt verksamheter och policys? (Corkhill 
2013, s. 43) 

För att uppnå effektivitet, rättvisa och legitimitet finns det enligt Fung fem olika sätt att bjuda in 
till samrådsmöten. Ett är att hålla öppna möten där alla som vill får närvara. Han menar vidare att 
denna öppenhet leder till att de som kommer ej blir representativa för allmänheten då resursstarka 
människor med starka viljor och intressen närvarar i större utsträckning än andra.  

Ett annat sätt är en selektiv rekrytering av medborgare från undergrupper som är mindre benägna 
att engagera sig. Exempelvis kan det ske genom att de som håller i samrådsmötet försöker nå 
minoritetsgrupper genom att arrangera mötet i närområdet. Karlsson (2013, s. 47) menar i sin 
avhandling att detta sätt att rekrytera har fördelar eftersom risker, som exempelvis att fördomar 
inverkar, kan kontrolleras. Vidare poängterar han att den typen av strategi medför vissa svårigheter i 
att avgöra vilka som ska inkluderas i processen och på vilka villkor det ska ske.  

Ett tredje sätt enligt Fung är att genomföra en slumpvis rekrytering från den allmänna 
befolkningen, exempelvis genom medborgarjurys. Han menar att den metoden är det bästa sättet för 
att uppnå representativitet.  

De övriga två metoderna för urval som han nämner är att involvera intressenter som är frivilliga 
medborgare som har ett stort intresse för en fråga och tid och lust att engagera sig samt att bjuda in 
professionella intressenter, som exempelvis representanter från organisationer.  

Att vissa grupper inte blir representerade på samrådsmötena ser Fung som problematiskt då deras 
synpunkter inte framförs. Han poängterar risken att vissa åsikter därmed blir exkluderade vilket kan 
leda till ett beslut som endast är grundade på en viss grupps intressen och prioriteringar.  !
Efter en genomgång av tidigare forskning om närvaro på samrådsmöten kan det konstateras att det 
saknas undersökningar och kunskap om specifika processer i Stockholm. I denna uppsats har därför 
förutsättningar för närvaro på samrådsmöten diskuterats och utretts. I kommande del presenteras 
hur detta har genomförts.  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3. Metod 
Med bakgrund av teoriavsnittet, där genomförd litteraturstudie presenteras, har det genomförts en 
undersökning av vilka faktorer som skapar förutsättningar för närvaro på samrådsmöten. För att 
utreda vilka faktorer som kan inverka har det studerats vilka medborgare som närvarar och hur det 
går till när dessa möten arrangeras. Undersökningen har omfattat intervjuer samt en fallstudie. 

Genomförda intervjuer har kretsat kring respondenternas erfarenhet av närvaro på samrådsmöten 
i detaljplaneprocesser i Stockholmsområdet. I fallstudien har det fokuserats på två specifika 
planprocesser med samrådsmöten i Stockholmsområdet. Intervjuerna och litteraturstudien är således 
inte specifikt kopplade till fallstudien utan har genomförts för att få en breddad bild av dessa 
mötestillfällen.  

3.1 Litteraturstudie  
En av teknikerna som använts för inhämtning av material har varit via litteraturstudier (Ejvegård 
2003). Litteratur som har studerats är tidigare forskning, vetenskapliga artiklar samt övrigt material 
som berört ämnet. I största möjliga utsträckning har ursprungskällor använts förutom i de fall där 
texterna fört ett allmänt resonemang och det ej har ansetts nödvändig att gå till primärkällan.  

Ett urval av litteratur har gjorts för att kunna uppfylla syftet och svara på frågeställningen i 
arbetet. Att göra ett urval har varit nödvändigt för att kunna föra arbetet framåt.  

Litteratur som jag har kommit i kontakt med i tidigare kurser har använts och även sådan som jag 
blivit rekommenderad av min handledare. Vissa texter har jag hittat via sökverktyg på KTHs 
biblioteks hemsida. Sökord som användes var citizen participation och urban planning. 

3.2 Intervjumetodik 
Personer som intervjuats har dels varit tjänstemän, exempelvis planarkitekter, som arrangerar 
samrådsmöten och dels medborgare som kommer på dessa. I bilaga 3 finns en lista över alla 
intervjutillfällen. 

Tanken var att försöka prata med tjänstemän med olika lång arbetslivserfarenhet samt att 
kontakta både yrkesverksamma i den offentliga och den privata sektorn. Utöver dessa intervjuer 
genomfördes två telefonintervjuer med planhandläggare för respektive plan i fallstudien. 

För att hitta respondenter kontaktades tjänstemän, vars kontaktuppgifter fanns tillgängliga på 
Stockholms stads hemsida, via telefon. Intervjupersoner som arbetar på WSP har kontaktats direkt 
på kontoret. För att komma i kontakt med ytterligare respondenter har intervjupersoner förfrågats 
vid intervjutillfället om de vill rekommendera ytterligare personer. När detta har gjorts har dessa 
kontaktats och intervjuats. 

För att hitta medborgare som har erfarenhet av samrådsmöten kontaktades olika 
villaägareförbunds representanter via telefon. Nummer till dessa fanns tillgängliga på hemsidan 
www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Lokalforeningar/. Ett annat sätt att komma i kontakt med 
medborgare har varit att fråga människor på ett samrådsmöte om de var villiga att ställa upp på 
intervju. Ytterligare ett sätt var att gå igenom samrådsredogörelser som fanns tillgängliga på 
Stockholms stads hemsida och kontakta de som inte var anonyma och lämnat en yttring. 

Totalt har 19 tjänstemän och 10 medborgare intervjuats. Med tjänstemännen gjordes 16 
telefonintervjuer och 3 personintervjuer och med medborgarna gjordes 8 telefonintervjuer och 2 
personintervjuer. 

Innan intervjuerna inleddes fick intervjupersonerna en kort presentation om vad intervjun skulle 
handla om samt hur den skulle användas och att den skulle spelas in alternativt antecknas ned. Det 
klargjordes även att de intervjuade anonymiseras i arbetet.  !
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Intervjuerna varade mellan cirka 10 till 30 minuter. Intervjuerna som skedde på plats spelades in 
och transkriberades. Telefonintervjuerna antecknades ned direkt i datorn. Fördelen med att spela in 
intervjuerna är att den som intervjuar fullt kan koncentrera sig på situationen (Kvale & Torhell 
1997).  

Två olika uppsättningar med intervjufrågor användes, en till tjänstemännen, se bilaga 1, och en 
till medborgarna, se bilaga 2. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) påverkar urvalet av intervjupersoner samt ställda frågor och 
följdfrågor utfallet av intervjun. Därför krävs det ett kritiskt förhållningssätt till uttalanden som görs 
i intervjuer och i information som inhämtas via litteratur. Alvesson och Deetz (2000) understryker 
att det är viktigt med en medvetenhet om att den som uttalar eller skriftligt uttrycker sig kan ha en 
agenda som inte alltid är tydligt redovisad.  

I denna studie har en förhållandevis liten grupp yrkesmän och medborgare intervjuats. Från dessa 
intervjuer kan det dras slutsatser om vad denna grupp tycker och tänker men inte hur samrådsmöten 
generellt går till. 

3.3 Fallstudie 
För att konkretisera det som allmänt diskuterades under intervjuerna studerades två detaljplaners 
samrådsmöten. De båda planerna är belägna i Västerort i Stockholms kommun, den ena i Stora 
Mossen i Bromma och den andra i Tensta.  

 Fallen valdes för de geografiskt var belägna i närheten av varandra, planerna hade liknande 
omfattning, båda behandlade ett förslag till bostadsbebyggelse samt att det fanns en tydlig skillnad i 
närvaron på fallens samrådsmöten. 

