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Sammanfattning 

 

Ur ett demokratiskt perspektiv är medborgaren en av de viktigaste intressenterna i 

kommunala projekt. I förhållande till andra intressentgrupper särskiljer sig 

medborgaren på det sättet att det finns ett uttryckligt stöd i lagstiftningen att 

medborgarna ska involveras. Trenden sedan en tid tillbaka är att utöka 

medborgardelaktigheten i syfte att komplettera den representativa demokratin. 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt medborgare involveras i 

kommunala projekt, men även identifiera vilka utmaningar och möjligheter som 

hanteringen av medborgares delaktighet innefattar. Vidare syftar studien till att 

beskriva metoder som kan utgöra ett stöd för projektledaren i samband med 

medborgardelaktighet.  

I studien tillämpas en kvalitativ metod. Empirin grundas på material från 

semistrukturerade intervjuer med nio personer som haft uppdrag i olika 

kommunala projekt.  

Resultatet visar att de möjligheter som är förknippade med att inkludera 

medborgare i projektverksamhet är att skapa resultat som överensstämmer med 

medborgarnas behov, förankring av beslut samt att utveckla den lokala 

demokratin. De utmaningar som framkommit i hanteringen av medborgares 

delaktighet är den representativa problematiken, intern förankring, tidsaspekter 

samt att hantera inkomna synpunkter.  Studien visar även att kommunerna först 

bör bestämma syftet med medborgardelaktigheten och till vilken grad medborgare 

ska involveras innan beslut tas om vilken strategi och metod som ska användas. 

Av det empiriska materialet framkommer dessutom andra erfarenheter från 

projektledare som kan utgöra framgångsfaktorer i projektverksamhet, exempelvis 

vikten av att medborgarna engageras så tidigt som möjligt i processen och att det 

tydliggörs vilken påverkansgrad medborgare kan räkna med. En annan viktig 

omständighet är att det finns en tillräcklig bredd av intressenter och att projektet 

förankras både externt såväl som internt i organisationen. Kontinuerlig 

återkoppling till medborgarna utgör också en väsentlig faktor samt att 

projektledningen genomför kontinuerliga riskanalyser. 

 

Nyckelord: projektledning, intressenthantering, medborgare, demokrati 
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Abstract 

 

From a democratic perspective, the citizen is one of the most important 

stakeholders in municipal projects. In relation to other groups of stakeholders, 

citizens differentiate due to legislative support of involving citizens. The trend for 

some time has been to increase citizen participation in order to complement the 

representative democracy. 

The purpose of the study is to examine the way in which citizens are involved in 

municipal projects, but also to identify the challenges and opportunities that the 

management of citizens’ participation includes. Furthermore, the study aims to 

describe the methods that can be a support for the project manager concerning 

citizen participation. 

The study applies a qualitative method. The empirical data is based on material 

from semi-structured interviews with nine people who have served in various 

municipal projects. 

The result shows that the opportunities associated with the inclusion of citizens in 

the projects are to create results that correspond to citizens’ needs, consolidation 

of decisions and to develop local democracy. The challenges that have emerged 

regarding the management of citizens’ participation are the problem with 

representativeness, internal support, time approach and managing opinions 

received. The study also shows that the municipalities firstly need to determine 

the purpose of citizen participation and the degree to which citizens will be 

involved before decisions are made on the strategy and method to apply. 

The empirical data also shows circumstances, which may constitute success 

factors in projects, such as the importance of engaging citizens as early as possible 

in the process and that it is clarified what degree of impact citizens can expect. 

Another important factor is that there is a sufficient breadth of stakeholders and 

that the project is supported both externally as well as internally in the 

organization. Continuous feedback to citizens is also an important factor as well 

as the project management conducting continuous risk analysis. 
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1 Inledning 

 

Att arbeta i projekt och i projektform är en vanligt förekommande arbetsmetod 

som används i alla typer av organisationer, såväl privat som i offentlig 

verksamhet. Gemensamt för alla projekt är att det finns intressenter att förhålla sig 

till. Intressenter är alla organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer 

som kan påverka eller påverkas av ett projekt. Tas det ingen hänsyn till viktiga 

intressenter finns en risk för att projektet misslyckas. Erfarna projektledare talar 

ofta om att förstå intressenterna är något av det viktigaste för lyckad 

projektledning (Jansson & Ljung 2004). Tonnquist (2010) gör bedömningen att 

projektledaren måste känna till projektets olika intressenter och deras respektive 

förväntningar för att ens överleva som projektledare. Av nämnda skälet är det 

viktigt att undersöka dels vilka intressenter som finns dels hur de kan påverka 

eller påverkas av projektet och dels vid vilken fas de kan påverka eller påverkas 

av projektet. Identifiering av dessa faktorer görs med hjälp av en intressentanalys.  

I Sverige utgår den offentliga makten från folket men själva genomförandet av 

makten sker genom att medborgarna vart fjärde år väljer företrädare som på 

uppdrag av folket utövar makten. Det finns uppfattningar (läs mer i avsnitt 2.4 

Medborgardelaktighet) om att det finns behov av att påverkan även ska kunna ske 

i perioden mellan valen. Denna möjlighet finns redan idag genom bland annat 

plan- och bygglagen (PBL) där kommunens medlemmar ges rätt att delta i 

samråd.  

Palm och Wihlborg (2013) definierar demokrati utifrån två perspektiv: dels som 

ett led i den representativa demokratin där folkvalda fattar beslut, och dels hur 

medborgare kan påverka fattade beslut. Det senare perspektivet benämns 

direktpåverkan och har fått ökad betydelse de senaste åren. Medborgardeltagande 

ses som en metod för att öka medborgares tillit till politiken. En metod att 

tillämpa denna utökade medborgardelaktighet är genom medborgardialog.  

Medborgardialog har de senaste åren blivit en viktig faktor i kommuners 

styrprocesser. 2013 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

rapporten ”Medborgardialog som del i styrprocessen” där metoder för 

medborgardialog beskrivs. Rapporten är en del av projektet Medborgardialog som 

påbörjades 2006 med syfte att stödja SKL:s medlemmar att skapa nya former för 

medborgardelaktighet. Avsikten med medborgardialog beskrivs som ”att 

komplettera det representativa systemet genom att ge de förtroendevalda ett 

bredare underlag vid beslut” (SKL 2013, s. 3) samt att ”stärka demokratin och öka 

effektiviteten i kommunens eller landstingets verksamhet” (ibid). 
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I kommunala projekt där projektresultatet syftar till att skapa något som, direkt 

eller indirekt påverkar medborgaren, kan medborgaren utifrån den demokratiska 

idén därför vara den viktigaste intressenten. I förhållande till andra intressenter 

intar medborgaren en särställning då denne med stöd av lagstiftning, bland annat 

PBL, ges rätt till insyn och att göra sin röst hörd. 

Vi har valt problemområdet Medborgaren som intressent i kommunala projekt. 

Att se medborgare som intressenter i kommunala projekt möjliggör för en bred 

delaktighet i samhällsutvecklingen. Det är viktigt, inte minst för den enskilde 

individen, att känna delaktighet men också möjligheten att få uppleva att denne 

kan påverka. Dessutom är det en förutsättning för ett lyckat projekt att intressenter 

bidrar med sin kunskap, synpunkter och erfarenheter. En viktig intressent utgörs 

av allmänheten (Tonnquist 2010), det vill säga den enskilde medborgaren. Det 

gäller särskilt inom kommunal sektor där medborgarna är mottagare av offentlig 

service. Stone et al. (2007, s. 15) menar att bristande intressenthantering i 

offentlig sektor har lett till att beslut fattats på felaktiga grunder: “The idea of 

managing stakeholders is becoming rooted in many public policies, partly due to 

the mounting evidence that failing to do so has led to many policy disasters”. Att 

inte arbeta aktivt med intressentanalyser i projekt innebär en risk för att viktiga 

intressenters krav och önskemål inte fångas upp vilket i förlängningen kan leda till 

sämre acceptans vilket i sin tur kan leda till att förväntat resultat inte nyttjas på 

sätt som avsetts.  

 

1.1 Problemområde  

Demokrati tar sig uttryck i olika former och kan uppfattas på olika sätt. En vanlig 

uppdelning är mellan direkt demokrati och representativ demokrati. Direkt 

demokrati innebär att medborgare själva fattar de politiska besluten, medan den 

representativa dito går ut på att medborgare väljer representanter att utöva makten. 

Genom att medborgarna avhänder sig den direkta makten innebär det att väljarna 

inte i lika stor grad kan påverka beslutets slutliga utformning. Den eventuella 

makt som återstår är då istället att förhindra omval av den folkvalde. Det kan 

enligt Schumpeters demokratiteori formuleras som att det för väljarna återstår ett 

retrospektivt ansvarsutkrävande (Vedung & Dahlberg 2013). 

Den svenska demokratin är representativ med direkt demokratiska inslag 

exempelvis brukardemokrati där medborgare som direkt påverkas av en 

verksamhet har möjlighet att utöva inflytande (Bäck et al. 2015). 

Ur ett demokratiperspektiv torde medborgaren vara bland de viktigare 

intressenterna varför det är viktigt att känna till på vilket sätt deras synpunkter kan 

eller ska hanteras. Av Regeringsformen (SFS 1974:152), som formar statskicket i 

Sverige, framgår att all offentlig makt i Sverige utgår från folket samt att den 



 

 7 

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. 

Riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringsformen beskriver hur landet 

ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi ska ha och hur den offentliga makten 

ska fördelas. Det bildar grunden för vår demokrati.  

I Sverige och andra länder försvann under perioden efter 1945 en mängd 

direktdemokratiska beslutande organ i kommunerna till förmån för anordningar 

med valda kommunfullmäktige. Från och med 1953 års kommunallag blev 

representativ demokrati norm i svenska kommuner. Mot 1960-talets slut började 

kritik framföras mot att representativ demokrati som realt förekommande 

styrelseskick brister i medborgardeltagande och medborgarinflytande. Sedan 

1970-talet har även kritik framförts om att den representativa demokratin är 

otillräcklig. Det hävdas bland annat att folket måste få utöva sin makt genom 

andra kanaler än enbart genom allmänna val och fri åsiktsbildning. Något som 

väckte en debatt om direkt demokrati (Vedung & Dahlberg 2013). 

Området medborgardelaktighet i offentlig sektor har till viss del avhandlats 

tidigare i olika studier och rapporter. Projekt i offentlig miljö och 

intressenthantering i projektmiljö är också väl studerade områden. Vi gör 

bedömningen att det däremot saknas forskning om projektledning i offentlig miljö 

som fokuserar på intressenthantering ur ett medborgarperspektiv. Det kan 

innebära att det saknas kunskap om vilka metoder och strategier som en 

projektledare kan använda sig av för hur hen ska hantera medborgaren i rollen 

som intressent. Att studera hur det hanteras i praktiken i kommunerna skulle 

därmed kunna ge ett värdefullt kunskapsbidrag. 

Utifrån ett omvärldsperspektiv är ett projekt inte bara ett resultat utifrån 

projektledningens förmåga att styra och kontrollera genomförandet, utan i lika 

stor omfattning ett resultat av hur andra aktörer, exempelvis intressenter, i 

omgivningen utövar inflytande på projektet. När ett projekt sätts i relation till sin 

omgivning kan det innebära att projektledaren inte har så stor makt som det kan 

antas (Jensen et al. 2007).  

Medborgaren är mottagare av en offentlig tjänst och torde därför betraktas som 

den viktigaste intressenten. Ur ett demokratiperspektiv antas att medborgaren 

tillhör gruppen särskilt betydelsefulla intressenter varför det är viktigt att känna 

till på vilket sätt medborgaren kan eller ska involveras samt hur synpunkterna ska 

omhändertas.    

Projektledningens strategiska förmåga att engagera olika intressenter samt få stöd 

från betydelsefulla aktörer är viktigt eftersom projekt inte kan isoleras från sin 

omgivning. Att identifiera och förstå intressenter är därför essentiellt för att 

hantera och minimera osäkerheten (Christensen & Kreiner 2012; Jansson & Ljung 

2004).  
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1.2 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt medborgare involveras i 

kommunala projekt, men även identifiera vilka utmaningar och möjligheter som 

hanteringen av medborgares delaktighet innefattar.  

För att uppnå syftet ämnar studien besvara följande forskningsfrågor utifrån 

empiriskt material rörande kommunala projekt: 

 Hur involveras medborgare? 

 Vilka utmaningar och möjligheter är förknippade med att involvera 

medborgare som en intressent? 

Svaret på dessa frågor är en utgångspunkt för hur kommuner ur ett demokratiskt 

perspektiv arbetar med intressentgruppen medborgare när det gäller delaktighet, 

insyn och inflytande i offentliga projektmiljöer. Kunskapsbidraget blir med andra 

ord ett stöd för kommunala projektledare i deras arbete med 

medborgardelaktighet.  

 

1.3 Avgränsning  

Studien omfattar projekt som drivs i kommunal regi där projektresultatet påverkar 

den enskilda kommuninvånaren - positivt såväl som negativt. Det kan handla om 

åtgärder som rör planering av bland annat bostäder och parker.  

Kommuner använder olika begrepp för att benämna de som bor inom kommunens 

gränser. Bland annat allmänhet, kommuninvånare, brukare, kunder, medborgare, 

etc. Vi har valt att använda begreppet medborgare, då majoriteten av den litteratur 

som refereras till i uppsatsen använder detta begrepp. Vi är dock medvetna om att 

begreppet är problematiskt och kan uppfattas exkluderande, framförallt eftersom 

ordvalet medborgare är kopplat till medborgarskap och därmed exkluderar vissa 

grupper av människor. 
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2 Teori 

 

2.1 Projekt som arbets- och organisationsform  

Idag är det inte många verksamheter som kan uppfattas som enbart fasta 

linjeorganisationer. Ett skäl till det är att verksamheter ofta behöver anpassa sin 

verksamhet för att möta förändringar i omvärlden. Det kan bero på olika faktorer 

exempelvis att kunder förändrar sina behov och därmed köpbeteenden. I dessa 

sammanhang kan det bli aktuellt med projektverksamhet som är en annan typ av 

arbetsform. Projekt har blivit alltmer vanligt inom företag, organisationer och 

myndigheter. Signifikant för projektverksamhet är att något ska presteras för 

första och enda gången. Många gånger är det också personer som ska arbeta med 

varandra första gången och tillsammans skapa ett projektresultat. Sammantaget 

skapar det en osäkerhet i varierande grad vilket behöver hanteras för att uppdraget 

inte ska bli kontraproduktivt (Jansson & Ljung 2011). 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad begreppet projekt innebär, 

dock beskriver Jansson och Ljung (2004) ett antal karaktärsdrag som syftar till att 

bedöma om en arbetsuppgift bör genomföras i projektform. Karaktärdragen är att 

det är en temporär uppgift, att den syftar till att skapa nytt, är av engångskaraktär, 

att det är en omfattande eller komplex uppgift samt att den är av särskild vikt för 

verksamheten. Tonnquist (2010) menar däremot att ett antal kriterier måste vara 

uppfyllda för att en uppgift ska karaktäriseras som projekt. Dessa är att uppgiften 

omfattar ett bestämt och avgränsat mål, att det sker under en bestämd tidsperiod, 

med bestämda resurser samt genomförs under särskilda arbetsformer. 