I fallstudien studerades faktorer som exempelvis andel arbetslösa i området, invånarnas ekonomi 
och utbildning samt hur mötena arrangerades. Statistik om respektive områdes invånare inhämtades 
från Stockholms stads hemsida. För att kartlägga ålder och kön på de medborgare som lämnat 
yttranden i fallen användes hemsidan www.ratsit.se där namn och adress fylldes i för att få ut 
information om kön och ålder.  

Eftersom fallstudien endast omfattar två exempel från Stockholmsområdet är den inte 
representativ för hur andra planprocesser och samrådsmöten går till (Ejvegård 2003), men den ger 
inblick i två specifika fall, vilket kan öka förståelsen för hur samrådsmöten kan gå till. 

3.4 Avgränsningar 
Arbetet pågick under en begränsad tid under vårterminen 2014. Endast PBL har studerats gällande 
lagar som rör samrådsmöten. Fokus har legat på samrådsmöten i detaljplaneprocesser och inte vid 
andra processer som exempelvis framtagande av områdesbestämmelser.  

Denna studie har geografiskt avgränsats till Stockholmsområdet. Stockholm är en storstad som 
på många sätt skiljer sig från andra delar av landet i exempelvis antal invånare, rådande bostadsbrist 
och snabb befolkningstillväxt. I många avseenden kan samrådsprocessen i Stockholm skilja sig åt 
från andra delar av landet. Därför kan det i detta arbete inte dras några slutsatser om planering i 
resten av Sverige. 

Med tanke på arbetets tidsram har undersökningen begränsats till att studera ett antal faktorer 
som antagits kan ha inverkan på medborgarnas närvaro på samrådsmöten, exempelvis val av plats 
och tidpunkt för mötet samt medborgarnas inkomst och utbildningsnivå. Det kan finnas många 
andra faktorer som är betydelsefulla för närvaro på möten men på grund av den begränsade tiden 
har denna studie avgränsats till några av dessa. !
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4. Empiri 
Följande avsnitt innehåller en redogörelse av genomförda intervjuer och fallstudie. Inledningsvis 
presenteras intervjuerna med tjänstemän och medborgare som kretsar kring respondenternas 
upplevelse av samrådsmöten. Dessa ger en generell bild av närvaron. Intervjuerna sammanfattas 
sedan kort innan fallstudien presenteras. Fallstudien konkretiserar det som generellt har resonerats 
kring i intervjuerna då två specifika fall studeras. Avslutningsvis sammanfattas empirin. 

4.1 Redogörelse av intervjuer med tjänstemän om samrådsmöten 

4.1.1 Tjänstemännens erfarenhet av närvaro på samrådsmöten 
Ett framträdande perspektiv hos de intervjuade tjänstemännen är att medborgarna som kommer på 
samrådsmöten inte är representativa för allmänheten. Tjänstemännens erfarenhet är att män närvarar 
i större utsträckning än vad kvinnor gör. Upplevelsen är även att det framförallt är missnöjda som 
engagerar sig och gör sina röster hörda.  

Det understryks att medelålders och äldre är överrepresenterade och att ungdomar allt som oftast 
är underrepresenterade. En tjänsteman poängterade att det främst är äldre som deltar med att säga 
”de som har minst framtid kvar är de som engagerar sig mest i kommunens framtid”. 

En av anledningarna till att pensionärer kommer i stor utsträckning tror tjänstemännen kan vara 
deras tillgång till tid. Det poängteras även att äldre kanske kommer av sociala skäl, för att de ser 
mötet som ett tillfälle att träffa andra. Ett resonemang som är framträdande hos tjänstemännen är att 
den yngre medelåldern har svårare att närvara på samrådsmöten för att många i den åldersgruppen 
är småbarnsföräldrar, vilket kan innebära att de inte hinner alternativt har andra prioriteringar. 
Varför ungdomar inte dyker upp tror de delvis beror på att unga har andra intressen och inte känner 
sig berörda av planförslaget. 

Få personer med utländsk bakgrund kommer på samrådsmöten enligt tjänstemännen. ”Som 
nyanländ kan vara svårt att känna en förankring till ett område som man precis har kommit till. Jag 
tror att det därför är svårare att sätta sig in i en förändring så därför engagerar man sig inte” 
resonerar en tjänsteman. En anledning till få personer med utländsk bakgrund närvarar förklarar en 
annan tjänsteman med ”det kan vara svårt att komma på möten för medborgare som saknar 
erfarenhet av demokratiska processer och inte är vana att bli tillfrågade om deras synpunkter. Det 
kan ta tid att förstå att man har rätt att påverka om man är inte van att leva i en kultur där man har 
möjlighet till det”.  

Tjänstemännen är övertygade om att socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst har 
stor betydelse för om medborgare kommer på samrådsmöten. En stark erfarenhet hos de intervjuade 
är att de som närvarar är insatta i planprocessen och har en förståelse för hur de kan få inverkan på 
förslagen. De närvarande medborgarna upplevs som engagerade, både i sitt närområde och i 
samhällsfrågor i stort, vilket de intervjuade kopplar ihop med hög utbildningsgrad. De upplever att 
medborgarna på samrådsmöten ofta är välutbildade och det poängteras att det inte är ovanligt att de 
som närvarar är juridisk insatta och känner till lagtexter, exempelvis PBL. En tjänsteman sa 
”utbildning är ett extremt viktigt verktyg för att man ska kunna engagera sig, eftersom det handlar 
om ett komplicerat planeringssystem”.  

En tydligt framträdande erfarenhet hos tjänstemännen är att färre närvarar i hyreshusområden än 
i villaområden på samrådsmöten. En tjänsteman sa ”i villaområdena i Bromma är alla på hugget och 
redo att försvara sitt område mot förändringar, där är det alltid är många som kommer på mötena. I 
stora hyreshusområden vid Järvafältet, typ Tensta och Rinkeby, är det däremot generellt väldigt få 
som kommer”.  

Tjänstemännen tror att ekonomiska incitament är en anledning till det stora engagemanget hos de 
som äger fastigheter då de vill förhindra att värdet på sin fastighet ska sjunka. ”Människor i 
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välbärgade stadsdelar, som Enskede och Bromma, ser ofta förändringar som ett hot då de aktivt har 
valt att bosätta sig i ett område för dess kvaliteter, vilka de är rädda att förlora. I hyreshusområden 
som exempelvis miljonprogrammen har invånarna kanske hamnat där av andra anledningar, typ att 
man inte hade något annat val” sa en tjänsteman. 

4.1.2 Annonsering och kallelse 
De intervjuade tjänstemännen tror att kallelsen till mötet påverkar vilka som kommer. Det 
poängteras att information om att ett möte ska äga rum inte når alla utan främst de som är 
engagerade och redan är insatta i planprocessen. Det understryks att medborgare, som inte är 
sakägare, aktivt måste söka efter information om samrådsmöte för att få tillgång till den. En 
tjänsteman sa ”en anledning till att unga inte nås av samrådsinformation är för att de inte kollar efter 
annonser om samrådsmöten i tidningarna, de har annat som ockuperar deras tankeverksamhet”. 

Läsvana samt att kunna det svenska språket är enligt tjänstemännen avgörande för att som 
medborgare kunna ta till sig informationen. De har ingen erfarenhet av att något annat språk än 
svenska har använts i annonsering eller kallelse. Dock är de överens om att det kan finnas ett behov 
av det i områden med många nationaliteter där det talas flera olika språk. 

En tydlig erfarenhet hos tjänstemännen är att de informerar om samrådsmöten genom att 
publicera en annons om samrådsmöte i lokaltidningen samt att skicka ut en kallelse till berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. En erfarenhet som är mindre framträdande är att sätta 
upp lappar i eller utanför trapphus för att informera berörda hyresgäster. 

En uppfattning hos tjänstemännen är att fastighetsägare och hyresgäster har olika förutsättningar 
att nås av information om samrådsmöte då de som hyr inte får en direkt kallelse som 
fastighetsägarna får. Hyresgästerna nås vanligtvis istället av informationen i lokaltidningen 
alternativt i trapphuset om lappar har satts upp där. 