 

Projektroller och projektfaser 

Jansson och Ljung (2004) presenterar ett projekts generella projektroller som 

projektledaren, projektbeställaren, resursägare, interna mottagare, kunden och 

brukarna. Gällande de två sistnämnda projektrollerna skriver författarna: ”I många 

projekt, eller rent av alla, är kunden och brukarna de viktigaste intressenterna” 

(Jansson & Ljung 2004, s 69). Vidare menar författarna att i organisationer utan 

vinstsyfte kan begreppet kund överföras till exempelvis medborgare, medlemmar 

eller patienter. Projektrollen kund innefattar de som tar emot projektresultatet och 

betalar för det, medan brukarna är de som kommer att använda projektresultat 

efter projektet har avslutats. Dock kan de båda grupperna kund och brukare i vissa 

fall omfatta samma person eller grupp (Jansson & Ljung 2004).  

Projektarbetet kan indelas i tre olika faser: förstudie-, planering- och 

genomförandefas. Initialt initieras en förstudiefas för att kunna besluta huruvida 

projektet ska genomföras (Jansson & Ljung 2004). Tonnquist (2010) menar att 
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förstudien kan innebära början av ett projekt, men även att den i vissa fall kan 

vara lämplig att genomföra som ett fristående projekt. Efter förstudien följer 

planeringsfasen vilket inbegriper att planera för projektgenomförandet, ta fram 

planer och förbereda organisationen för projektarbetet. I genomförandefasen 

skapas projektresultatet, varefter det lämnas över för användning och slutligen 

avslutas projektet (Jansson & Ljung 2004). Denna generella projektmodell passar 

alla branscher då alla projekt följer samma struktur: ”Det som skiljer är 

beskrivningen av projektfaser, namnen på rollerna och utformningen av 

styrdokumenten” (Tonnquist 2010, s. 31).     

Projektledningsmetodiken beskrivs ofta utifrån fem generella arbetssteg, varav de 

tre första stegen innefattar att förutse samt hantera risker och möjligheter. Initialt 

analyseras projektidén, bland annat vilka svårigheter som kan uppstå och om det 

finns eventuellt motstånd att förvänta. I planeringsarbetet ingår att bland annat 

genomföra en riskanalys i syfte att förutse vilka scenarier som kan hota projektets 

framgång. I realiseringsarbetet är det viktigt att avgränsa projektarbetet och även 

här att fortsatt arbeta med att identifiera risker och möjligheter för att hantera 

dessa på ett bra sätt.  Vid realisering av projektet ingår att analysera 

intressentsituationen samt krav och behov, vilket Jansson och Ljung (2004, s. 205) 

beskriver som:  

Det utmärkande för kravanalysen är att man frågar mycket, lyssnar, 

diskuterar, söker bekräftelse och försöker förstå. Om man tidigt 

börjar skissa på lösningar finns risken att man själv klivit in i rollen 

som kravställare, kanske innan man lyckas överblicka vilka 

förväntningar och behov som andra intressenter har på projektet.  

Kravanalysen innefattar alla intressenters krav, men då alla dessa inte ingår i 

projektets uppgift skapas en lista på de krav som projektet ska arbeta med, vilket 

bör dokumenteras för att inte missförstånd ska uppstå. De slutliga två arbetsstegen 

är att leda överlämningsarbetet samt att avveckla projektorganisationen (Jansson 

& Ljung 2004). 

Johansen et al. (2014) har utvecklat en modell (se figur 1) för att hantera den 

osäkerhet som är förenad med att involvera intressenter i projekt. Författarna 

menar att osäkerheten kan utgöras av både positiva och negativa effekter. Med 

hänvisning till tidigare metoder för osäkerhetsanalyser menar författarna att dessa 

snarare har varit sekventiellta, och att analysen istället bör ske kontinuerligt under 

hela projektcykeln. Författarna argumenterar för att projekt måste hantera olika 

typer av osäkerheter i de olika projektfaserna. En modell i nio steg har utvecklats 

för att hantera osäkerheter – både möjligheter och hot. Steg 1 och 2 syftar till att 

förbereda processen, vilket innebär att fastställa projektets kontext, projektmålen 

och nyckelresultaten. Detta är av vikt då de som deltar i projektet ofta har olika 

uppfattningar om projektets syfte. I projektförberedelsen ingår även att genomföra 

en intressentanalys. Steg 3-7 är en workshop i grupp för att identifiera, analysera 
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och utveckla åtgärder för att nyttja eller kontrollera osäkerheter. Författarna menar 

att det för deltagarna är enklare att identifiera faktorer som kan hota projektet, och 

därför bör särskild uppmärksamhet riktas mot att initialt identifiera och analysera 

projektets möjligheter för att sedan ta itu med potentiella hot. Steg 8-9 syftar till 

att följa upp osäkerheten under projektcykeln. Resultatet av tidigare workshop 

sammanställs i en matris där de viktigaste osäkerheterna identifieras och värderas. 

Strategier tas även fram för att hantera möjligheterna och hoten. Under 

projektcykeln hanteras osäkerheterna och hoten kontinuerligt, och matrisen 

revideras. Slutligen påpekar författarna att det är viktigt att involvera människor 

med rätt komptens och erfarenhet i processen – inte enbart interna 

projektmedarbetare, utan även externa intressenter (ibid).   

 

Fig. 1: 9-stegsmodell för hantering av osäkerheter 

(Johansen et al. 2014) 

 

Projekt i offentlig verksamhet 

Projekt som arbets- och organisationsform inom den offentliga sektorn har blivit 

allt vanligare och används inom välfärdssektorns kärnområden, exempelvis inom 

vården, omsorgen och skolan. Då många berörs av dessa projektorganisationer 

finns det ett utökat behov av projektkunskap (Jensen et al. 2007). 

En utmaning för projektledare i offentlig verksamhet är att arbeta i en miljö där 

politiken påverkar projektarbetet. Dessutom arbetar projektledare i offentlig miljö 

i en verksamhet som är ovan vid målorienterad projektledning (Wirick 2009 

refererad i Jałocha et al. 2014). Jensen et al. (2007) menar att projektledare i 

offentlig verksamhet har kunskap om verktyg för projektledning, ”men de får 

mycket begränsade insikter i hur omvärlden påverkar det som förväntas hända 

inom olika slags projekt” (Jensen et al. 2007, s. 18). Därför är den teoretiska och 

praktiska förståelsen för projekt i offentlig verksamhet bristfällig, bland annat då 

projektmål och krav inte är tillräckligt konkreta samt att beslutsvägar kan 

upplevas som otydliga. Orsaken till otydliga projektmål grundar sig på att beslut 

fattas av politiska företrädare som är oeniga (Jensen et al. 2007).   
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Jansson och Wiik (2008) poängterar att modeller för projektarbete från privata 

företag inte automatiskt går att överföra till offentlig verksamhet. En orsak till det 

är att förankring av beslut i offentlig verksamhet är av stor vikt och hänsyn ska tas 

till olika intressentgrupper. Det är centralt ”eftersom det gäller samhället, det 

gemensamma bästa och sådant som får konsekvenser för många och för lång tid 

framåt” (Jansson & Wiik 2008, s. 9). Förankring inom offentlig verksamhet i 

förhållande till projektarbete beskrivs som:  

Förankringsprocessen skyddas genom regelstyrning, hierarkiska 

strukturer och formaliserade beslutsprocesser. Projektarbetsformen 

bygger på tillfälliga strukturer, flexibilitet och pragmatisk. Här 

uppstår kollisioner när offentlig verksamhet genomför större 

satsningar. (Jansson och Wiik 2008, s. 9)   

I likhet med Jansson och Wiik (2008) nämner även Jensen et al. (2007) att det vid 

beslutsfattande krävs en politisk förankring, vilket kan dra ut på tiden och därför 

blir hanteringen en tidsfaktor. Därför menar författarna att det initialt är viktigt för 

projektledare att arbeta med att samla in krav och önskemål från 

intressentgrupper.  

Jałocha et al. (2014) identifierar ett antal nyckelkompetenser som är av vikt för 

projektledare för att möta de förhållanden som råder i offentliga organisationer. 

Projektledares funktion i offentlig verksamhet beskrivs som:  

Their role is unique in public sector projects, due to the fact that 

public projects always deal with multiple, different stakeholders 

whose opinions can strongly influence the project. Progress in 

projectification of public sector creates an increasing need for 

developing competences (knowledge, skills, attitudes) for public 

sector project managers. However, very little attention has so far 

been paid to the distinctive features of public sector project 

managers’ competences, especially in terms of competences 

necessary for team and stakeholders management. (Jałocha et al. 

2014, s. 248) 

Bland nyckelkompetenser listas bland annat analys och hantering av intressenter, 

samarbete med en rad olika individer och grupper – både interna och externa – 

och att arbeta för att överkomma hinder i samarbetet. Vidare bedöms det viktigt 

att hålla sig uppdaterad om lagar, regler och trender, samt att förstå det allmännas 

bästa och arbeta för allmänhetens förtroende (Jałocha et al. 2014).  
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2.2 Intressenter i projekt 

Projekttriangeln har länge varit en vanlig metod att mäta resultatet av ett projekt.  

I projekttriangeln är oftast variablerna tid, kostnader och kvalitet som utgör den 

ram som ett projekt ska hållas inom för att anses som framgångsrikt. Allteftersom 

har synpunkter framförts om att det inte kan vara projekttriangeln som endast är 

avgörande för om ett resultat eller projekt bedöms vara framgångsrikt eller inte 

(Atkinson 1999).  

 

 

 

 

 

Fig. 2: Projekttriangeln fritt efter Jansson och Ljung (2004) 

Av Atkinsons (1999) artikel framgår att projekttriangelns tre variabler de senaste 

50 åren har blivit oupplösligt länkat för att mäta framgång av projektledning. 

Atkinson (ibid) menar att tid och kostnad i bästa fall endast utgör gissningar och 

att tiden för projektet beräknats vid en tidpunkt då kunskapen om projektet varit 

som lägst. Vidare gör Atkinson (ibid) gällande att kvalitet endast utgör ett 

fenomen som består av människors attityder och övertygelser som förändras över 

tid. Många med Atkinson – bland annat Turner (1996), Wateridge (1998) Pinto 

and Slevin (1988) – anser att det inte räcker med att mäta tid, kostnader och 

resurser för att bedöma ett projekts framgång utan att det även finns andra faktorer 

som är nödvändiga att ta hänsyn till, bland annat intressenter. Även Yang et al. 

(2009) föreslår att de traditionella variablerna tid, kostnad och kvalitet ska 

kompletteras med en analys av intressenters tillfredsställelse för att mäta ett 

projekts framgång.    

Begreppet intressent innefattar de personer eller organisationer som berörs av eller 

påverkar projektet. Intressenter kan vara externa, det vill säga de som finns 

utanför organisationen, till exempel kunder och medborgare. Intressenterna kan 

också vara interna, vilket innefattar de i organisationen som arbetar i projektet 

eller som påverkas utav det (Jansson och Ljung 2004). Gemensamt för alla projekt 

är att det alltid finns intressenter att ta hänsyn till och att intressenthanteringen 

utgör en viktig fråga oavsett vilken typ av projekt som genomförs. Det gäller allt 

från konstruktionsprojekt till vattenutvecklingsprojekt (jfr Jing et al. (2009); 

Isham et al. (1995); Pintardi Chandra et al. (2012)).   

Resultat 

Tid Kostnad 
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Det teoretiska perspektivet inom intressenthantering gör en åtskillnad mellan den 

instrumentella synen, det vill säga att hantera intressenter och dra nytta av 

intressenters bidrag, respektive den normativa eller etiska synen, som innebär att 

intressenter har rätt att blir uppmärksammade och att projektet arbetar utefter 

intressenters behov (Eskerod et al. 2015a).  

Det instrumentella perspektivet är det vanligaste synsättet och innebär att det 

framförallt är de intressenter som har ett högt inflytande och som kan stödja eller 

hota projektet som prioriteras. Den instrumentella synen har kritiserats för att inte 

uppmärksamma de intressenter som inte bedöms relevanta för organisationen.  

Det normativa perspektivet har ett etiskt förhållningssätt och menar att alla 

intressenter har rätt att uppmärksammas (Eskerod et al. 2015b). Dock menar 

Eskerod et al. (2015a, s. 9) att den normativa synen kan vara problematisk:  

organizations, and especially projects as temporary organizations, 

face many stakeholders with interests that conflict with the interests 

of other stakeholders. Moreover, organizations have legitimate 

interests of their own that they must fulfill in order to survive.  

Eskerod et al (2015a) hävdar att intressentanalysen möjliggör att dels skapa 

förutsättningar för ett framgångsrikt projekt i den meningen att hålla tidsplanen 

och budgeten, dels att skapa ett resultat som baseras på intressenternas behov. En 

intressentanalys möjliggör därför att se projektet både utifrån projektets och också 

intressenters perspektiv.  

 

Hantering av intressenter 

Att känna till projektets olika intressenter och deras respektive förväntningar är av 

största vikt för att överleva som projektledare (Tonnquist 2010). Jensen et al. 

(2007) menar att det är en förutsättning för ett lyckat projekt att intressenter bidrar 

med sin kunskap, synpunkter och erfarenheter. Li et al. (2013) anser att många 

projekt misslyckats för att man inte tagit hänsyn till berörda intressenters oro och 

förväntningar. En metod för att lösa problemet är enligt författarna därför ökad 

delaktighet i beslutsfattandet. Att inte arbeta aktivt med intressentanalyser i 

projekt innebär att viktiga intressenters krav och önskemål förbises, vilket därmed 

kan leda till intressenternas förmåga att påverka. Om man tar hänsyn till den 

omständigheten att inget projekt är isolerat i förhållande till sin omgivning är det 

av avgörande betydelse vilken strategisk förmåga som projektledningen har att 

engagera olika intressenter men även få stöd från betydelsefulla aktörer i syfte att 

hantera osäkerheten (Jensen et al. 2007).  
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Processen för att analysera intressentsituationen beskrivs av Jansson och Ljung 

(2004, s. 198) som: ”att identifiera vilka som är projektintressenter, att försöka 

förstå deras relation till projektet och slutligen att analysera de allra viktigaste 

intressenterna mer i detalj”. För att identifiera viktiga intressenter föreslås ett antal 

frågeställningar, bland annat vem som är beroende av projektresultatet, vilka 

intressenter som agerar i de generella projektrollerna, samt vilka externa 

intressenter som kan uppleva att projektet innebär hot eller möjligheter. Efter 

intressenterna har identifierats analyseras deras relation till och betydelse för 

projektet, det vill säga deras drivkrafter och motiv, till exempel vad intressenter 

vinner eller riskerar genom projektets genomförande. Därefter väljs 

nyckelintressenter ut för att analysera dessa ytterligare, till exempel genom att 

värdera deras inflytande på projektet. Resultatet ligger sedan till grund för en 

diskussion vilka åtgärder som krävs i den fortsatta projektplaneringen (Jansson & 

Ljung 2004).  

Intressenter kan delas in i olika grupper. Nyckelintressenter är den grupp som är 

av särskild vikt för projektet och har beslutande eller drivande roller i projektet, 

till exempel moderorganisationen. Primärintressenter innefattar de direkt berörda 

av projektet som även vill påverka projektet, till exempel leverantörer. De 

sekundära intressenterna är indirekt berörda och har ett lågt intresse av projektet, 

till exempel konkurrenter (Tonnquist 2010; Antvik & Sjöholm 2006).  

Eskerod et al. (2015a) anför ett antal orsaker till att intressenter är viktiga för ett 

projekts framgång. Inledningsvis behöver projektet bidrag – till exempel 

finansiella resurser – från intressenter. Vidare är det ofta intressenter som 

fastställer kriterierna för att bedöma om projektet har varit framgångsrikt. 

Dessutom kan intressenters motstånd till projektet riskera projektets framgång (jfr 

Li et al. (2012). Slutligen kan projektet påverka intressenter både positivt och 

negativt. Därför är en intressentanalys av stor vikt då det ökar projektgruppens 

möjlighet att förutse problem som kan uppstå. Syftet med en intressentanalys 

beskrivs som:  

 (1) to help the project representatives accomplish the project by 

identifying ways to procure the necessary financial and 

nonfinancial resources, including avoiding counter actions, and (2) 

to help the project representatives understand the interests and 

concerns of the project stakeholders. (Eskerod et al. 2015a, s. 10) 

Ett sätt att minska osäkerheten vid projektarbete är således att ha god kontroll 

över intressentbilden. Hur projektledaren ska göra en väl avvägd 

intressentutvärdering blir i sig en utmaning eftersom ju fler intressenter desto mer 

synpunkter vilket leder till ett alltför komplext material att hantera där projektet 

knappast har resurser eller möjligheter att hantera allt (Karlsson 1995), eller som 

Li et al. (2012, s. 123) beskriver det:  
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However, it is unlikely that the expectations of all stakeholders 

involved can be fulfilled as their concerns are rather diverse and 

often in conflict with each other. On the other hand, authorities can 

have a cynical attitude towards the value of participation and be 

concerned that an overactive citizenry may lead to social disorder 

and conflict. Under these circumstances, they may choose to fast 

track the participatory process – rendering the whole public 

participation exercise a mere formality.  

Ett sätt för projektledaren att minska osäkerheten och öka sitt handlingsutrymme 

och handlingsfrihet är att denne skapar en strategi för hantering av intressenter 

(Jensen et al 2007). 

Enligt Smith och Love (2004) är intressenter inte enbart viktiga under projektets 

genomförande utan behöver inbegripas så tidigt som möjligt i processen. Även 

Antvik och Sjöholm (2006) menar att intressenthantering ska påbörjas tidigt och 

pågå under hela projektarbetet eftersom det är av vikt att identifiera nya 

intressenter samt ändringar i intressentgruppers krav och behov. 

Intressenthanteringen resulterar i att formulera ett projektmål som stämmer 

överens med de krav och behov som finns. Hanteringen av intressenter resulterar 

även i hur projektarbetet planeras och genomförs, till exempel riskhantering och 

kommunikation. 

Makt- och intressematrisen är en modell för intressentanalys. Modellen baseras på 

att kategorisa intressenter utefter hur stor sannolikheten är att de har intresset för 

att påverka strategier och beslutsprocesser, samt en bedömning av huruvida de har 

makt och medel att göra det. Utifrån kategoriseringen görs bedömningen hur 

intressentgrupperna ska hanteras (Johnson et al. 2005).  
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Fig. 3: Makt- och intressentmatrisen 

(fritt efter Johnson et al. 2005) 
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Efter intressenterna har identifierats ska en kartläggning göras för att identifiera 

deras krav och behov och formulera en strategi för hur dessa ska bemötas. Den 

samlade intressentbilden utgör därför en grund för fortsatt planering. Att 

identifiera krav och behov görs enklast genom att direkt fråga intressentgrupperna 

(Antvik & Sjöholm 2006). Projektledaren måste även lägga sig vinn om att 

försöka förstå hur en intressent tänker. Det i sin tur ställer krav på projektledarens 

intresse och förmåga att hantera relationer genom att anpassa sin kommunikation. 

Projektledare måste därför kunna kommunicera och sprida vad de ser som sina 

mål men också sträva efter att uppmuntra deltagande intressenter så att deras 

perspektiv ingår i besluten (Seithikurippu et al. 2015). 

Då det kan finnas oförenliga krav och behov mellan olika intressentgrupper är det 

viktigt att tidigt lösa denna typ av konflikt (Antvik & Sjöholm 2006). Författarna 

påpekar även att bemötande som en viktig faktor, till exempel genom information, 

dialog eller förhandling:  

Att hålla intressenterna välinformerade är ofta nödvändigt för att 

skapa eller förbättra en relation. Att utbyta information i någon 

form av dialog är ännu bättre […] En del av intressentbemötande är 

förankring av projektet, det vill säga att säkerställa att det finns en 

överensstämmelse mellan intressenternas behov, krav och 

förväntningar samt projektets förväntade resultat. (ibid, s. 51)  

Genom en fallstudie av ett offentligt projekt i Danmark beskriver Eskerod et al. 

(2015b) att möjligheterna för mer engagerade och tillfredsställda intressenter ökar 

när en bred grupp intressenter involveras (jfr. det normativa perspektivet). Dock 

ökar det även risken att förlora fokus på de intressenter som har störst inflytande 

på projektets framgång. Det ökar även risken att intressenter blir missnöjda, då det 

för projektledaren är svårt att inkludera motstridiga krav och önskemål.  

[I]n a project context, a management of stakeholder approach (i.e. 

focusing on the most critical stakeholders in terms of harm and 

help potentials), cannot be fully replaced by a management for 

stakeholder approach (i.e., applying an inclusive stakeholder 

definition and giving all stakeholders the same weight). The risk is 

then that the project progress will suffer or the project will even 

stall” (Eskerod et al. 2015b, s. 50). 

Därför menar Eskerod et al (2015b) att det måste finnas en balans mellan de två 

perspektiven, det vill säga att inkludera en så bred intressentgrupp som möjligt, 

men samtidigt fokusera på nyckelintressenternas krav och behov för att inte 

riskera projektets framgång.   
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2.3 Den kommunala demokratin 

I början av 1900-talet var Sverige ett land där den politiska makten låg samlad i 

ett fåtal händer. Demokratins genombrott var dock i någon mån berett. Under 

frihetstiden upprätthölls en relativt unik princip om att hålla handlingar offentliga. 

Det fanns även en lokal medborgarskapstradition med frön till både folkstyrelse 

och rättsstat. Vidare fanns det en kyrklig församling och ett häradsting, vilket var 

en viktig förelöpare till den moderna rättsstaten. Därefter utvecklades 

sockensjälvstyret till det kommunala självstyret med sekulariserade och 

individualiserade medborgarideal (SOU 2000:1).  

Av 1 kap. 1 och 2 §§ Regeringsformen (SFS 1974:152) framgår att all offentlig 

makt i Sverige utgår från folket. Det innebär bland annat att  

- den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 

lika rösträtt och förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 

statsskick och genom kommunal självstyrelse 

- den offentliga makten utövas under lagarna 

- den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans frihet 

och värdighet 

- den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd 

ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.  

- det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till 

en god miljö för nuvarande och kommande generationer.  

- det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 

vägledande inom samhällets alla områden samt värna den 

enskildes privatliv och familjeliv  

- det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt 

tas till vara. 

Genom Regeringsformen (SFS 1974:152) ges kommunerna, via valda 

församlingar, beslutanderätt att sköta lokala och regionala angelägenheter av 

allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund (14 kap. 1 och 2 §§). 

Det innebär att demokratin genomförs genom en så kallad representativ 

demokrati. Denna modell utesluter dock inte folkets insyn och kontroll samt rätt 

att medverka och påverka, bland annat genom medborgarförslag respektive att 

kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga (5 kap. 23 och 38 §§ 

kommunallagen (1991:900). Vidare finns möjligheten till så kallat folkinitiativ 

som innebär att ett ärende om folkomröstning kan väckas av minst tio procent av 

de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna (5 kap. 23 § 

kommunallagen). Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska vid prövning av 

frågor enligt lagen hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen (2 kap.1 

§). 
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I boken Moderna kommuner syftar Montin och Granberg (2013) till att ge läsaren 

kunskap och förståelse för den kommunala demokratin; hur kommuner och 

landsting styrs, deras uppdrag och hur den kommunala politiken formas. 

Författarna skriver:  

Något som kännetecknar kommunal politik, demokrati, förvaltning 

och verksamhet är ständig förändring. Det händer saker i 

omvärlden, den nationella politiken förändras, medborgarna 

förändras, nya idéer om statlig och politisk styrning formuleras, 

visioner om hållbar utveckling formas och så vidare. (Montin & 

Granberg 2013, s. 8)  

Kommunerna fungerar som välfärdsstatens förlängda arm och påverkar 

medborgares vardag genom bland annat vård och omsorg samt förskola och 

grundskola. I Nationalencyklopedin (u.å.) beskrivs kommunal demokrati som 

”medborgarnas möjlighet att utöva inflytande på kommunala beslut genom 

regelbundna val byggda på allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och fri 

partiverksamhet”. 

Kommunallagen styr kommunens verksamhet. I regeringens proposition 

(1990/91:117) om en ny kommunallag framgår att ”Även om vi starkt betonar 

värdet av den representativa demokratin, vill vi också utveckla 

medborgarinflytandet i den kommunala verksamheten i former som är förenliga 

med denna princip” (ibid, s.17). 

 

2.4 Medborgardelaktighet 

Politiskt handlande kan delas upp i instrumentellt och expressivt. Det senare 

inbegriper deltagande baserat på känsloyttringar och att uttrycka identitet, till 

exempel genom att medborgarna deltar i nationaldagsfirande. Det instrumentella 

handlandet innebär påverkan på den politiska beslutsprocessen, t.ex. genom att 

rösta, att ta kontakt med politiker eller tjänstemän, etc. (Bäck et al. 2015). 

Författarna skriver att det ”[i]nstrumentella politiska deltagandet är viktigt i en 

demokrati eftersom det förser medborgarna med möjligheter att även mellan valen 

påverka den politiska processen och beslutsfattandet” (Bäck et al. 2015, s. 36-37). 

Bäck et al. (2015, s. 223) höjer dock ett varningens tecken då: 

Ju mer tidskrävande och avancerat deltagandet blir, desto mindre 

socialt representativa är deltagarna. I praktiken ger det ofta redan 

resursstarka grupper ännu fler möjligheter att påverka det 

kommunala politiska beslutsfattandet. 

Montin och Granberg (2013) beskriver traditionellt politiskt deltagande som en 

del av industrisamhället och den representativa demokratin, medan det moderna 
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deltagandet är förknippat med en högre grad av individualism och nya 

kommunikationsmedel.  Förändringen som skett är att offentliga organisationer 

använder nya metoder i relationen med medborgare för att bevara eller öka 

tilltron. Demokratipolitik beskrivs i regeringens skrivelse ”En politik för levande 

demokrati” (Skr. 2013/14:4) som: 

Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där 

individens möjligheter till inflytande förstärks och de mänskliga 

rättigheterna respekteras. Målsättningen innebär att regeringen ska 

arbeta för en levande demokrati där makten utgår från 

människorna. Var och en ska ha makt över de beslut som rör den 

egna vardagen och känna förtroende för beslut som rör den 

enskilda individen. 

Dagens syn på medborgardelaktighet i den kommunala demokratin går att härleda 

tillbaka till 1970-talet då uppmärksamhet riktades mot ett ökat 

medborgarinflytande mellan valen. Detta skulle dock ske som en del av det 

representativa systemet. Under 1980-talet uppmärksammades istället 

brukarinflytande som en demokratiinsats inom den dagliga verksamheten i 

kommunerna. Under 1990-talet föreslogs det att kommuner ska ses som 

serviceproducenter där begreppet medborgare till högre grad ersattes med 

”kunder” och även att medborgare skulle erbjudas möjligheten att delta vid sidan 

av partipolitiken genom bland annat medborgarpaneler. Montin och Granberg 

(2013, s. 136) beskriver dagens syn på medborgardelaktighet som: 

Idag är förväntningarna på medborgarnas involvering i kommunala 

beslutsprocesser fortsatt höga, men har förändrats i vissa 

avseenden. Exempelvis är inte brukarinflytande lika vanligt som 

tidigare. Inriktningen på individuell valfrihet har i flera fall ersatt 

det kollektivt orienterade brukarinflytandet. Människor förväntas 

delta och medverka i utformningen av kommunal och regional 

politik på flera sätt, till exempel genom att forma en hållbar 

utveckling, som delaktig i lokalt folkhälsoarbete, som deltagare i 

folkomröstningar eller som aktiv i förnyelse av bostadsområden. 