De tjänstemän som tar upp att det ibland händer att representanter från intresseorganisationer 
bjuds in, som exempelvis naturskyddsföreningen, har erfarenhet av att dessa allt som oftast kommer 
på samrådsmöten när de kallas. 

Resonemanget om val av tidpunkt för annonsering är att tjänstemännen inte vill skicka ut för 
tidigt för att undvika risken att folk glömmer mötestillfället, men inte heller för sent för att undvika 
att vara ute med kort varsel. Hur lång tid innan mötet ska äga rum som tjänstemännen annonserar 
varierar från cirka en till fyra veckor. 

4.1.3 Val av plats, lokal och tidpunkt för samrådsmöte 
De intervjuade menar att valet av lokal kan ha inverkan på hur många som kommer på 
samrådsmöten. Tjänstemännen har upplevt att fler kommer på de möten som hålls i det område som 
planen berör. De tror att det kan bli ett stort hinder för medborgare om mötet ligger i en annan 
stadsdel.  

Tjänstemännen berättar om två alternativ var möten hålls. Det ena är på kommunhuset och det 
andra är i någon form av samlingslokal i det berörda område, exempelvis en skolas matsal. De som 
håller möten intill planområdet motiverar det med att de tycker att det är viktigt att visa sitt 
engagemang och möta de berörda i deras område där de känner sig hemma. En tjänsteman förklarar 
valet att hålla möten i närområdet med ”det är bättre att närma sig brottsplatsen”. 

Valet av kommunhuset som plats för samrådsmöte motiveras med att det är lätt att boka tid och 
att de i förväg vet att all utrustning och utrymme som behövs finns. De upplever det som tryggt att 
det finns tillgång till vakter om stämningen på mötet blir hotfull. En erfarenhet som är framträdande 
hos de som väljer att hålla mötet i kommunhuset är att de upplever det som problematiskt att 
lokalerna i närområdet sällan är anpassade för att vara fungerande möteslokaler.  

Vilken tidpunkt tjänstemännen väljer att hålla mötena vid har inverkan på hur många som 
kommer enligt de intervjuade. Problematiken kring att hitta en tidpunkt som passar alla poängteras. 
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Om tillfället ligger under semestertider kan det förhindra att vissa kan närvara. Tjänstemännen 
menar att kvällstid är det optimala valet då få kan närvara dagtid på grund av arbete. En tjänsteman 
menade att möten på helger eventuellt skulle locka fler, ”man kan ju hålla mötet på en helgdag, då 
kanske fler kommer, men frågan är ju vem som har lust att jobba på en helg”. 

4.1.4 Språket på samrådsmöten 
Tjänstemännen upplever att det finns ett behov av att möten hålls på andra språk än svenska i vissa 
områden. De tror att det skulle kunna leda till en bredare närvaro. De uppger att samrådsmötena 
idag hålls på svenska och att de inte har någon erfarenhet av att tolk har funnits tillgänglig.  
Det poängteras att det är resurskrävande att ha information tillgängliga andra språk. De som 
understryker detta är osäkra på om investeringen skulle motsvara den nytta som eftersträvas. 
Problematiken i vilket språk som ska väljas tas också upp. 

4.1.5 Formen på samrådsmöten 
Tjänstemännen har olika erfarenhet av om formen på samrådsmöten kan inverka på närvaron. De 
som tror att den har inverkan poängterar att alla medborgare inte är bekväma med att göra sina 
röster hörda vid stora officiella möten. Det påpekas att formen öppet hus fungerar bra om det är få 
som kommer på mötet. Om det däremot är många som kommer blir det lätt att de som är mest 
engagerade tar plats. 
De som inte tror att formen inverkar menar att de medborgare som är inställda på att komma på 
mötet gör det oavsett form. Samrådsmötena hålls vanligtvis antingen i form av ett öppet hus eller 
som ett informationsmöte enligt de intervjuade. 

4.1.6 Medborgarnas möjlighet till inverkan på planförslaget 
En framträdande erfarenhet hos de intervjuade är att medborgare inte kommer på samrådsmöten om 
de inte känner att de har någon möjlighet att få inverkan på planförslaget. 

Upplevelsen hos vissa tjänstemän är att de tillförs lokalkännedom från medborgarna som de 
själva inte besitter på samrådsmötena, som exempelvis att ett område används som en pulkabacke 
vintertid. De menar vidare att synpunkterna som framförs inte leder till stora förändringar av planer 
men att småjusteringar kan ske, som exempelvis att höjden på ett hus sänks. 

Andra tjänstemän poängterar att mötena kommer in i ett så pass sent skede i planprocessen då 
ordentliga utredningar redan har genomförts. De menar att det därför sällan finns något nytt för 
medborgarna att tillföra. En tjänsteman sa ”tanken att man ska tillföras något nytt på 
samrådsmötena är bara rent önsketänkande”. 

4.2 Redogörelse av intervjuer med medborgare om samrådsmöten 

4.2.1 Varför medborgarna närvarar på samrådsmöten 
De intervjuade medborgarna uppgav att de har kommit på samrådsmöten för att de var berörda av 
planförslaget. De tycker att det är viktigt att engagera sig i sitt närområde samt att framföra hur 
områdets verksamheter fungerar till planerarna. De uppger att de inte skulle känna sig motiverade 
att komma om de inte trodde att det fanns möjlighet att få inverkan på planförslaget.  

En medborgare uppgav att en av anledningarna till att hon har närvarat är för att ”det främst är 
herrar på dessa möten, därför tycker jag att det är viktigt att som kvinna även framföra mina 
perspektiv”.  

En framträdande erfarenhet hos de intervjuade medborgarna var att de informerats om 
samrådsmöten via kallelse, då de var berörda fastighetsägare och därmed sakägare som kallades via 
brev. En inte lika framträdande erfarenhet var att få information om när mötena ska inträffa från 
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lokaltidningarna. En sällsynt erfarenhet var att få information om samrådsmöte via en uppsatt lapp i 
trapphuset. 

Medborgarna tror att det är de som är engagerade som främst nås av information om 
samrådsmöten. De menar att man som medborgare måste vara beredd på att lägga ner tid och energi 
för att kunna sätta sig in i processen, vilket de tror bara ett fåtal har möjlighet att göra. Det 
poängteras att det är svårt för människor som inte har läsvana att förstå annonseringen då det är ett 
väldigt byråkratiskt språk som används samt att informationen endast finns tillgänglig på svenska. 
Medborgarna har inte kommit i kontakt med annonsering på något annat språk än svenska.  

4.2.2 Hur samrådsmöten upplevs 
De intervjuade medborgarna tycker att samrådsmöten som hålls kvällstid är att föredra för att de 
flesta då hinner komma efter jobbet. ”Jag tycker att man ska ha mötet efter jobbet, men just klockan 
18.00 funkar inte för då äter man ju middag. Det måste verkligen vara svårt för de som har småbarn 
att komma” säger en av de intervjuade. 

De föredrar att möten hålls i närområdet som planen berör för att det är lättare att komma. 
Medborgarna poängterade att vilken tid på året som mötena hålls kan ha inverkan på om de kan 

närvara. Det sågs som en nackdel att hålla samrådsmöten under sommaren eftersom många är 
lediga och bortresta och därmed inte kan närvara. 

Vilken form av möte medborgarna föredrar varierar. Vissa ansåg att öppna hus ej var 
strukturerade vilket kan leda till förvirring. Andra tycker att informationsmöten exkluderar de som 
inte vågar tala inför en stor grupp människor. 

4.2.3 Andras närvaro på samrådsmöten 
De intervjuade medborgarna tror att andra närvarar av samma anledning som de gör, det vill säga 
för att man är berörd av förslaget och van att värna om sitt samhälle samt egenintressen. De tror 
särskilt att utbildningsnivån är en avgörande faktor då människor med hög utbildning är vana att 
påverka och därför närvarar i större utsträckning. 

Något annat som understryks är att det främst är män och fastighetsägare som deltar på 
samrådsmöten. 

En framträdande erfarenhet är att de ser sällan ungdomar på mötena. ”Det är ju logiskt att 
ungdomarna inte kommer, de äger ju inte sitt boende så varför skulle de orka bry sig?” uttrycker en 
medborgare.  

4.3 Sammanfattning av intervjuer med tjänstemän och medborgare 
Det understryks i intervjuerna att de som närvarar på samrådsmöten idag inte alltid är representativa 
för allmänheten. Upplevelsen är att socioekonomiska faktorer, som utbildning och inkomst, spelar 
en viktig roll om medborgare väljer att närvara på möten. Den allmänna upplevelsen hos de 
intervjuade var att män närvarar på mötena i en större utsträckning än vad kvinnor gör. Vidare 
poängterades att barn och ungdomar samt människor med utländsk bakgrund ofta är 
underrepresenterade medan äldre är överrepresenterade på samrådsmötena. 

De intervjuade understryker att fastighetsägare närvarar i högre grad än andra. En tydlig 
erfarenhet hos både tjänstemän och medborgare är att de som kommer på samrådsmöten är 
engagerade i sitt närområde och samhällsfrågor. Vidare menar de att medborgare inte är motiverade 
att komma på samrådsmöten om det inte finns möjligheter till inverkan på planförslaget.  

De flesta tjänstemän annonserar i lokaltidningen och skickar ut kallelse till berörda sakägare via 
brev. Mötena sker kvällstid, antingen ute på plats i närområdet eller på kommunhuset, i form av 
öppet hus eller informationsmöte. Det språk som används är svenska, både under mötena och i 
annonsering och kallelse.  
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För att djupare undersöka närvaro på samrådsmöten har två detaljplaneprocessers mötestillfällen 
studerats. Detta för att koppla de faktorer som det förts ett resonemang om i intervjuerna till 
konkreta fall hämtade från verkligheten. Under följande rubrik presenteras denna fallstudie.  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4.4 Fallstudie 
Nedan följer en redogörelse av en fallstudie där två skilda planprocessers samrådsmöten har 
studerats för att konkretisera det som allmänt har diskuterats i intervjuerna. Planerna är båda 
belägna i Stockholm, den ena i Stora Mossen och den i Tensta. 

Några specifika faktorer har studerats i fallen, som exempelvis invånarnas inkomst och 
utbildningsnivå samt hur tjänstemän har arrangerat samrådsmötena.  

4.3.1 Presentation av respektive område 
Stora Mossen ligger i Stockholms kommun i Västerort och är en stadsdel i Brommas 
stadsdelsområde (Stockholms stad 2014). Även Tensta är en stadsdel i Västerort i Stockholms 
kommun och angränsar till bland annat Akalla, Husby och Rinkeby (Stockholms stad 2014).  

I både Tensta och i Stora Mossen är det en jämn könsfördelning bland invånarna och andelen 
ungdomar i Tensta och i Stora Mossen är båda cirka en tredjedel av den totala befolkningen 
(Stockholms stad 2013d; Stockholms stad 2013e). Stora Mossens invånare har lägre arbetslöshet 
(Stockholms stad 2013l) samt högre andel som har en utbildning på eftergymnasial nivå 
(Stockholms stad 2012d) än Tenstas befolkning (Stockholms stad 2012e; Stockholms stad 2013m). 
87% av Tenstas invånare har utländsk bakgrund (Stockholms stad 2013k), i Stora Mossen är den 
andelen 10% (Stockholms stad 2013l). Andelar i respektive område kan läsas av i tabell 1 nedan. 

I Stora Mossen är det en högre andel som har en inkomst över 320 000 kronor än i Tensta. I 
Tensta är andelen med en inkomst under 160 000 kronor större än i Stora Mossen. Andelen som inte 
har någon inkomst alls är 14 % större i Tensta än i Stora Mossen. (Stockholms Stad 2012a; 
Stockholms stad 2012b) Inkomstnivån i de två områdena presenteras i tabell 2 nedan. 

!
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Andel ungdomar 
(0-19 år)

Andel utländsk 
bakgrund

Andel 
eftergymn.utbildning

Andel arbetslösa 
(minus <15 år)

Tensta 32 % 87 % 16 % 8 %

Stora Mossen 36 % 10 % 44 % 0,50 %

Tab. 1 Tabell över statistik i Tensta och Stora Mossen.

0 tkr 0,1-159,9 tkr 160-319,9 tkr 320-499,9 tkr 500- tkr

Tensta 20 % 41 % 30 % 8 % 1 %

Stora mossen 6 % 20 % 18 % 18 % 38 %

Tab. 2 Tabell över inkomstfördelning i Tensta och Stora Mossen. 



4.3.2 Presentation av fallen 
Planprojekten behandlar båda planerad bostadsbebyggelse. I Tensta är det ett studentbostadshus 
(Stockholms stad 2013g) och i Stora Mossen rör det sig om flerfamiljshus (Stockholms stad 2013f). 
Båda planerna är lagda på obebyggda områden som ägs av Stockholms stad (Stockholms stad 
2013f; Stockholms stad 2013g). Omfattningen av nyexploateringen i Stora Mossen är större än den 
i Tensta. Planen för Stora Mossen omfattar totalt fem hus och ett område om cirka 12 000 kvm 
(Stockholms stad 2013f) och planen i Tensta utgör ett höghus och ett område om cirka 770 kvm 
(Stockholms stad 2013g).  

Annonseringen om samråd gick till på samma sätt i Tensta och Stora Mossen. Berörda 
fastighetsägare kallades via brev. Information publicerades även i respektive områdes lokaltidning, 
se figur 1 nedan. (Stockholms stad 2013h; Stockholms stad 2013i)  

Annonserna samt planhandlingarna fanns endast tillgängliga på svenska båda fallen .  12
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 Eva Nyberg-Björklund Planchef Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal den 7/4 20141

 Peter Lundevall Planhandläggare Stockholms stad, telefonsamtal den 7/4 20142

Fig. 1 Annonser om samrådsmöte i tidningarna Mitt i Tensta-Rinkeby (t.v) (Mitt i Tensta-Rinkeby 2013) samt Mitt i Bromma 
(t.h) (Mitt i Bromma 2011)



Det var skillnad mellan hur många privatpersoner som blev kallade direkt via brev. I Tensta var inga 
privatpersoner berörda fastighetsägare utan det var allmännyttiga bostadsbolag, andra bostadsbolag 
samt Stockholms stad som betraktades som sakägare (Stockholms stad 2013c). I Stora Mossen var 
37 privatpersoner fastighetsägare som ansågs berörda av förslaget, och därmed blev kallade via brev 
till samrådsmöte (Stockholms stad 2013b). 

4.3.3 Närvaro på respektive samrådsmöte 
Samrådsmötet i Tensta hölls vid ett tillfälle i ett kulturhus i stadsdelen klockan 18.00-19.30 den 18 
juni 2013 (Stockholms stad 2013i). Enligt annonsen skulle mötet hållas i form av öppet hus (Mitt i 
Tensta-Rinkeby 2013). Till detta mötestillfälle var det ingen som kom (Stockholms stad 2013i). 