Kort sagt: det förväntas ett aktivt medborgarskap.  

Framförallt bjuds medborgare in att tycka till om fysiska planeringsfrågor. 

Formerna inkluderar medborgarpaneler, rådslag och medborgardialoger.  

Att bjuda in medborgarna som ett led i att stärka både den kommunala demokratin 

samt att medborgarna ska skolas till att bli demokratiska medborgare, har blivit 

allt vanligare i synen på det politiska deltagandet. Här förutspås två olika 

utvecklingsmöjligheter. Den första är ökad individualism där medborgare 

uppfattas som kunder och har en valfrihet inom välfärden, t.ex. att välja 

omsorgsleverantör. Det andra möjliga spåret är att medborgare förväntas bidra till 
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den politiska utvecklingen genom att forma kollektiva lösningar (Montin & 

Granberg 2013).  

I regeringens skrivelse (Skr. 2013/14:61) anges att möjligheterna till delaktighet 

och inflytande bör öka mellan de allmänna valen för att skapa ett utökat 

medborgerligt engagemang. I juli 2014 beslutade därför regeringen att tillsätta en 

demokratiutredning med syftet att utarbeta förslag till åtgärder för att öka och 

bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 

mellan de allmänna valen. I arbetet ingår att se över de verktyg som finns på 

kommunal nivå, bland annat medborgardialog (Dir. 2014:111). I 

Kommittédirektivet (ibid:10) beskrivs medborgardialog som att det:  

kan vara en metod för beslutsfattarna att lyssna in och fånga upp 

intressen och åsikter i samhället. När invånarna har goda 

möjligheter att delta i de politiska processerna får politiska beslut 

djupare förankring och legitimitet. De flesta kommuner och 

landsting använder metoder för att stärka invånarnas möjligheter 

till inflytande och delaktighet i de lokala politiska 

beslutsprocesserna, t.ex. medborgardialog, medborgarpanel, 

medborgarbudget eller medborgarråd.  

I betänkandet, som publicerades den 18 januari 2016, föreslår utredningen bland 

annat att medborgerlig förslagsrätt, en s.k. folkmotion, ska införas till riksdagen 

och till kommun- och landstingsfullmäktige, samt att kommunallagen ska 

föreskriva att medborgarna ska komma till tals innan beslut fattas (SOU 2016:5). 

Enligt Montin och Granberg (2013) handlar den kritik som riktas mot 

medborgardeltagande framförallt om att det kan hota den representativa 

demokratin som baseras på politisk jämlikhet där det är ”partierna som ska föra 

fram krav och önskemål på den politiska dagordningen, inte enskilda eller grupper 

av (oftast) resursstarka medborgare” (Montin & Granberg 2013, s. 138). Vidare 

finns det en risk att medborgare som deltar framför åsikter av egenintresse och 

inte allmänintresse, och ”[o]m medborgarna finner att deras krav inte kan 

tillgodoses riskerar det spä på politikermisstroendet” (ibid.). Slutligen riktas kritik 

mot att medborgare inte är intresserade att delta i ärenden som inte påverkar dem.   

Montin och Granberg (2013) anger ett antal skäl för att genomföra 

medborgardialoger som en metod för ökad medborgardelaktighet. Det främsta 

argumentet är att dialoger ska komplettera den representativa demokratin då 

dialoger är en möjlighet för de som inte är politiskt aktiva att göra sin röst hörd 

och kan leda till ökat valdeltagande och politiskt engagemang. 

Medborgardialogen har därför även möjlighet att öka medborgares politiska 

intresse och fungera som en kunskapsbildningsprocess inom demokratifrågor. 

Vidare kan medborgardialogen öka förtroendet för de statliga institutionerna och 
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stärka tilltron till den representativa demokratin. Dock riktas även kritik mot 

medborgardialoger då dessa kan uppfattas som symbolpolitik: 

Medborgardialogen blir ett sätt att legitimera beslut som i realiteten 

redan är avgjorda eller en process som i praktiken är styrd av 

faktorer som ligger utanför deltagarna möjlighet att påverka […] 

Uttryck som ”skendemokrati”, att ”medborgarna bjuds in med 

armbågen”, att ”allting var ju redan avgjort” eller ”det var ingen 

som brydde sig om vad vi sa” är vanliga i detta sammanhang. 

(Montin & Granberg 2013, s. 142) 

På uppdrag av Demokratiutredningen har Tahvilzadeh (2015) skrivit en 

underlagsrapport om hur två kommuner, Botkyrka och Göteborg, arbetat med 

olika former av medborgardialog i syfte att stärka och utveckla den lokala 

demokratin. Rapporten fokuserar på hur demokratin påverkas av det inbjudna 

deltagandet samt vilka motiv makthavare har med att arrangera dialoger 

Medborgardialog beskrivs som: 

ett möte mellan medborgare och politiker eller tjänstepersoner med 

ansvarspositioner i offentliga organisationer. Det handlar om 

offentligt initierade verksamheter där befolkningen idag allt oftare 

bjuds in till samtal kring en specifik fråga. Detta rymmer ett brett 

spann av ”inbjudet deltagande”, däribland samråd, referensgrupper, 

webbpaneler, informationsmöten, cafédialoger, framtidsverkstäder, 

open space, deltagandebudgetering, rådslag och dialogforum. 

(Tahvilzadeh 2015, s. 511) 

Syftet med medborgardialoger är att skapa alternativa former för 

medborgarinflytande i olika frågor. På frågan om medborgardialoger skapar 

inflytande i politiska processer svarar Tahvilzadeh (2015, s. 543):  

Min bedömning utifrån denna undersökning är, för det första, att 

det är oklart hur olika sorters medborgardialoger påverkar det 

politiska beslutsfattandet. För det andra kan medborgardialoger 

vara farligt för demokratin eftersom verksamheten kan ha en 

skadlig inverkan på politisk jämlikhet och rollfördelningen i 

kommunala organisationer. Min tolkning är att detta beror på 

brister i institutionella arrangemang för, och i makthavares motiv 

bakom, medborgardialoger. 

Tahvilzadeh (2015) anser att det är makthavarna som dominerar i dialogforumen 

och sätter ramarna, vilket innebär att medborgarna har ett begränsat inflytande (jfr 

Arnsteins (1969) och SKL:s (2013) deltagandemodeller). Det är även otydligt 

huruvida dialogen har en påverkan på beslutsfattandet då det inte dokumenteras. 
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Det finns en bristande transparens och resultatet av dialogerna återkopplas sällan 

till deltagarna. Tahvilzadeh (2015, s.544-545) sammanfattar:  

Antingen sprider kommunen information i syfte att förankra förslag 

eller beslut, eller så inhämtas synpunkter från medborgare utifrån 

frågor som redan formulerats […] I bästa fall blir 

medborgardialoger triviala och resurskrävande processer. I sämsta 

fall kan medborgardialoger bli skadliga för både medborgarna och 

demokratin. En risk är att de bidrar till mindre transparenta 

beslutsstrukturer. 

Tahvilzadeh (2015) menar avslutningsvis att det krävs ett brett stöd bland 

medborgare, tjänstemän och politiker för den deltagande demokratin om 

ovannämnda skadliga effekter ska undvikas.  

 

Metoder för medborgardelaktighet 

Deltagandestegen, the Ladder of Citizen Participation, utvecklades av Arnstein 

(1969) i syfte att beskriva olika former av delaktighet bland medborgare. Arnstein 

(ibid) argumenterade för att utsatta grupper i samhället ska ges mer inflytande i 

beslutsprocesser i offentlig verksamhet. Deltagandestegen syftar till ökat och 

fördjupat medborgardeltagande – framförallt för de grupper som inte besitter makt 

i samhället, dvs. att utjämna en orättvis maktfördelning. Medborgardelaktighet 

beskrivs som: 

 It is the strategy by which the have-nots join in determining how 

information is shared, goals and policies are set, tax resources are 

allocated, programs are operated, and benefits like contracts and 

patronage are parceled out. In short, it is the means by which they 

can induce significant social reform which enables them to share in 

the benefits of the affluent society. (Arnstein 1969, s. 216)  

Stegen beskriver deltagandeprocesser utifrån olika nivåer av inflytande, och varje 

nivå i stegen motsvarar omfattningen av medborgarnas makt – från icke-

deltagande, till symbolisk makt och slutligen verkligt deltagande. Arnsteins 

(1969) strävan är att nå stegens topp där medborgare har full kontroll över 

beslutsfattandet.  
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Fig. 4: Deltagandestegen  

(Arnstein 1969) 

Stegen är indelad i tre segment. Nederst är det två stegen manipulation och terapi 

som klassas som icke-deltagande. Istället för medborgarinflytande är syftet att 

påverka eller övertyga medborgarna om en åsikt samt att vända uppmärksamheten 

bort från grundproblemet. Medborgarna är passiva och det är tjänstemän som 

utövar full makt. Tjänstemännen försöker påvisa att medborgarna är inkluderade i 

programmet, men i själva verket har de inget inflytande.    

Nästa nivå på stegen klassas som symbolisk makt där de tre stegen information, 

konsultation och pacificering ingår. Information är en viktig faktor på vägen mot 

medborgardelaktighet, men här handlar det framförallt om envägskommunikation 

– från tjänstemän till medborgare – där det inte finns utrymme för återkoppling 

eller diskussion. Konsultation innebär att medborgare bjuds in, men om detta inte 

kombineras med andra former av delaktighet finns det ingen garanti för att hänsyn 

tas till medborgarnas synpunkter, vilket även skapar stor frustation hos de 

tillfrågade när de lämnar sina synpunkter, men ingenting förändras. Med andra 

ord är delaktigheten ett spel för gallerierna. På nivån pacificering börjar 

medborgarna få en viss grad av inflytande – deras synpunkter hörsammas, men de 

står fortfarande utanför beslutsfattandet.  

Först i det sista segmentet menar Arnstein (1969) att man kan prata om verkligt 

deltagande där medborgarna får ett direkt formellt inflytande över beslutsfattande. 

De nivåer som ingår i segmentet är partnerskap, delegerad makt och slutligen 

medborgarkontroll. Partnerskap innebär att makt omfördelas och förhandlas 

mellan makthavare och medborgare. Delegerad makt innebär att medborgare och 

makthavare delar på makten och har lika starka beslutsfattande positioner, eller att 

medborgare har en majoritetsställning i beslutsfattandet. På den sista nivån, total 

medborgarkontroll, har medborgarna full kontroll över till exempel en offentlig 
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serviceverksamhet. Medborgarna kan här bilda en egen styrelse med full 

beslutanderätt. 

Med utgångspunkt från Connor (1998) och Fung (2006) beskriver Corkhill (2013) 

den kritik som riktats mot Arnsteins (1969) modell. Framförallt menar kritiker att 

modellen baseras på normativa värderingar där målbilden är medborgarkontroll. 

Detta ses dock inte som enbart positivt, utan istället förespråkar kritiker att 

politiker fortsatt ska ha det övergripande ansvaret, medan medborgardialoger 

snarare ska komplettera den representativa demokratin.  

SKL arbetar sedan 2006 med att ge ett brett stöd till kommunerna och landstingen 

för att utveckla deras arbete med medborgardialoger. Det gäller både teori, 

system, metoder och som att visa på goda exempel för inspiration. 

Medborgardialogen ska integreras som en del i styrning och 

verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.  

Med inspiration från Arnsteins (1969) deltagandestege har SKL (2013) utvecklat 

en delaktighetstrappa. Framtagandet av modell för delaktighet är en del av 

projektet Medborgardialog som påbörjades 2006 i syfte att ge stöd till 

organisationens medlemmar att använda medborgardialoger som ett led i att 

utveckla deras verksamheter – dels som ett underlag i beslutsprocesser, och dels 

som ett underlag i utvecklingen av tjänster.  

SKL:s (2013) delaktighetstrappa är framtagen för att utgöra inspiration och stöd 

för svenska kommuner i att utforma metoder för medborgardelaktighet. Syftet 

beskrivs som följande: 

 Medborgardialoger innebär inte att det representativa systemet 

ersätts med direktdemokrati. Avsikten är snarare att komplettera 

det representativa systemet genom att ge de förtroendevalda ett 

bredare underlag inför beslut. Det som krävs är att ta ställning till 

hur stort inflytande man vill ge medborgarna mellan valen. (SKL 

2013, s.17-18) 

Delaktighetstrappan innehåller följande fem steg: information, konsultation, 

dialog, inflytande och medbeslutande för att bestämma graden av delaktighet för 

medborgarna.  
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Fig. 5: Delaktighetstrappan 

(SKL 2013) 

Information är en envägskommunikation där man beslutat att medborgare inte kan 

påverka i frågan, men att de ska informeras om vilket beslut som fattas. 

Information ska vara lättillgänglig och objektiv för att medborgarna ska få insikt 

om till exempel problem och alternativ. Konsultation innebär att medborgarna kan 

ge synpunkter på olika förslag och alternativ, eller att kommunen tar emot och 

bemöter synpunkter. Vid en dialog möter medborgarna tjänstemän eller politiker 

för att presentera sin åsikt och diskutera olika frågor. Det skapas en förståelse för 

medborgares intressen och behov som sedan tas hänsyn till i den politiska 

processen. Inflytande innebär att aktiviteter planeras och genomförs i samarbete 

med medborgare. Medborgare är delaktiga under en längre period och har 

inflytande i hela processen från att identifiera behov till att slutligen genomföra 

förslaget som sedan går vidare till ett politiskt beslut. Det slutliga steget benämns 

medbeslutande och innefattar gemensamt beslutsfattande, till exempel genom 

rådslag eller omröstningar (SKL 2013). 