Vid Stora Mossen var det flera mötestillfällen under samrådsprocessen. Två stycken var angivna 
i annonsen med drygt två veckors mellanrum, den 25 maj samt den 8 juni 2011. Dessa möten var 
klockan 17.00-19.00 i Tekniska nämndhuset och gick ut på att personal fanns tillgängliga för frågor 
rörande planen. (Stockholms stad 2013h) Till de mötena kom det inte så många människor . 3

Utöver dessa hölls det extra informationsmöten för de närmast berörda fastighetsägarna. Vid de 
extrainsatta mötena kallades två till tre familjer per tillfälle. Familjerna fick flera föreslagna tider 
som de bokade via mail och kunde därför själva välja en mötestid som passade. Mötena hölls i 
stadsbyggnadskontorets lokaler. Det visade sig att flesta berörda arbetade i närheten av 
kommunhuset så därför var det inte något problem att ta sig till mötet. Alla som var kallade till 
dessa närvarade.  4

Medelvärdet på de som lämnade yttranden i fallet i Stora Mossen var 51,4 år. Den yngsta var 23 
år och den äldsta 86 år. Majoriteten, 48 av de 83 privatpersoner som lämnade yttranden, var mellan 
41 och 60 år. (Stockholms stad 2013h; Ratsit 2014)  

En full redogörelse av åldersfördelningen presenteras i figur 2 nedan.  
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Antal inkomna yttranden i Stora mossen

0

7,5

15

22,5

30

0-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 81- år

Fig 2. Diagram över ålderfördelningen hos de som lämnade yttranden i Stora Mossen. 



 
I Stora Mossen var, av de 95 inkomna yttranden från 

berörda privata fastighetsägare (Stockholms stad 2013f), 45% 
av kvinnor och 55% av män, se figur 3 (Ratsit 2014). 

!
4.5 Sammanfattning av empirin 
Mycket av det som ett allmänt resonemang fördes kring i 
intervjuerna har även observerats i fallstudien där två specifika 
fall studerats.  

Närvaron på samrådsmöten i de två fallen skiljde sig åt. Mötet i Tensta hade inga närvarande 
(Stockholms stad 2013g) medan fler människor kom på mötena i Stora Mossen (Stockholms stad 
2013f). 

I intervjuerna framträdde en tydlig erfarenheten av att inkomst och utbildning hos medborgarna 
kan ha inverkan på om de kommer på mötet. En skillnad i dessa faktorer uppvisades mellan de två 
fallens invånare. Tenstas invånare hade en lägre inkomst (Stockholms stad 2012b) och 
utbildningsgrad (Stockholms stad 2012e) än de som bodde i Stora Mossen (Stockholms stad 2012a; 
Stockholms stad 2012d). 

Vidare poängterades att faktorer som medborgarens ålder, kön samt utländsk bakgrund kan ha 
inverkan. Majoriteten av de som lämnade yttranden i fallet i Stora Mossen var medelålders och det 
var en jämn fördelning mellan könen sett till antalet inkomna yttranden (Stockholms stad 2013h; 
Ratsit 2014). Angående faktorn om man har utländsk bakgrund hade 87% av Tenstas invånare 
utländsk bakgrund (Stockholms stad 2013k) medan samma siffra i Stora Mossen uppgick till 10% 
(Stockholms stad 2013j). 

En framträdande erfarenhet som observerades i intervjuerna var att fastighetsägare närvarar i 
högre grad än andra. I Stora Mossen var 37 privatpersoner berörda fastighetsägare (Stockholms stad 
2013b) medan den gruppen helt saknades i Tensta (Stockholms stad 2013c).  

De intervjuade tjänstemännen annonserar i lokaltidningen och skickar ut kallelse till berörda 
sakägare via brev. Annonsering och kallelse gick till på samma sätt som uppgavs i intervjuerna i de 
två fallen i fallstudien (Stockholms stad 2013h; Stockholms stad 2013i). 

Samrådsmöten hålls antingen ute på plats i närområdet eller på kommunhuset, i form av öppet 
hus eller ett informationsmöte. Mötet i Tensta hölls i form av ett öppet hus (Mitt i Tensta-Rinkeby 
2013) kvällstid i närområdet (Stockholms stad 2013i). I Stora Mossen var det flera mötestillfällen 
med två varianter på mötesform. Den ena varianten var ett öppet hus kvällstid på Tekniska 
nämndhuset. Det andra var mötestillfällen för de närmast berörda, också på Tekniska nämndhuset. 
(Stockholms stad 2013h) I dessa fall kunde de kallade själva boka en mötestid som passade‑ .  5

Erfarenhet av att andra språk än svenska använts i annonsering och kallelse eller på möten 
saknas helt hos intervjupersonerna. I fallstudien användes inget annat språk än svenska . 67

Under nästkommande rubrik görs en analys genom att koppla det som kommit fram i empirin 
med tidigare forskning som berör frågeställningen.  

!23

 Eva Nyberg-Björklund Planchef Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal den 7/4 20145

 ibid.6

 Peter Lundevall Planhandläggare Stockholms stad, telefonsamtal den 7/4 20147

Kvinnor
Män

Fig 3. Cirkeldiagram som visar 
könsfördelningen bland de som lämnat 
yttrande i Stora Mossen



5. Analys 
Min studie pekar på att det finns flera faktorer vilka kan inverka på medborgarnas närvaro på 
samrådsmöten. Undersökningen visar att erfarenheter och livssituationer hos medborgarna kan 
spela roll om de väljer att närvara på samrådsmöten eller ej. Dessa faktorer är något de tjänstemän 
som arrangerar och håller i samrådsmöten inte kan påverka. Vidare pekar min studie på att det även 
finns en rad faktorer vilka de som ordnar möten kan påverka.  

Faktorer som skapar förutsättningar för närvaro på samrådsmöten kan kategoriseras i två 
grupper. I det fortsätta resonemanget benämns den ena faktorgruppen faktorer tjänstemännen inte 
kan påverka, det vill säga de som är knutna till medborgarna, och den andra faktorer tjänstemännen 
kan påverka.  

5.1 Faktorer tjänstemännen inte kan påverka 

5.1.1 Utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund 
Henecke och Khan (2002, s. 14) menar att samhällets ojämlikheter bidrar till att medborgarna har 
olika förutsättningar att engagera sig i planprocessen. De poängterar att det främst är välutbildade 
människor med hög inkomst som närvarar på samrådsmöten. I undersökningen observerades att 
färre medborgare kom på samrådsmöten i områden vars invånare har lägre inkomst och 
utbildningsgrad samt högre arbetslöshet än i områden med högre inkomst och utbildningsgrad. 

Det är enligt min studie vanligt att majoriteten av de som kommer på samrådsmöten är missnöjda 
med planförslaget. 

Medborgarnas ålder kan vara en inverkande faktor på närvaron, då min studie visar att barn och 
ungdomar oftast är underrepresenterade medan medelålders samt äldre är överrepresenterade på 
samrådsmöten. Tidigare utredningar har också pekat på att de som närvarar oftast är i medelåldern 
(Henecke & Khan 2002, s. 27; Plangenomförandeutredningen 2013, s. 181) samt att unga 
människor ofta är underrepresenterade (Michels 2012, s. 291; Plangenomförandeutredningen 2013, 
s. 181).  

Genomförd undersökning pekar på att vilket kön man har kan ha inverkan på om man kommer 
på samrådsmöten, då den visar att män ofta närvarar i högre grad än kvinnor, vilket även tidigare 
forskning konstaterat (de Laval 2006, s. 15; Henecke & Khan 2002, s. 27; 
Plangenomförandeutredningen 2013, s. 181).  

Vidare visar min studie på att utländsk bakgrund kan vara en inverkande faktor. Enligt 
Plangenomförandeutredningen (2013, s. 181) är människor med utländsk bakgrund ofta 
underrepresenterade i sammanhanget. I fallstudien kom ingen på mötet i Tensta, där majoriteten av 
befolkningen har utländsk bakgrund, medan det var ett betydligt större engagemang i Stora Mossen 
där andelen med utländsk bakgrund hos invånarna uppgick till 10%. 

5.1.2 Att äga eller hyra sitt boende 
Enligt Sandins (2013) aktörsindelning har två av tre grupper möjlighet att engagera sig enligt min 
studie. Den pekar på att det, utöver beslutsfattarna, är de som äger eller hyr sitt boende som närvarar 
på samrådsmöten. Den första gruppen av aktörer, som bland annat innefattar hemlösa, har inte 
någon auktoritet att lämna yttranden eller närvara på samrådsmöten idag enligt min undersökning.  

Vidare pekar den på att huruvida medborgaren är hyresgäst eller fastighetsägare kan vara en 
faktor som inverkar på om medborgare väljer att komma på samrådsmöten. Det har observerats att 
möten som berör villaområden oftast har högre närvaro än de som behandlar hyreshusområden. I 
fallstudien var 37 privatpersoner berörda fastighetsägare i Stora Mossen medan den gruppen helt 
saknades i Tensta (Stockholms stad 2013b; Stockholms stad 2013c).  
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Stenberg (2013, s. 26) konstaterar att fastighetsägare i högre grad kommer på samrådsmöten idag 
än vad hyresgäster gör. Anledningen till det menar hon är att de som äger en fastighet får en direkt 
kallelse till mötet vilket hyresgäster inte får.  

Ytterligare en anledning kan, enligt min studie, vara ekonomiska incitament hos 
fastighetsägarna, då de värnar om värdet på sin fastigheten och engagerar sig därför engagerar i sitt 
närområde. 

5.2 Faktorer tjänstemännen kan påverka 

5.2.1 Annonsering och kallelse till samrådsmöten 
Min studie pekar på att annonsering och kallelse till samrådsmöte är faktorer som kan ha inverkan 
på närvaron. Den visar att valet av tidpunkt för annonsering och utskick av kallelser samt var man 
annonserar och till vilka man skickar en direkt kallelse kan inverka. Stenberg (2013, s. 26) menar, 
som nämnts ovan, att fastighetsägare närvarar i högre grad än hyresgäster just för att direkta 
kallelser skickas till dem. 

Rekryteringen av medborgare till samrådsmöten i Stockholm sker främst på två sätt enligt Fungs 
teori (2006). Dels sker den genom öppen rekrytering där medborgarna själva väljer att närvara och 
dels genom selektiv rekrytering där vissa grupper, exempelvis berörda fastighetsägare, bjuds in. 
Min studie visar även att det i vissa fall rekryteras genom att involvera professionella intressenter då 
representanter från organisationer har bjudits in till mötet. 

Genom annonsering i lokaltidningar kan de som själva väljer att närvara på öppna möten få 
information. Faith-Ell et al. (2010, s. 45) poängterar att färre läser papperstidningar idag än förr. 
Min studie pekar på att medborgare som inte läser tidningen där annonsen är publicerad riskerar att 
missa informationen om att ett möte ska äga rum. Den visar att de människor som oftast nås av 
information om samrådsmöte är medborgare som är engagerade och har tid att hålla sig uppdaterade 
om pågående planer. Fung (2006) menar att de öppna mötena riskerar att resultera i att de som 
närvarar inte är representativa för allmänheten. 

Den selektiva rekryteringen sker, enligt min undersökning, delvis genom att det beslutas vilka 
fastighetsägare som berörs av planförslag och därmed anses sakägare. Dessa kallas direkt till möten 
via brev. Denna typ av rekrytering sker även delvis genom tjänstemännens val av var samrådsmöten 
ska hållas. De tjänstemän som angav att de håller sina samrådsmöten i närområdet gör en selektiv 
rekrytering eftersom de försöker nå boende i närområdet. Valet att hålla möten i kommunhuset kan 
också betraktas som en selektiv rekrytering eftersom det även på dessa möten kan resultera i att en 
viss grupp har möjlighet att närvara. 

5.2.2 Språk 
Min studie pekar på att språket i kallelse och annons kan vara en faktor som skapar förutsättningar 
för hur många som kommer på samrådsmöten. Ingen i undersökningen hade någon erfarenhet av att 
en tolk funnits tillgänglig på möten eller att annonseringen har tryckts på fler språk än svenska.  

Språket kan ha haft inverkan då ingen kom på mötet i Tensta, där 87% av invånarna hade 
utländsk bakgrund (Stockholms stad 2013k) och därmed inte har svenska som modersmål. 
Annonseringen om att ett samrådsmöte skulle äga rum gick till på samma sätt i Tensta och i Stora 
Mossen (Stockholms stad 2013h; Stockholms stad 2013i) men det var ett betydligt större 
engagemang i Stora Mossen, där andelen med utländsk bakgrund är 10% (Stockholms stad 2013l). 
Eventuellt framgick inte informationen om samrådsmöte till alla berörda i Tensta på grund av 
språket. 
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5.2.3 Samrådsmötens plats, tidpunkt och form 
Genomförd undersökning visar att valet av plats och tidpunkt kan ha inverkan på närvaron. Den 
pekar på att ett möte i närområdet kan generera att fler närvarar än om det hålls på kommunhuset i 
en annan stadsdel. Enligt min studie kan en anledning vara att det är lättare för medborgarna att 
komma till möten om de hålls i närområdet.  

Sveriges Kommuner och Landsting (2009, s. 21) menar att samrådsmöten som hålls i lokaler där 
tjänstemän är bekväma kan leda till att färre väljer att närvara då medborgarna inte känner sig 
trygga där. Samrådsmötet i Tensta, som studerats i fallstudien, hölls dock i närområdet och ändå dök 
ingen upp (Stockholms stad 2013g).  

Min studie visar att lokalerna där samrådsmöten hålls sällan är anpassade för samråd utan kan 
exempelvis vara en skolas matsal. Enligt Benesch (2013, s. 94) är det sällan rum som används för 
samrådsmöten är utformade för det ändamålet. Latour (1992) menar att rummet där samrådsmötena 
hålls kan betraktas som en aktör vilket innebär att den är med och skapar förutsättningar för 
närvaro. 

 Plangenomförandeutredningen (2013, s. 181) konstaterar att tidpunkten för mötet kan ha 
inverkan, vilket även min studie pekar på. Exempelvis kunde vissa av fastighetsägarna själva välja 
mellan ett antal föreslagna tider för ett mötestillfälle i fallstudien, vilket resulterade i att alla berörda 
som kallades kom . 8

Om själva formen på samrådsmöten är en faktor som kan påverka hur många som kommer är 
oklart enligt min studie. de Laval (2006, s. 15) menar dock att vissa former av samrådsmöte, 
exempelvis öppna hus, kan leda till att fler kommer. Corkhill (2013, s. 46) understryker att det inte 
räcker med att ha en form av samrådsmöte i en planprocess utan att det behövs flera olika.  

5.2.4 Medborgarnas möjlighet till inverkan på planförslaget 
Min studie pekar på att medborgarna inte känner sig motiverade att komma på samrådsmöten om de 
inte har någon möjlighet att påverka planförslaget. Undersökningen visar att vid vilket skede 
samrådsmöten infaller i planprocessen kan ha ett samband med medborgarnas förmodan om att 
kunna påverka förslaget. Boverket (2002, s. 23) menar att det är viktigt att samrådet kommer in 
tidigt i processen när förändring av planen fortfarande är möjlig. Denna studie pekar på att 
samrådsmöten idag infaller i sent skede då många beslut redan är fattade, vilket kan bidra till att 
färre väljer att närvara. 

!
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5.2.5 Faktorer i ett nätverk 
Ovan nämnda faktorer som tjänstemännen kan påverka, både mänskliga och materiella, kan enligt 
Latours teori (1992) betraktas som aktörer hopkopplade i ett nätverk. En förenkling av ett sådant 
nätverk redogörs i skissen nedan. Det bör poängteras att många fler aktörer kan vara en del av ett 
sådant nätverk, exempelvis tryckpressar och brevbärare.  