Efter att det gjorts en bedömning vilken grad av delaktighet som ska ges, dvs. 

vilket steg på delaktighetstrappan som är aktuellt, ska en analys göras av vilka 

man avser föra en dialog med. SKL (2013) hänvisar till en modell som används i 

Tyskland där ett fyrfältsdiagram (prioritetsmatris) fungerar som en förberedande 

målgruppsanalys för att bedöma vem som berörs av frågan, vilka grupper som är 

underrepresenterade och hur de som vanligtvis inte deltar ska inkluderas. Metoden 

syftar till att undvika risken att inte enbart de som redan är resursstarka ska göra 

sin röst hörd (gruppen med prioritet 2). Fokus bör istället ligga på gruppen med 

prioritet 1, det vill säga de som är högt berörda, men där aktiviteten är låg, 

eventuellt för att de inte känner till existerande kontaktvägar in i den kommunala 

organisationen. Därför är det viktigt att planera för uppsökande verksamhet och 

även att använda olika metoder för dialog då medborgare kommunicerar på olika 

sätt. Gruppen med prioritet 4 är lågt berörda och är inte engagerade. Det kan dock 

vara en god idé att kontakta denna grupp för att få ytterliga kompletterande 
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information i en fråga. Gruppen med prioritet 3 är lågt berörda, men är 

engagerade i frågan och kommer därför medverka på mötet och ta kontakt med 

förtroendevalda och tjänstemän.  

 

Fig. 6: Prioritetsmatris 

SKL (2013) 

I skriften ”Stegen och trappan – olika syn på delaktighet” presenterar Castell 

(2012) en jämförelse mellan Arnsteins och SKL:s modell. Författaren anser att 

Arnsteins (1969) stege och SKL:s (2013) trappa har två olika funktioner: ”stegen 

är en forskares analysredskap medan trappan syftar till att hjälpa tjänstemän och 

politiker att utforma sina metoder” (Castell 2012, s. 1). Arnsteins målbild är att 

medborgare ska nå stegens topp, medan SKL:s trappa snarare beskriver de olika 

stegen som olika metoder/strategier att välja bland när kommuner arbetar med 

medborgarinflytande. Arnsteins fokus är därmed medborgarmakt, medan SKL:s 

fokus är medborgardialog. Deltagandestegen syftar därmed till en radikal 

omfördelning av makten, medan delaktighetstrappan snarare fungerar som ett stöd 

för den representativa demokratin. En möjlig orsak till skillnaderna i de två 

modellerna är att de utformades i en annan tid och kontext (Castell 2012). 

Sammanfattningsvis framgår det av ovan presenterade teori att intressenthantering 

i projekt är av stor vikt för att analysera och hantera osäkerhet. Intressenthantering 

är därmed kopplat till projekts framgång och detta gäller även i kommunala 

projekt, vars projektresultat direkt eller indirekt påverkar medborgarna. I projekt 

som bedrivs inom offentlig verksamhet är förankring av särskild vikt. I den 

kommunala verksamheten bjuds medborgare in för att öka möjligheterna till 

delaktighet och inflytande mellan de politiska valen, samt att stärka den 

kommunala demokratin.  
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3 Metod 

 

3.1 Undersökningsmetod 

För att uppnå syftet med studien, att undersöka på vilket sätt medborgare 

involveras i kommunala projekt och vilka utmaningar och möjligheter som 

hanteringen av medborgares delaktighet innefattar, har en kvalitativ ansats valts. 

Den kvalitativa ansatsen är att föredra när forskaren önskar få en fördjupad 

förståelse för ett specifikt område och syftar till att undersöka människors 

upplevelser och syn på verkligheten. Metoden innefattar att beskriva, förklara och 

tolka (Ahrne & Svensson 2011). Kvalitativ forskningsstrategi är därmed tolkande, 

konstruktionistisk och induktiv (Bryman 2013).  

Den kunskapsteoretiska inriktningen utgör i denna uppsats ett tolkande synsätt 

med den ontologiska inriktningen konstruktionism. Det innebär att tyngden 

”ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna 

i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman 2013, s. 341). Den sociala 

världen befinner sig i ett socialt samspel som ständigt förändras, snarare än att 

verkligheten kan uppfattas som objektiv. Mening uppfattas därmed som sociala 

konstruktioner som förändras utifrån kontext och över tid (Bryman 2013). Denna 

studie syftar till att skapa förståelse för intressenthantering i kommunala projekt 

utifrån ett medborgarperspektiv. 

Två vanliga forskningsansatser är den induktiva och den deduktiva. Den induktiva 

ansatsen innebär teorigenering där teori skapas utifrån forskningsresultaten. Det 

innebär att den insamlade teorin ligger till grund för efterföljande analys. De 

empiriska observationerna återkopplas till teori i ämnet, vilket ger de teoretiska 

begreppen en djupare mening. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från 

hypoteser och slutsatser dras utifrån befintliga teorier. Det är dock inte möjligt att 

dra en skarp linje mellan den induktiva och deduktiva ansatsen, då de båda ofta 

rymmer drag av varandra: ”Det är bättre att uppfatta deduktiva och induktiva 

strategier som tendenser, inte som uttryck för en entydlig distinktion som alltid 

gäller” (Bryman 2013, s. 29). 

I denna studie tillämpas den induktiva ansatsen då den inte utgår från en hypotes, 

utan grundar sig utifrån en empiri som återkopplas till teori i ämnet. Den 

induktiva ansatsen syftar ofta till att dra generaliserbara slutsatser (Bryman 2013). 

Det är dock inte syftet med denna uppsats, utan här handlar det snarare om att 

generera teoretiska idéer med utgångspunkt från insamlad data. Teorin används 

därför som en bakgrund till undersökningen.  

Den kvalitativa intervjun har valts som metod för materialinsamling. Den 

kvalitativa intervjun syftar till att generera djuplodad kunskap om det fenomen 
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som studeras. Fördelen med denna metod är omfattningen av insamlad data som 

genererar fördjupade kunskaper om respondenternas upplevelser och reflektioner. 

Målet är att få inblick i en företeelse och hur denna upplevs utifrån respondentens 

livsvärld (Bryman 2013). Intervjuerna syftar därmed till en ökad förståelse för 

respondenternas erfarenheter av att involvera medborgare i kommunala projekt.  

Kvalitativa intervjuer delas upp i tre olika metoder, beroende på vilken nivå av 

struktur och djup intervjun syftar till. Den strukturerade intervjun bygger på 

frågeformulär och används oftast inom surveyundersökningar. Intervjun är av 

enhetlig struktur och avvikelser är inte tillåtna då syftet är att skapa jämförbarhet. 

Den ostrukturerade intervjun är däremot flexibel och av öppen karaktär där 

respondenterna talar om ett ämne utifrån sin egen referensram. Respondenterna 

har därför möjlighet att uttrycka sina åsikter så som de själva föredrar. För denna 

uppsats har en semistrukturerad intervju valts för insamling av empiriskt material. 

Metoden använder tekniker från både den strukturerade och ostrukturerade 

metoden (May 2013). Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att den 

möjliggör för större frihet för intervjuaren, samt att: 

Med den här typen av intervjuer sägs det vara lättare för människor 

att besvara frågorna i egna termer än men den standardiserade 

intervju, samtidigt som den ger större möjligheter till jämförelsen 

än den fokuserade eller ostrukturerade intervjun. (May 2013, s. 

163)  

Eftersom denna uppsats författats av två personer, där vi genomfört intervjuer på 

tu man hand, har den semistrukturerade intervjumetoden även valts i syfte att 

säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet (Bryman 2013). I den valda 

intervjumetoden är intervjufrågorna specificerade på förhand, men frågeföljden 

samt frågeformuleringar kan modifieras under intervjun utefter lämplighet. Vidare 

möjliggör intervjumetoden för intervjuaren att ställa följdfrågor för klargörande 

och fördjupning (May 2013).  Vid intervjutillfällena har samtliga frågor 

avhandlats, men ordningsföljden på frågorna har varierat, och beroende på 

respondentens svar har vissa frågor tillägnats mer tid.  

 

3.2 Intervjuguide 

En löst strukturerad intervjuguide med semistrukturerade frågor skapades (se 

bilaga). Intervjuguiden listar ämnen som ska behandlas och besvaras av 

intervjupersonen. Intervjuguiden skapades utifrån ämnesområden kopplade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna var öppna i sin ansats för 

att möjliggöra för respondenten att fritt svara och resonera i ämnet. Under varje 

intervjufråga har teman listats som en påminnelse för intervjuaren gällande vilka 

ämnen som ska avhandlas. Om respondenten själv inte besvarat dessa utifrån den 
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övergripande frågan så har följdfrågor inkluderats. Intervjuguiden påbörjas med 

öppna inledande frågor. Därefter följer specificerande frågor där respondenten 

tillfrågas om specifika exempel med syfte att få mer precisa beskrivningar. 

Uppföljningsfrågor och tolkande frågor har inkluderats utifrån respondentens svar 

(Kvale & Brinkmann 2014).  Bryman (2013, s. 419) skriver att ”[f]ormuleringen 

av frågeställningarna för undersökningen ska inte vara så specifik att detta hindrar 

alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingen av data under 

fältarbetet”. Avvikelser från intervjuguiden, i form av att ordningsföljden ändrats 

eller följdfrågor inkluderats för förtydligande, har därför inte setts som ett 

problem. Intervjuerna har därför skett med en hög grad av flexibilitet. 

 

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter har skett genom ett målinriktat urval där respondenter 

valts ut baserat på deras relevans för forskningsfrågorna (Bryman 2013). Urvalet 

är ett så kallat icke sannolikhetsurval. En form av det utgör ett 

bekvämlighetsurval, vilket vi har tillämpat utifrån närhetsprincipen. Det innebär 

att valet av respondenter baseras på de som varit tillgängliga. Respondenterna är 

därmed inte statistiskt representativa och resultaten är inte generaliserbara, men då 

det inte är syftet med uppsatsen har det inte uppfattats som ett problem (ibid). 

Bryman (2013, s. 433) beskriver:  

Att göra ett bekvämlighetsurval brukar […] bero på en uppfattning 

som innebär att frågor om representativitet inte är lika viktiga som i 

kvantitativ undersökning, genom att intervjuns mål är att göra en 

ingående analys.  

Vi har valt att intervjua representanter från olika typer av projekt med den 

gemensamma nämnaren att de är kommunala och på ett eller annat sätt valt att 

involvera medborgare i projektprocessen. Att inkludera olika typer av projekt har 

möjliggjort att påvisa bredden av de projekt som sker inom kommunal 

förvaltning.  

Vi har valt att kontakta kommuner som ligger nära Malmö och Norrköping då det 

var en förutsättning för att kunna genomföra fysiska intervjuer. Kommunerna 

kontaktades genom telefonsamtal och e-post i syfte att få kontakt med personer 

som arbetar med projekt. Det visades sig dock svårt, eftersom många av dem 

uppvisade en osäkerhet om vem i kommunen som kunde besvara våra frågor. Det 

hände även att de hänvisade oss till kontakter som arbetade i linjeorganisationen 

och inte med projektverksamhet. Strategin ändrades då till att kontakta tjänstemän 

som arbetar med utvecklingsfrågor, vilket gav bättre resultat. Utav de tillfrågade 

kommunerna kom vi i kontakt med nio personer som arbetade i projektform samt 

med medborgardelaktighet, varav samtliga tackade ja till att bli intervjuade. 
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3.4 Genomförande och datainsamling 

Totalt har nio semistrukturerade intervjuer med projektledare i kommunala 

projekt genomförts. Som tidigare nämnts skiljer sig projekten åt i syfte och 

omfattning. Både planerade och avslutade projekt samt projekt i 

genomförandefasen är inkluderade i urvalet. När det gäller projektet 

Ungdomsforum kan det uppfattas som att de ingår i en etablerad linjeorganisation. 

Vi har dock valt att utgå från det som om det vore ett projekt i ordets rätta 

bemärkelse. Skälet för det är att det påbörjades i projektform och är numera 

permanentat i linjeverksamheten. Utifrån medverkande medborgares perspektiv 

betraktas de dock som projekt eftersom det varje år tillkommer nya 

projektmedarbetare som arbetar utifrån nya mål.  

Information om studiens syfte och tillvägagångssätt lämnades till respektive 

respondent per e-post innan intervjun genomfördes.  En provintervju genomfördes 

för att kvalitetssäkra intervjuguiden. Då respondenten i provintervjun uppfattade 

frågorna tydligt och fritt kunde resonera i ämnet, bedömde vi att intervjuguiden 

inte behövde revideras. Provintervjun är inkluderad i resultatet.  

Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats, med undantag för 

två intervjuer som skedde på ett café respektive ett bibliotek. Intervjuerna varade 

cirka 60 minuter. Intervjuerna har, med godkännande från respondenterna, spelats 

in och transkriberats. Bryman (2013) menar att inspelning och transkribering i 

kvalitativa undersökningar oftast ses som en fördel för att kunna fånga upp 

respondenternas svar i deras egna ord. Dessutom kan intervjuaren fokusera på vad 

som sägs och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor. Vidare krävs ofta en 

transkribering för att möjliggöra en detaljerad analys.  

En sammanfattning av genomförd intervju har skickats till de respondenter som 

efterfrågat det. Detta i syfte att möjliggöra för respondenten att lägga till relevant 

innehåll eller uppmärksamma felaktigheter i materialet.  

 

3.5 Databearbetning 

Intervjumaterialet har kodats med utgångspunkt från Brymans (2013) beskrivning 

av kvalitativ innehållsanalys, som syftar till att undersöka bakomliggande teman i 

det empiriska materialet. Materialet har bearbetats och tolkats av studiens båda 

författare, både individuellt samt i diskussion.  Analysen genomfördes efter att allt 

material var insamlat och transkriberat.  Texterna analyserades genom att vi först 

läste transkriberingarna noggrant. Därefter gjordes en andra genomläsning i syfte 

att identifiera relevant material utifrån uppsatsens syfte. Mindre enheter i texten 

kodades, vilket innebär att nyckelord baserat på vad som framkom i svaren skrevs 



 

 32 

ned. Nyckelorden fördes sedan samman till övergripande kategorier med 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Intervjuprocesserna har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer inom kvalitativ forskning. Det grundläggande individskyddskravet 

inbegriper fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Dessa krav har infriats genom att respondenterna informerats om studiens syfte, 

deras roll och hur studien – i generella drag – ska genomföras. Respondenterna 

har vidare informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som 

helst, utan förklaring, har rätt att avbryta sitt deltagande. Informationen har 

delgetts både skriftligen och muntligt.  

En respondent har valt att vara anonym och benämns i uppsatsen som ”kommun 

X”. Övriga respondenter har tillfrågats och valt att medverka i uppsatsen under 

eget namn. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Med utgångspunkt i studiens kvalitativa ansats aktualiseras begreppen reliabilitet 

respektive validitet.  Reliabilitet hänvisar till studiens tillförlitlighet och innefattar 

frågeställningen om resultatet kan återskapas av andra forskare och vid andra 

tidpunkter. Validitet i sin tur hänvisar till hur giltigt och riktigt studiens resultat är. 