I det illustrerade nätverket ovan, i figur 4, tolkar tjänstemän föreskrifterna i PBL och arrangerar 
därefter ett samrådsmöte. Val av plats, tidpunkt och lokal görs för samrådsmötet. För att kalla 
medborgare till mötet kan exempelvis en annons publiceras i en lokaltidning samt att kallelse 
skickas ut till sakägare. Annonsen når vissa personer genom dess utformning, var den publiceras, 
vad den säger och på vilket språk den säger detta.  

I nätverket finns det även potentiella mottagare, i detta sammanhang medborgare. Nås en person 
av informationen om att ett samrådsmöte ska äga rum, det vill säga att den ser annonsen eller 
kallelsen och förstår innehållet samt att valet av plats och tid för samrådsmötet som tjänstemannen 
har gjort passar medborgaren kommer den eventuellt att närvara på mötet. 

Pilarna i illustrationen symboliserar relationen mellan de olika aktörerna i nätverket. Utan de 
relationella sambanden kopplas inte aktörerna ihop. Ser exempelvis inte medborgaren annonsen 
eller kallelsen så kommer inte denna att nås av informationen, under förutsättning att den inte gör 
det i via andra aktörer. Nås medborgaren inte av kallelsen eller annonsen alternativt inte förstår vad 
annonsen handlar om, på grund av exempelvis tekniska termer och byråkratiskt språk, kommer 
personen eventuellt inte att att närvara. En illustration av detta presenteras i figur 5 nedan.  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Fig. 4 Illustration av ett nätverk enligt Latours teori.

Fig. 5 Illustration av ett avbrutet nätverk enligt Latours teori. 



6. Diskussion 
Nedan presenteras ett antal förslag på förbättringsåtgärder som kan leda till att medborgares närvaro 
på samråden kan breddas. Förslagen redovisas kort i en tabell samt utvecklas i löpande text.  
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

6.1 Hur kan samrådsmöten utvecklas? 
Samrådsmöten kan sägas ha tre huvudsakliga syften. Det första är ett demokratiskt syfte då 
medborgarna ska få möjlighet att framföra sina synpunkter. Det andra är att de som planerar ska få 
möjlighet att ta del av lokalkunskap hos invånarna, vilket kan bidra till ett bredare beslutsunderlag. 
Det tredje syftet med samråd är att det ska leda till dubbelkontroll av planförslaget.  

För att uppfylla dessa syften är det viktigt att olika grupper i samhället kommer till tals och får 
föra fram sina kunskaper om närområdet, eftersom människor med olika erfarenhet och bakgrund 
har olika preferenser och information att tillföra. 

Analysen visar att tillvägagångssätten för att bjuda in till samrådsmöten idag inkluderar vissa 
medborgare likväl som andra exkluderas. Hur tjänstemännen ordnar och kallar till möten gör att 
faktorer hos medborgarna, som exempelvis utbildning och inkomst, får stor inverkan på deras 
möjlighet att närvara. Analysen pekar således på att proceduren för samrådsmöten i Stockholm idag 
skapar förutsättningar för resursstarka medborgare att komma på mötena. 

Om man som tjänsteman känner till de grupper man vill involvera i samrådsprocessen så har 
man en möjlighet att ordna de faktorer man kan styra över för att försöka bjuda in de medborgare 
man vill nå. 

Av analysen kan några faktorer urskiljas som de som arrangerar samrådsmöten kan ha i åtanke 
när de försöker bredda gruppen som närvarar. Nedan följer några förslag på förbättringsåtgärder 
som tjänstemännen kan genomföra. Eventuellt skulle det kunna leda till en breddad närvaro på 
samrådsmöten. Det bör dock understrykas att inga direkta generaliseringar kan göras då alla 
planprocesser i någon mening är unika. Därför går det inte att hitta en fungerande universell 
samrådsmodell.  

En annan problematik som kan poängteras är att det krävs en vilja och drivkraft att bredda 
närvaron hos tjänstemän som arrangerar samrådsmöten. Det är en förutsättning för att en förändring 
ska vara möjlig. Efter de intervjuer jag genomfört har jag har förstått att denna motivation varierar 
bland tjänstemän. Det finns olika synsätt och engagemang när det kommer till att bjuda in 
medborgare till samrådsmöten. Det skulle krävas en vidare undersökning för att studera detta. 
Fokus i detta arbete har ej legat på att undersöka om tjänstemännens inställning kan inverka på 
medborgarnas närvaro, men troligtvis kan även det påverka. 

Ytterligare en problematik med förslagen för att bredda närvaron är att de är resurskrävande, 
både i form av tid och pengar. Dock kan resurser omfördelas vilket kan leda till viss 
utvecklingspotential. Det tror jag i ett längre perspektiv är gynnsamt för samhället då de tre syftena 
nämnda i inledningen av diskussionen, demokrati, dubbelkontroll samt tillförsel av lokalkunskap 
för att förbättra beslutsunderlaget, kan uppfyllas och stärkas. 

På följande sida presenteras förslagen kortfattat i tabell 3, för att sedan utvecklas i löpande text. !!
!
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6.1.1 När? 
Genomförd studie visar att det är viktigt för medborgare att känna att de har möjlighet till inflytande 
för att de ska vilja närvara på samrådsmöten. Flera av yrkesmännen poängterade i intervjuerna att 
många beslut redan är fattade när samrådsmöten sker, vilket minskar utrymmet för att synpunkter 
som dyker upp på samrådsmöten ska få inverkan på förslagen. En idé för att öka medborgarnas 
möjlighet till inverkan på planförslaget skulle vara att bjuda in dem i ett tidigare skede i 
planprocessen. Det kan bidra till en större närvaro då fler kan känna möjlighet att påverka. 

En möjlighet att nå fler är att hålla samrådsmöten vid flera tidpunkter. Olika tider passar olika 
människor och om det finns flera möjliga tidpunkter att närvara kan möjligheten öka för en breddad 
närvaro. Ett annat förslag är att hålla möten på helgdagar istället för på vardagar. Problematiken 
kring val av tider utanför kontorstider är att yrkesmännen som ska närvara på samrådsmöten måste 
närvara utanför ordinarie arbetstid vilket både kan vara komplicerat och omotiverat hos vissa. 

6.1.2 Var? 
Möten kan hållas i olika typer av lokaler och miljöer där flera grupper känner sig bekväma. 
Troligtvis finns det ingen lösning som passar alla lika bra, då människor känner sig hemma i olika 
miljöer och sammanhang. Förutom att ha mötet i kommunhuset och på platsen i närområdet kan 
man exempelvis hålla en rundvandring utomhus på den plats som planen omfattar. 

6.1.3 Hur? 
Hur medborgare rekryteras till samrådsmöten i Stockholm idag är en kombination av tre olika 
rekryteringssätt enligt Fungs modell (2006). Samrådsmötet kan betraktas som ett öppet möte där det 
till viss del även sker en selektiv rekrytering samt inbjudan av professionella intressenter. Risken 
finns att dessa sätt att rekrytera resulterar i att de som närvarar inte är representativa för 
allmänheten. För att öka representativiteten kan det rekryteras på flera olika sätt, exempelvis genom 
att kombinera medborgarjurys med öppna möten. Det skulle öka potentialen att fler målgrupper nås 
och får en möjlighet att göra sina röster hörda på samrådsmöten. 
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När? Var? Hur?

- samråd i ett 
tidigare skede

- olika lokalval - rekrytera på flera 
sätt

- flera olika 
tidpunkter

- möten på flera 
platser

- Annonsera i andra 
forum

- möte på helgdagar - direktinformation 
till hyresgäster 

- fler språk än 
svenska

- info på lättläst 
svenska

- tolk tillgänglig på 
mötet

- flera olika 
mötesformer

Tab. 3 Tabell med förslag för att skapa förutsättning för närvaro.