Det vill säga om metoden undersöker vad den syftar till att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

Som tidigare nämnts skapas den sociala världen i ett samspel som ständigt 

förändras och mening uppfattas därför som sociala konstruktioner som förändras 

utifrån kontext och över tid (Bryman 2013). Reliabiliteten innebär, som tidigare 

anförts, att resultatet kan återskapas vid andra tidpunkter. Det överensstämmer 

dock inte med synen på mening som kontextuell och att den förändras över tid, 

vilket påverkar reliabiliteten. Huruvida respondenterna skulle ge samma svar vid 

olika tillfällen är därför svårt att bedöma. I studien har en tydlig intervjuguide (se 

bilaga) använts, något som stärker reliabiliteten. Som tidigare anförts har tolkande 

frågor (till exempel ”Menar du att…?”) samt sammanfattningar av respondentens 

svar inkluderats för att säkerställa att intervjuaren uppfattat svaret korrekt, vilket 

stärker reliabiliteten ytterligare. 
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Gällande studiens validitet styrks denna av att vi initialt kontaktade flera 

kommuner för att de skulle hänvisa till relevanta personer utifrån beskrivningen 

av uppsatsens syfte. Validiteten stärks även genom intervjuguiden, vilken är 

noggrant utvecklad och anpassad utifrån uppsatsens syfte.  

 

3.8 Källkritik 

Valet av litteratur har syftat till att ge en djupare förståelse för de teoretiska 

begrepp som omger studiens fokusområden; projektledning, intressenthantering, 

medborgare, demokrati. Då strävan har varit att hålla en hög aktualitet är 

majoriteten av de refererade källorna i studien från de senaste tio åren. Uppsatsens 

teorikapitel bygger därför främst på aktuell forskning. Etablerad forskning inom 

medborgardelaktighet (Arnstein 1969) är inkluderad för att ge en utökad bild av 

hur forskningsområdet har utvecklats. I kombination med forskningsartiklar 

skrivna på engelska inom området har även böcker använts, inklusive tidigare 

kurslitteratur. Vidare har flertalet författare refererats till vid olika 

begreppsdefinitioner och teorier. Detta för jämförelse samt för att styrka argument 

och slutsatser, vilket ytterligare stärker reliabiliteten. 

 

3.9 Begränsningar 

Samtliga vetenskapliga metoder innefattar svagheter och styrkor. Som tidigare 

nämnts så genererar den valda metoden inte generaliserbara resultat. Det har dock 

inte varit syftet. Istället har målet vara att studera det specifika genom att intervjua 

ett fåtal personer som arbetar i projekt inom kommunal sektor. En initial tanke var 

att komplettera det insamlade materialet med en enkätstudie till flera kommuner 

för att möjliggöra för ytterligare förståelse för intressenthantering och 

medborgarinflytande i kommunala projekt. Fokusgruppsintervjuer hade varit en 

ytterligare möjlighet för insamling av material, eller för att komplettera det 

insamlade intervjumaterialet. Kvalitativa intervjuer valdes som materialinsamling 

för att uppnå en så verklighetsnära beskrivning som möjligt. En annan faktor som 

påverkade metodvalet var de geografiska avstånden.  
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4 Empiri 

 

4.1 Inledning  

Denna uppsats bygger i huvudsak på intervjuer med nio personer som varit 

delaktiga i varsitt kommunalt projekt. Respondenterna har i flera fall fungerat som 

projektledare. Eftersom ämnet rör medborgarpåverkan har vi endast valt sådana 

projekt där resultat har en påverkan på medborgaren. Valet utgörs av projekt som 

resulterat i fysiska resultat i den meningen att det är konkret för medborgarna att 

uppleva och även att projektresultatet lever kvar under lång tid. De deltagande 

kommunerna har en folkmängd mellan 21 000 och 322 000. Samtliga intervjuer 

ägde rum under hösten 2015.   

 

4.2 Fokus Veberöd, Lunds kommun 

June Ljungqvist, Lunds kommun, intervjuades i egenskap av projektledare för 

Fokus Veberöd. June arbetar även som samhällsvägledare på Veberöds 

medborgarkontor.  

Projektet påbörjades med utgångspunkt i en ny översiktplan, vilken anger 

inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Fokus 

Veberöds målsättning är att tidigt i projektprocessen involvera boende och 

verksamma i området. Det sker genom en fördjupad dialog med veberödsborna 

med målet att de ska känna sig involverade och delaktiga i planering och 

utveckling av Veberöd. Projektet påbörjades i augusti 2014 och beräknas vara 

avslutat i mars 2016.   

Projektledare June Ljungqvist beskriver Fokus Veberöd:  

När jag fick det här handlade det om att man ville ha en ny 

översiktplan, att man ritade på kartan hur ska Veberöd se ut i 

framtiden. Och det hade lite koppling till att vi eventuellt kommer 

få järnväg, det är på gång, och det hade även koppling till att man 

kan inte förtäta hur mycket som helst i Lund, där bygger man redan 

på höjden, och man ville hitta områden för olika sorters 

bebyggelse, och det kallas FÖP [fördjupad översiktsplan]. Och jag 

brukar säga att FÖP:en drar de stora penseldragen när man ska 

bygga ut […] Bakgrunden är att jag ska stå för dialogen och 

Stadsbyggnadskontoret ska använda det materialet när det planerar 

hur utbyggnaden i Veberöd ska ske. 

Syfte med medborgardelaktighet 
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Att så tidigt som möjligt i planeringen och utvecklingen av Veberöd skapa en 

delaktighet bland veberödsborna. 

Inbjudna medborgare och urval 

Samtliga som bor i Veberöd med omnejd bjöds in att delta i projektet. Det skedde 

genom att en enkät skickades ut i pappersformat till samtliga hushåll. Enkäten 

distribuerades även digitalt. June berättar att hon i början marknadsförde projektet 

genom att besöka olika aktörer i Veberöd, bland annat skolor, förskolor och ett 

kvinnogille.  

June beskriver:  

Eftersom jag varit här så länge så hade jag en otrolig fördel att jag 

hade väldigt mycket nätverk, väldigt många grupper, så jag började 

åka runt och fråga, vad tycker ni fungerar, vad tycker ni inte 

fungerar. Jag skaffade jättekartor som sitter här inne på väggen, jag 

hade en jättekarta som man kan rulla ut, så i mina egna nätverk och 

jag hade fördelen att jag jobbat ihop med dem i olika sammanhang  

[…] och det drog jag naturligtvis nytta av. Och tog på mig ett 

ansvar […] Jag fick dem att medverka i enkäten för det var det jag 

förberedde för.  

Metoder för involvering 

Fokus Veberöd har arbetat utifrån Arbetsboksmetoden. Arbetsboksmetoden 

beskrivs av Turunen (2013, s. 40) som ”en av de första metoderna som använts i 

Sverige för att deltagardemokratiskt och systematiskt skapa brett underlag för väl 

förankrade beslut i samhällsarbete och samhällsplanering”. På Lunds kommuns 

(2013) hemsida går att läsa: ”Arbetsboken är ett sätt att arbeta fram förändringar 

baserade på de berördas egna synpunkter. Alla som är med har samma möjligheter 

att komma tills tals. Målet är att finna de bästa idéerna”. Arbetsboksmetoden har 

omfattat tre faser. Initialt, i Arbetsbok 1, delades en enkät ut till alla boende eller 

verksamma i Veberöd med omnejd. Svaren som inkommit från Arbetsbok 1 

sammanställdes sedan i Arbetsbok 2. Utifrån Arbetsbok 2 bildades 

samtalsgrupper. I Arbetsbok 3 sammanställdes alla synpunkter från föregående 

arbetsböcker samt samtalsgrupper till förslag för hur man ska gå vidare (Lunds 

kommun 2013).  

Frågorna i Arbetsbok 1 formulerades av projektledaren:  

Jag tänkte att det inte ska vara så många frågor och det ska vara rätt 

så öppna frågor. Och så blev det Arbetsbok 1. Jag hade lite i luften, 

eftersom jag suttit här på Medborgarkontoret i över 10 år, lite på 
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känn vilka områden man hade synpunkter på. Så frågorna 

utformades lite ifrån det och från min erfarenhet.    

Enkäten resulterade i 377 svar, vilket motsvarar 17 procent av hushållen i 

Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra. Det fanns möjlighet att anmäla intresse för 

att delta i samtalsgrupper, vilket 35 personer gjorde (Lunds kommun 2015). 

Majoriteten av svar kom in digitalt. June berättar att hon är nöjd med andelen svar 

som inkom och även att det fanns en spridning i åldrarna bland respondenterna. 

Processen beskrivs av June som: 

När svaren kom in så satt jag dem samman till en Arbetsbok 2 som 

många tycker är den märkligaste arbetsbok de sett för de säger det 

är ju upprepningar, men det är helt medvetet, för att när jag gick ut 

på marknadsföringsrundan så sa jag att ni ska fylla i och ni ska 

känna igen er i sammanställningen så det var ju helt ocensurerat. 

Alla dom som svarade på enkäten ska känna igen sina ord. Så även 

om tio man på raken sa att vi vill ha ett torg, så finns det med. 

Arbetsbok 2 distribuerades digitalt såväl som i pappersformat till samtliga hushåll. 

Med utgångspunkt i Arbetsbok 2 sattes samtalsgrupper ihop där medborgarna fick 

möjlighet att möta kommunala tjänstemän från olika förvaltningar. Innan 

samtalsgrupperna genomfördes arrangerade June förmöte med medborgarna för 

att presentera syftet med det kommande mötet med tjänstemän. Totalt 

genomfördes fem samtalsgrupper. Teman på samtalen har baserats på de 

enkätsvar som kommit in som enligt medborgarna varit de mest angelägna 

frågorna att gå vidare med.  

Medborgarna i samtalsgrupperna representerade veberödsbornas synpunkter som 

framkommit i Arbetsbok 2, och inte sina egna åsikter. Förmötena arrangerades för 

att klargöra detta och även att tillsammans formulera en dagordning utifrån de 

mest frekventerade svaren i Arbetsbok 2. Dokumentationen från samtalen 

godkändes av medborgare och kommunala representanter som deltagit i samtalen 

innan de fastslogs.  

June anser att samtalsgrupperna har fungerat mycket bra:  

Och det [samtalsgrupper] har jag tyckt varit ett jättelyckat koncept 

därför det har varit lugna konkreta saker, sakliga diskussioner och 

ett givande och tagande för det här projektet bygger ju också på att 

man har någon form av samarbete och då kan det inte vara ensidigt. 

Utan medborgarna här måste ju också säga att vi kan ju göra 

någonting om ni gör det här och det har varit hela andan i det här 

projektet. 
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I projektet kvarstår nu att sammanställa Arbetsbok 3, vilket ska innehålla en plan 

för hur arbetet går vidare. Planen kommer att presenteras i mars 2016 under en 

tackfest där alla som varit involverade i projektet är inbjudna. June beskriver 

innehållet i Arbetsbok 3:  

Vad är gjort i Veberöd under projekttiden, vad ligger i pipeline 

framöver, vad kommer vi inte göra. Det ska vara jätteklart och 

tydligt. Så man inte går och tänker att de struntade i det. För det 

finns önskemål och förslag som handlar om sånt som kommunen 

inte har inflytande över […] En kort och kärnfrisk slutrapport har 

jag sagt med bilder ett tack till alla som medverkat, så att de känner 

igen att det här är vårt dokument. 

June berättar även att det under projekttiden har varit viktigt att informera 

medborgare i olika informationskanaler vad som sker i projektet. Det har bland 

annat gjorts i lokala tidningar, på hemsidor och i sociala medier. June beskriver: 

Så att det är också viktigt att om man ska göra ett sånt här projekt 

att man tar reda på vad finns det för upparbetade kanaler för att få 

ut information på alla sätt och vis. Det är jätteviktigt. 

Utmaningar och möjligheter 

June menar att en möjlighet hade varit att förankra projektet ytterligare internt. 

Det med anledning av att en av förvaltningscheferna inte kom till dem inbjudna 

samtalsgrupperna med medborgare, samt att tjänstemän som kom till möten med 

medborgare inte var tillräckligt förberedda på vad samtalsgrupperna syftade till.  

En annan utmaning var att i mötet med medborgare behålla fokus på de frågor 

som skulle avhandlas, framförallt i samtalsgrupper där inbjudna medborgare 

representerade samtliga synpunkter som inkommit från Veberödsborna, med 

utgångspunkt i Arbetsbok 2.  

June menar att det har varit viktigt för medborgare att känna till syftet med 

projektet samt varför de deltar med sina idéer och synpunkter. Vidare är det av 

vikt att vara tydlig vilken form av påverkan medborgare kan förvänta: ”Är det att 

ni bara vill att de lyssnas av eller har de en rejäl chans att få något inflytande?”. 

Även återkoppling till medborgare under projekttiden anses viktigt: 

Man måste hålla grytan kokande. Det är ofta lite längre projekttider 

när man gör kommunala projekt. Och har folk då varit på en kick 

off i maj och sen händer det inget och sen kommer det en enkät i 

september och sen händer det ingenting. Och det är ju för de kan ju 

inte förstå att dels måste ju det tecknas ner men det måste ju också 

fattas beslut här och där i den kommunala processen. Men den 
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mellantiden har jag börjat använt till att nu är detta på gång och nu 

är detta på gång på olika sätt. 

Det har även varit angeläget att under projekttiden lyssna in medborgares 

synpunkter och direkt genomföra enklare åtgärder för att visa på att deras åsikter 

tas tillvara på för att skapa fortsatt engagemang:  

Men just att man gjorde det så snabbt gav en väldigt positiv effekt 

och skjuts så om man kan hitta något i ett projekt som är lätt att 

åtgärda så är det ett plus i kanten för projektledaren. Titta detta 

hände så att inte kopplingen blir för lång vid såna lättare åtgärder. 

June menar att en fördel under projekttiden har varit att hon har ett etablerat 

kontaktnät då hon länge varit aktiv i Veberöd. June förespråkar att använda sig av 

en lokal person för att nå ut till medborgare:  

Det tror jag är ett gott råd […] att det är viktigt att man frågar om 

det finns någon lokal människa som jag kan prata med för att få 

svar eller koll på läget. För då är mycket vunnet. För det jag kan 

göra […] Det tror jag är ett gott råd, ta en person som har koll på 

läget och ställ de frågorna du behöver veta, och be att få bli 

introducerad kanske i en företagarförening eller ett byaråd eller vad 

det nu är. Jag tror det är jättebra. För då behöver man inte själv ha 

den långa fasen och presentera sig. 

Hon ser det även som positivt att projektet knöts till ett lokalt medborgarkontor. 

När projektet avslutas i mars 2016 så blir det inte ett abrupt slut, utan uppföljning 

av det som skett under projekttiden åligger medborgarkontoret. June menar att 

efterarbetet i projektet är viktigt, då det krävs återkoppling till alla de som deltagit 

under projekttiden.  

 

4.3 Ny ridsportsanläggning, Linköpings kommun 

Ridsport tillhör en utav Sveriges största flicksporter. Linköping ger kommunala 

bidrag till ridsporten. Christin Ericsson arbetar som biträdande kultur- och 

fritidschef i Linköpings kommun och var delaktig i kommunens projekt gällande 

uppförandet av en helt ny ridsportanläggning. Projektet innefattar att planera för 

ett nytt ridsportcenter. Projektet påbörjades 2009 och ridsportcentret ska 

driftsättas 2016. 

Eftersom den befintliga ridsportsanläggningen dömts ut beslutade 

kommunfullmäktige om en översiktsplan för en ny ridsportanläggning. Innan 

finansieringsbeslut togs lät kommunen genomföra stora utredningar utifrån flera 



 

 39 

olika perspektiv, bland annat aktörer, fritid och miljö. Finansieringsbeslutet var 

villkorat för hur det kommande arbetet skulle se ut. Allmännyttan är vägledande. 

Christin berättar att i de fall det handlar om så stora projekt som detta involveras 

många tjänstemän som arbetar utifrån olika perspektiv. Det upprättas politiska 

styrgrupper och tjänstemannastyrgrupper för att få såväl politiker som 

sakkunnigperspektivet. Enligt Christin finns inga rutiner eller projektdirektiv, 

istället tillämpas interna föreskrifter och Kommunstyrelsens beslut, vilka är 

offentliga. Av uppdragsbeskrivningen framgår att uppdraget ska vara utrett i 

möjligaste mån. Vidare berättar Christin om att det ligger på medarbetaren att 

kontrollera vilka andra parter inom och utom kommunen som berörs men även att 

samråda och ta in information och kommunicera och föra dialog med parter som 

berörs. Enligt Christin förutsätts det att tjänstemannen har sådan kompetens att 

utreda i möjligaste mån. Det upprättas en processkarta över vad som ska ske och 

när det ska ske.  

Syfte med medborgardelaktighet 

Som tjänsteman är man till för kommunmedborgarna, dialogen är därför alltid 

viktig enligt Christin och hon anser att samrådmöten ger möjlighet till nya inspel 

samt bekräftelse på vad man redan vet.  

Inbjudna medborgare och urval 

Christin berättar att organisationer och berörda föreningar som håller på med 

ridsport var inbjudna att tycka till. Däremot var enskilda medborgare inte 

intressenter i projektet.   

Dom som var inbjudna att tycka till i det här fallet var ju alla 

berörda ridskoleverksamheter i kommunen, Linköpings 

hundungdom som blev direktberörda, vi hade också kontakt med 

Östergötlands fältrittklubb, Svenska ridsportförbundet, 

Östergötlands ridsportförbund. Det är dom som har fått vara med 

och tycka till i dom här delarna för det är dom som påverkas direkt. 

Det är organisationer, inte enskilda, sen så får ju föreningarna 

själva avgöra vilka dom vill skicka på dom här samrådsmötena. 

Christin menar att det finns en risk för snedfördelning i representationen i form av 

att vissa kan tycka att någon förening får mer inflytande än andra, men menar att 

det är vad som är bäst för alla som ska nyttja verksamheten som är avgörande.  

Vidare berättar Christin att det gavs möjlighet att framföra synpunkter och 

påverka under planeringen, men inte själva utförandet, eftersom det finns regler 

som styr, bland annat plan- och bygglagen samt policys. Christin uppger att det 

har skett många avstämningar med ridsportklubben, främst fältrittklubben 
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eftersom de förlorat en anläggning att vara på. Det som kommunmedborgaren inte 

kan påverka är det som är lagreglerat, exempelvis upphandlingen eller 

byggnationen. Christin anser att man måste veta vad dialogen ska leda 

någonstans: 

När man för en dialog med invånarna tycker jag att det är väldigt 

viktigt att man vet varför man för dialogen och vad den ska 

utmynna i. Ha en dialog med invånare som inte leder någonvart, 

det vet man forskningsmässigt, att det är värre att ha en sådan 

dialog där det inte händer någonting. 

Metoder för involvering  

Christin berättar att det först genomfördes en kartläggning av intressenter, och 

därefter skickades en inbjudan. Hon påpekar att det är viktigt att ingen får känna 

sig utesluten utan att alla är välkomna. Kommunen engagerade en person som var 

duktig på medborgardialog. Dessutom genomfördes samrådsmöten.  

I det här projektet specifikt så gjordes det en kartläggning för vilka 

föreningar som finns inom kommunen. Vi har ganska bra koll på 

det, vi vet vilka det är som får bidrag från kommunen, vi vet vilka 

föreningar som bedriver ridsportsportsverksamhet, så man skickade 

en inbjudan till alla, man tillfrågade alla […] Viktigt att bjuda in 

alla så att ingen känner sig utesluten utan att alla är välkomna att 

föra en dialog och att allas åsikter är viktiga. 

När det gäller avvägningar mellan motstående synpunkter som kommer in anser 

Christin att det är viktigt att höra vad föreningarna tycker men att kommunen även 

måste ta hänsyn till gällande regelverk:  

Till syvende och sist ska det ju också fungera med alla dom lagar 

och regler och föreskrifter som finns, det ska också fungera som 

vad som är ändamålsenligt för verksamheten, det ska också vara en 

kommunal verksamhet som är till för kommuninvånare […] ofta är 

det ju så att inputen som man får det får man se över lite, hur kan vi 

omvandla det här, är det något man kan tillämpa direkt eller är det 

något vi får se över. 

Christins bedömning är också att det är viktigt att det pågår en ständig dialog med 

de som berörs av projektet. 

Christin känner till SKL:s delaktighetstrappa och anser att den är ett bra verktyg 

och att den fungerar i vissa sammanhang men inte i alla.  

Jag har bara sett den lite snabbt så jag känner inte till den jättenoga 

[…]som med mycket annat är det ett verktyg och då gäller det att 
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kunna använda det verktyget, både anpassa verktyget så att det 

fungerar i verksamheten men också använda verktyget vid rätt 

tillfälle.   

Christin anser att delaktighetstrappan fungerar bra vid exempelvis utvecklingen av 

ett bostadsområde:   

Vad är det som invånarna i det bostadsområdet tycker är viktiga 

parametrar för att det ska kännas trivsamt och tryggt, då kan man 

fånga in kärnvärden. 

Christin berättar att kommunen använder sig mycket av medborgardialog men att 

det måste göras en avvägning i varje enskilt fall och fråga vad som är lämpligt. 

Som exempel nämner hon planer på ett framtida bostadsområde där det kan 

ifrågasättas om en enskild medborgare verkligen kan ha en uppfattning om 

utvecklingen av ett bostadsområde utifrån en period på 20-40 år. Om Christin som 

arbetar med denna typ av frågor kan ha svårt att göra den bedömningen. Hur svårt 

ska det då inte vara för medborgarna att göra en sådan bedömning? Att använda 

metoder för sakens skull ser hon inget syfte med. Många avvägningar när man ska 

använda det och när man inte ska använda det. Christin anser att det bör skiljas på 

information och dialog där information är en envägskommunikation.  

Utmaningar och möjligheter  

Christin menar att vid en medborgardialog blir det alltid en grupp som utesluts 

exempelvis s.k. ”resurssvaga” vilket också utgör en del av kritiken mot 

medborgardialog. Om det då bara är de resursstarka som hörs och syns, är det då 

det som ska få genomslag? Det är även viktigt att kommunen vet hur den ska göra 

med allt material som kommer in.  

Christin menar att ett dilemma och en utmaning är att fånga upp åsikter så att det 

är representativt. Det kräver ett väldigt noggrant övervägande av vilken metod 

som är bäst för att lyssna in så representativt som möjligt. Om det inte finns en 

genomtänkt plan på hur det ska omhändertas kan det bli kontraproduktivt. 

Man får fundera igenom ganska noggrant hur man ska gå till väga, 

hur ska vår metod vara för att det ska bli en bra dialog […] om det 

inte finns en genomtänkt plan […] en tanke hur det ska genomföras 

till hur ska vi ta tillvara de synpunkter som kommer in […] då kan 

det bli kontraproduktivt. 

Christin berättar att hon hörde begreppet medborgardialog för första gången för 

cirka fem år sedan och hon anser att medborgardialog kan fungera på olika sätt i 

olika sammanhang. Det krävs anpassning av tillvägagångssättet för att genomföra 

en medborgardialog. Avslutningsvis menar Christin att kommunen är till för 

medborgarna och att dialogen med medborgarna alltid är jätteviktig. 



 

 42 

4.4 Ungdomsforum och Trelleborg C, Trelleborgs kommun 

Karin Jepsson, Trelleborgs kommun, intervjuades med utgångspunkt i de två 

projekten Ungdomsforum samt Trelleborg C. Under projektet Trelleborg C 

fungerade Karin som lokal projektsamordnare, och för Ungdomsforum som 

samordnare. Båda projekten har haft som utgångspunkt att involvera barn och 

ungdomar.  

Projekt Ungdomsforum 

Ungdomsforum i Trelleborgs kommun påbörjades 2013 efter beslut i 

kommunstyrelsen. Karin beskriver Ungdomsforum som att: 

Tanken med ungdomsforum är att tjänstemän och politiker kan 

vända sig till dem när de vill ha input i olika frågor, det kan vara 

som ett bollplank, men även att de kan arbeta utifrån egna projekt 

och idéer.  

Syftet med ungdomsforum är att ungdomar i kommunen ska få sina röster hörda 

samt att möjliggöra för ett ungdomligt perspektiv till politiker och tjänstemän i 

vissa frågor. Ungdomsforum fungerar som en länk mellan ungdomar och politiker 

samt tjänstemän.    

Syfte med medborgardelaktighet 

Karin ser möjligheten med Ungdomsforum som att det erbjuder unga en insyn i 

den lokala politiken och den demokratiska processen. Dessutom möjliggör 

projektet för unga att påverka i frågor som berör dem. Det sker ett lärande för 

ungdomarna som deltar, men även för tjänstemän och politiker:  

Nyttan med Ungdomsforum från politikens håll är att det är en bra 

input, ett ungdomligt perspektiv i vissa frågor. Ungdomarna vet ju 

bäst hur deras tillvaro ser ut […]Politikerna kan lära sig från 

ungdomarna, och ungdomarna kan lära sig att det inte alltid är så 

lätt som man tror att vara politiker, eller att saker tar tid, kanske lite 

väl lång tid, men det är så det ser ut. Så från bägge håll. 

Inbjudna medborgare och urval 

Urvalet sker genom att ungdomar ansöker till Ungdomsforum genom det 

kommunala sommarjobbsprogrammet. Karin menar att vid urvalsförfarandet 

eftersträvar kommunen en så blandad grupp som möjligt:  

Vi försöker välja ut så att det blir en sån blandad grupp som 

möjligt. Dels vi vill ha så jämn fördelning som möjligt mellan killar 

och tjejer, och det är ungdomar i gymnasieålder, så det kan vara 
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någon som precis börjat gymnasiet och någon som precis kanske 

gått ut. Men där 16-19 år. Så lite blandat i ålder, kön och gärna 

blandad bakgrund. Blandat val av utbildningsinriktning, någon som 

pluggar mer teoretiskt och någon mer praktiskt så att vi får bredden 

så gott det går. Det är inte så lätt alla gånger när det inte är så 

många ungdomar, men vi har lyckats bättre och bättre får jag nog 

lov att säga de senaste åren.  

Under tre veckors sommarjobb introduceras åtta ungdomar i uppdraget, under 

ledning av en processledare. Tanken är att ungdomarna ska stanna kvar i 

Ungdomsforum under kommande två terminer.  

Metoder för involvering 

Deltagande ungdomar får ramar för uppdraget, men har möjlighet att besluta om 

innehållet. Tjänstemän och politiker vänder sig till Ungdomsforum för input, eller 

som ett bollplank, men ungdomarna kan även arbeta utifrån egna idéer.  

Slutrapporten från sommarjobbsveckorna lämnas till Kommunstyrelsen. Under 

projekttiden så presenterar även ungdomarna sina idéer i kommunfullmäktige där 

politiker har möjlighet att ställa frågor. Karin menar att Ungdomsforums idéer tas 

tillvara på och att många idéer och synpunkter kommer fram i dialogen.   

Utmaningar och möjligheter 

Karin presenterar en av utmaningarna med Ungdomsforum som att politiker och 

tjänstemän i ökad omfattning ska vända sig till Ungdomsforum för information, 

råd och idéer: ”Att det inte enbart är ungdomar som ska komma med idéer utan 

även att man kan vända sig till dem, eller ge dem uppdrag att jobba med”. 

Utmaningen är därmed att tjänstemän och politiker ska komma ihåg att projektet 

finns när det vill ha synpunkter från ungdomar.  

En vidare utmaning är att avgränsa sig – både de som deltar i projektet samt 

politiker och tjänstemän. Utifrån ungdomarna i Ungdomsforum beskriver Karin:  

För det handlar också om att avgränsa sig. Det är lätt hänt att man 

tänker att man vill så mycket och då blir det för svårt. Avgränsa sig 

också. Men det känns ju roligare för dom att jobba utifrån uppdrag 

där man faktiskt efterfrågar deras medverkan.  