Annonseringen kan vidgas för att försöka nå fler medborgare. De som inte läser papperstidningar 
och inte är sakägare kan missa att ett samrådsmöte ska äga rum. Ett exempel på en ny plattform där 
eventuellt en yngre målgrupp kan nås är sociala medier som Facebook och Twitter. En annan idé är 
att hyresgäster mer systematiskt informeras om samrådsmöten som ska äga rum via exempelvis 
utskick i brevlådor och uppsatta informationslappar i trapphusen.  

Ytterligare ett utvecklingsområde är att ha annonsering om samrådsmöten tillgänglig på andra 
språk än svenska. Jag tror att det speciellt är viktigt i områden vars invånare till stor del består av 
människor med utländsk bakgrund, som exempelvis Tensta. Min studie har pekat på att vissa 
grupper idag utesluts för att de exempelvis inte kan språket. I intervjuerna poängterade flera att 
informationen är svår att förstå, även för medborgare som kan svenska, då texten är byråkratiskt 
formulerad. En potentiell lösning skulle kunna vara att ha olika versioner av information, 
exempelvis tillgängliga på lättläst svenska. 

Tjänstemän kan ha flera olika mötesformer i samma samrådsprocess istället för endast öppet hus 
eller informationsmöte. Eventuellt skulle närvaron breddas om en tolk fanns tillgänglig under möten 
i områden där det anses befogat.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
En vidare studie och kartläggning av vilka faktorer som inverkar på närvaron på samrådsmöten i 
Stockholm kan göras genom att utöka omfattningen av min genomförda studie. En breddning skulle 
kunna innefatta att intervjua fler medborgare och tjänstemän samt ta in fler fall i fallstudien för att 
få ett mer omfattande material.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera hur närvaron ser ut på samrådsmöten i 
resten av Sverige och inte bara i Stockholm. Dessutom kan man vidga perspektivet genom att ta 
lärdom av hur samrådsmöten ser ut i andra länder med andra lagstiftningar och planeringstraditioner 
än de vi har i Sverige.  

Ett område som vidare forskning kan utreda är vilka lokaler och miljöer som fungerar för 
samrådsmöten, där både tjänstemän samt medborgare känner sig bekväma. !
7. Slutsats 
Syftet med denna studie var att utreda vilka faktorer som skapar förutsättningar för medborgares 
närvaro på samrådsmöten. Slutsatsen är att det finns flera faktorer vilka kan inverka. Dessa kan 
vidare kategoriseras i två grupper, dels faktorer de som ordnar och kallar till möten kan påverka och 
dels faktorer som de inte kan påverka.  

De faktorer tjänstemännen inte kan påverka är kopplade till medborgarna och är inkomst, 
utbildning, kön, ålder, utländsk bakgrund samt hurvida medborgaren äger eller hyr sin bostad. De 
faktorer tjänstemännen kan påverka är kopplade till hur mötena arrangeras, som annons och kallelse 
samt val av lokal, plats, tidpunkt och form för mötet. Det finns många aspekter som denna studie 
inte berört vilka också kan ha inverkan på medborgares närvaro. 

En förståelse för faktorers inverkan, och vilka av dessa man som yrkesman kan påverka, är ett 
viktigt verktyg för yrkesverksamma samt framtida yrkesmän som ska arrangera samrådsmöten. !
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9. Bilagor 

Bilaga 1 !
Intervjufrågor till tjänstemän 
Hur samrådsmötet arrangeras 
1. Hur sker annonseringen? 
2. Hur lång tid innan mötet annonserar man? 
3. Finns det några fall då man annonserar på annat sätt? 
4. Vilket språk annonserar man på? !
Om samrådsmötet 
1. Var brukar du hålla samrådsmöten? Hur tänker du när du väljer lokal? 
2. Tror du att valet av lokal påverkar närvaron? 
3. Vilken tid brukar samrådsmöten hållas? 
4. Tror du att närvaron på samrådsmöten påverkas på val av tidpunkt? 
5. Vilket språk brukar samrådsmöten hållas på?  
6. Hur brukar samrådsmöten hållas? !
Generellt om närvaron på samråd 
7. Tillförs man som planerare och utformare av förslaget av något nytt från deltagarna? 
8. Är det ofta som medborgarnas synpunkter får inverkan på förslaget?  
9. Tror du att de intressenter deltar är representativa för medborgarna? 
10. Skiljer sig närvaron på olika samrådsmöten åt? 
11. Ser du någon problematik med närvaron på samrådsmöten? !
Övrigt 
12. Någon som du tycker jag borde prata med som har erfarenhet av samrådsmöten?  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Bilaga 2 !
Intervjufrågor till medborgare som närvarat på samrådsmöten 
Varför man närvarar på samrådsmöten 
1. Varför närvarar du på samrådsmöten? !
Information om samrådsmöte 
2. Hur nås du av informationen om att det är ett samrådsmöte? 
3. Tycker du att informationen fungerar bra? 
4. Har du sett annonser på andra språk än svenska? !
Om samrådsmöten 
5. Vad tycker du om formen på samråd? 
6. Tror du att formen påverkar deltagandet? 
7. Någon tidpunkt på samråd som du tycker är bra? 
8. Är det alltid svenska som talas på samrådsmöten? !
Andras närvaro på samrådsmöten 
9. Varför närvarar andra på samrådsmöten? !
Övrigt 
10. Vet du någon annan person som har erfarenhet av samrådsmöten som du tycker att jag ska prata 

med? 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Bilaga 3 !
Intervjutillfällen med tjänstemän 
Nedan följer en lista över 19 intervjutillfällen med tjänstemän samt deras yrkestitel och arbetsplats. !
Anonym planarkitekt, telefonintervju den 8 april 2014 kl. 16.00 
Anonym planarkitekt, telefonintervju den 17 april 2014 kl. 14.30 
Anonym planarkitekt, telefonintervju den 25 april 2014 kl. 08.00 
Anonym planarkitekt, telefonintervju den 25 april 2014 kl. 08.30 
fd. planchef på Huddinge kommun, telefonintervju den 14 april 2014 kl. 15.00 
Kommunikationsstrateg på Stockholms stad, telefonintervju den 15 april 2014 kl. 11.00 
Kommunikationsstrateg på Stockholms stad, telefonintervju den 17 april 2014 kl. 16.15 
Planarkitekt på Stockholms stad, intervju på stadsbyggnadskontoret den 9 april 2014 kl. 09.00  
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 10 april 2014 kl. 09.00 
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 10 april 2014 kl. 10.00 
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 14 april 2014 kl. 16.00 
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 14 april 2014 kl. 16.30 
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 15 april 2014 kl. 14.00 
Planarkitekt på Stockholms stad, telefonintervju den 25 april 2014 kl. 14.00 
Planarkitekt på Värmdö Kommun, telefonintervju den 15 april 2014 kl. 08.00 
Planhandläggare på Värmdö Kommun, telefonintervju den 7 april 2014 kl. 9.00 
Samhällsplanerare på WSP, intervju på WSPs kontor den 11 april 2014 kl. 16.00 
Samhällsplanerare på WSP, telefonintervju den 25 april 2014 kl. 10.00 
Samhällsplanerare/planarkitekt på WSP, intervju på WSPs kontor den 25 april 2014 kl. 13.30 !
Intervjutillfällen med medborgare 

Nedan följer en lista över 10 intervjutillfällen med medborgare. !
Intervju den 17 april 2014 kl. 08.00 
Intervju den 17 april 2014 kl. 09.30  
Telefonintervju den 7 april 2014 kl 10.00 
Telefonintervju den 8 april 2014 kl. 14.00 
Telefonintervju den 10 april 2014 kl. 08.30 
Telefonintervju den 14 april 2014 kl. 12.00 
Telefonintervju den 16 april 2014 kl. 12.00 
Telefonintervju den 16 april 2014 kl. 14.00 
Telefonintervju den 17 april 2014 kl. 08.30 
Telefonintervju den 23 april 2014 kl. 09.00
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