Även tjänstemän och politiker bör ställa konkreta avgränsade frågor och här anser 

även Karin att det behövs en större medvetenhet:  

Det handlar också om hur man lägger upp det. Att man skickar 

stora dokument som man vill ha synpunkter på, och gärna inom ett 

par dagar. Men det går inte att jobba så. Då får ni välja ut en fråga 
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som ni kan formulera, och träffa dem och köra en presentation och 

workshop. Man kan inte arbeta med ungdomarna som i traditionella 

remissrundor där man skickar ut ett dokument som man vill ha 

synpunkter på i nämnder […] Handlar också om hur man avgränsar 

sig själv.  Hur jag ställer frågan så man får vettiga synpunkter. Lite 

hur man frågar som kan ha betydelse. Där tror jag det kan behövas 

en kunskapshöjning. Ett annat sätt att tänka.    

Karin anser att tidsfaktorn är en utmaning. Här gäller det att politiker och 

tjänstemän är medvetna om att det tar lite längre tid när ungdomar ska involveras i 

olika frågeställningar.  

Karin menar också att det är viktigt att komma ihåg att de åtta ungdomar som 

arbetar i Ungdomsforum inte är representativa för alla Trelleborgs ungdomar. 

Syftet är istället att dessa kan fungera ”som en länk mellan andra ungdomar och 

politiker. Som ungdom kan man vända sig till ungdomsforum om man kanske vill 

ha hjälp hur jag ska göra om jag har ett förslag eller vill komma till tals”.  

 

Projekt Trelleborg C 

Projektet med Trelleborg C påbörjades 2010 utifrån ett regeringsuppdrag med 

syfte att testa metodutvecklingen genom projektet Barn och unga i 

samhällsplaneringen. Trelleborgs kommun var en av sex försökskommuner som 

fick i uppdrag att prova sätt att göra barn och unga delaktiga i 

samhällsplaneringen med syfte att hitta nya metoder och rutiner. Trelleborgs 

kommun valde att fokusera på den nya centralstationen efter beslut att staden 

skulle få tågtrafik. Parallellt med arbetet med detaljplanen för centralstationen 

arbetade barn och ungdomar i Trelleborg med frågeställningar kring bland annat 

hur centralstationen ska se ut, vad som ska finnas på stationen och hur de tar sig 

till och från platsen.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med detaljplanen för centrastationen 

presenterades för de barn och ungdomar som deltagit i projektet, och en 

presentation av hur deras sypunkter tagits emot. Projektet resulterade även i att 

kommunstyrelsen antog nya rutiner för ungas inflytande i samhällsplaneringen, 

där det i berörda förvaltningar ska finnas utsedda kontaktpersoner samt att det vid 

samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ske samrådsmöten för barn och unga 

gällande vissa detaljplaner.  

Syfte med medborgardelaktighet 

Syftet med att involvera barn och ungdomar i planeringsarbetet var att fånga in 

deras idéer till arbetet med detaljplanen, samt att testa metoder och rutiner för att i 
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framtiden arbeta med ungas delaktighet i samhällsplaneringen. Karin ser de 

positiva effekterna med projektet som att Trelleborgs kommun ”fick möjlighet att 

verkligen arbeta med planutveckling kopplat till barn- och ungdomsfrågor”.  

Inbjudna medborgare och urval 

Initialt togs kontakt med en förskola och tre skolor, varav samtliga tackade ja till 

att delta i projektet:  

Vi tog kontakt med rektorerna, som i sin tur fick välja ut vilka 

pedagoger som kunde arbeta med detta och då tror jag de valde dels 

efter vilka ämnen och dels vilka som hade möjlighet och intresse. 

Så det var intresserade pedagoger som var med som jobbade hela 

vägen. Det var väldigt kul.  

Deltagare var en mellanstadieskola, högstadieskola, gymnasieskola, förskola samt 

Navigatorcentrum (del av arbetsmarknadsförvaltningen för unga arbetssökande i 

åldern 16-25 år). Skolorna var geografiskt utspridda med elever med olika 

bakgrunder och i olika åldrar. Karin berättar: ”Vi kände att vi behöver gå igenom 

skolan om vi ska kunna jobba ordentligt med detta”. Därför har pedagoger från 

förskolan och skolorna fungerat som projektledare inom sina verksamheter och 

därigenom även arbetat med projektet utifrån läroplanen.  

Metoder för involvering 

Projektgruppen ställde ett antal frågeställningar som projektdeltagarna arbetade 

med. Eleverna arbetade med projektet på olika sätt, men framförallt i workshops, 

samt genom studiebesök och studieresor. Gemensamt var att pedagogerna 

införlivade projektarbetet i läroplanen.   

Resultatet redovisades till kommunstyrelsen samt till politiker i 

samhällsbyggnadsnämnden. Under projekttiden har projektet även spridits externt 

genom kommunens tidning, lokala medier samt sociala medier. Barnen och 

ungdomarna som deltagit i projektet ställde även ut sina förslag vid en utställning.  

Utmaningar och möjligheter 

Den främsta utmaningen beskrivs som omfattningen av det material som kom in:  

Vi fick in så mycket material, vi satt med gigantiskt mycket 

material som skulle sammanställas. Hur ska vi göra med detta? Och 

vissa saker är ju inte möjligt för en kommun att påverka [… ] Men 

vi fick fram så man kunde punkta ner det, de viktigaste punkterna, 

när vi återkopplade till ungdomarna så hade vi det i punktform. 

Och det lade samhällsbyggnadskontoret fram till sin nämnd och 

planarkitekten sa att tack vare barn och ungdomars medverkan så 
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kunde vi motivera mer att det skulle bli en station – lättare att få 

igenom det tänket. Så där är det ju vinster att man kan får in barn 

och ungas synpunkter – att de har rätt att vara med och tycka, och 

även att de kan vara med och stödja allt arbete vi gjorde.  

Projektgruppen arbetade även med pedagogerna för att tolka det materialet 

som barnen tagit fram. 

Vi fick hjälp av pedagogerna mycket – de känner barnen på ett 

annat sätt hur vi ska tänka och tolka. Men det var inte helt enkelt, vi 

fick in många bra idéer.  

Karin menar att för projektledare som arbetar med medborgardelaktighet är 

det viktigt att alla som deltar i projektet har en gemensam bild av vad 

projektet handlar om och syftar till:  

Presentera vad syftet är, vad vi ska göra, så att man har någon slags 

ram kring det. Och återkoppla vad resultatet blev. Och lite grann de 

här och de här synpunkterna kan vi förverkliga, men inte dessa. Så 

man har lite förklaringar, tror jag. Och det märkte vi också, alla 

önskemål kan ju inte uppfyllas, det märkte vi ju, och så är det ju i 

livet, det måste man lära sig, men om man får en förklaring så 

köper de flesta det. Att dom ska veta varför de bjuds in, och att man 

återkopplar resultatet, så att de får ta del av det. 

 

4.5 Bredband till landsbygden, Linköpings kommun  

Fredrik Eriksson var ansvarig och beställare gentemot Utsikt Bredband för ett 

projekt som avsåg byggnation av bredband utanför tätorten. Under åren 2002 till 

2004 anlades ADSL liksom i det flesta kommuner gjorde. År 2009 väckte Telia 

frågan om att avveckla kopparnätet i hela Sverige. I samma skede beslutade 

ansvariga politiker i kommunen att bygga fibernät innan kopparnätet avvecklades. 

Fredrik berättar: 

När jag började 2007 hade vi inget direkt fokus på att bygga 

fibernät utan vi sade att vi kan förstärka dom här telestationerna 

som var lite dåliga, och det finns ny teknik för att få snabbare 

bredband vi telenätet men så kom då Telia ned hit i maj 2009 så 

sade dom att nu ska vi avveckla hela kopparnätet. Då ställde vi 

frågan väldigt många gånger; menar ni verkligen hela kopparnätet? 

[…] Nu blev det inte så. Men jag gick tillbaka till politiken och 

sade att såhär säger Telia […] Nu är det dags att reagera, vi ser bara 

en lösning; bygg fibernät innan det här är avvecklat. 
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Genom att kommunen anslog 20 miljoner samt sökte och tilldelades 15 miljoner 

kronor i statligt stöd beslutades att det skulle byggas ett stamnät. Projektet pågick 

mellan 2010 och 2014.  

 När vi körde igång det här var det inte självklart att kommunen 

fick bygga stamnät […] bygg får vi se. 

Kommunen etablerade en robust och hållbar projektorganisation som skapade 

möjligheter för nyetablerade byalag att själv ordna med själva byggnationen och 

installationen av bredband. Men också en organisation för fortsatt förvaltning och 

utveckling av näten. Som projektledare utsågs en person som var specialist på att 

bygga infrastrukturer i form av bland annat fjärrvärmeverk och vattenverk. Till sin 

hjälp hade projektledaren en upphandlad byggledare som fick i uppdra att ordna 

det praktiska. Kommunen var beställare och Utsikt upphandlade övriga tjänster på 

uppdrag av kommunen. Vidare arrangerade kommunen informationsmöten och 

andra kommunikationsrelaterade insatser. Det byggdes totalt elva stamnät trots att 

det bara hade projekterats för nio stamnät.  

I samband med att projektet slutfördes fanns det mellan 35 och 40 stycken byalag 

som tillsammans har byggt 32 mil fibernät till en kostnad av 48 miljoner. Idag 

(hösten 2015) har antalet byalag växt till 61 stycken. Fredrik menar att utan 

stadsnätet hade kommunen inte nått så långt. Fredrik berättar också att kommunen 

har fått pris för bästa bredband/digitala tjänster i Skandinavien. Kommunen har i 

förhållande till andra kommuner ökat tillgången till bredband på landsbygden 

väldigt fort. En positiv bieffekt av projektet är att de byalag som etablerades tack 

vara projektet bedöms som en vinst för framtida dialog eftersom kommunen når ut 

till tusentals personer för samråd och dialog. Det har skapat en folkrörelse och nya 

byalag poppar upp där alla kan bidra med sin kompetens och sin tid.  

Syfte med medborgardelaktighet 

Fredrik berättar att kommunen har effektmål och ska arbeta ändamålsenligt samt 

vara tillgänglighetsanpassad. Fredrik menar att kommunen måste se till nyttan. 

Fredriks uppfattning är att medborgardialog är svårt. Han upplever att kommunen 

bjuder in men att folk ändå inte kommer och att det är svårt att väcka intresset. 

När det gäller dialoger om detaljplaner och bredband finns det däremot ett stort 

intresse. 

Medborgardialog är svårt ska jag säga, för att även om vi försöker 

[…] vi ropar men får sällan svar, det är ett väldigt lågt intresse […] 

vi har försökt med medborgardialog i olika former och på olika sätt 

[…] det som upprör det är när man ska bygga bebyggelse på en äng 

framför en sjö då kommer alla. 
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Inbjudna medborgare och urval 

Fredrik berättar att alla berörda fysiska och juridiska personer som var etablerade 

inom området bjöds in för att delta. Målgruppen var hushåll och företag som fick 

välja att vara med eller stå utanför i byalagen som skulle utföra det operativa 

arbetet. Följ regelverket eller var utan bredband var kommunens budskap enligt 

Fredrik. Utgångspunkten var självkostnadsprincipen. För att kostnaden skulle bli 

rättvis hade kommunen tagit fram en rekommendation för hur byalagen skulle 

fördela kostnaderna mellan medlemmarna (hushåll och företag) där kommunen 

rekommenderade att alla skulle dela lika oavsett kostnaden för varje enskild 

anslutning. 

Metoder för involvering 

Inför varje informationsmöte uppdrog kommunen åt en organisation att åka ut och 

lägga information i allmänhetens brevlådor om att det skulle hållas ett 

informationsmöte. På mötet berättade kommunen om stamnätsprojektet och att 

tanken var att det hela skulle genomföras med hjälp av byalag. Ibland kunde det 

arrangeras ett extramöte om något byalag önskade det. Istället för att fråga om vi 

ska bygga bredband formulerades istället uppropet ”vi ska bygga bredband är det 

någon som vill vara med”.  

Det var prioriterat att tala med alla hur det fungerar idag och vad som skulle leda 

till störst nytta, det vill säga vilka lösningar som alla tillsammans kan komma 

fram till. Dialogen med alla berörda var viktig. Även att det förelåg konsensus 

bedömdes som en framgångsfaktor. Det fanns ett byalagskoncept som alla byalag 

skulle följa, Utsikt ansvarade för konceptet och dialogen med byalagen. Ett 

ödmjukt förhållningssätt var viktigt men även att föra diskussion med de som 

berörs var väsentligt för att hitta den bästa lösningen. När det förelåg tvister i 

byalagen gick kommunen aldrig in som domare utan gav bara rekommendationer 

till byalagen för att lösa tvisterna. Då anslutningskostnaden inte fick bli lägre än i 

tätorten beslutades om en minimikostnad.  

På frågan om Fredrik känner till SKL:s delaktighetstrappa svarar han nej men 

uppger att han har kollegor som arbetar med medborgardialog. I sammanhanget 

nämner han arenor för informationsutbyte.   

Det gäller att hitta en arena där man kan mötas och vi har haft 

arenan i form av informationsmöten, vi har haft en facebookgrupp 

faktiskt som användes väldigt sparsamt, vi har ju förmedlat ut 

information via flygblad […]  via webb främst […] sedan har det 

varit mycket telefon och mejl. […] när vi gjorde effektstudien (av 

projektet) ställde vi ju frågan om någon ville vara med i 

fokusgrupper och ta fram en enkät. Så det är dom som tagit fram 
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embryot till den enkät som skickades ut för att det skulle vara 

relevans i frågorna, och det är ju lite medborgardialog. 

Utmaningar och möjligheter 

Det uppstod en hel del konflikter i vissa byalag beroende på att de som hade en 

låg kostnad inte ville dela lika på kostnaden. I syfte att förhindra orättvisor och 

därmed otillåtet statsstöd i förhållande till tätorten utfärdade kommunen 

rekommendationer och regler.  

Vi insåg att man blev osams där ute, för att några är nära och några 

är långt ifrån, och dom som är nära vill inte betala för dom som är 

långt ifrån, så vi jobbade jättemycket med att få till, så vi skrev ett 

regelverk och en rekommendation om hur vi som kommun tyckte 

att man skulle göra och det var att dela lika för alla var ju beroende 

av varandra. Sedan införda vi ett regelverk som sade att det fick 

inte kosta mindre än 10 000 att få fiberanslutning. 

På frågan om det kunde noteras någon snedfördelning i representationen på 

mötena svarar Fredrik: 

Ofta är det ju män men det har faktiskt varit ganska mycket kvinnor 

på dom här mötena också, förvånansvärt mycket äldre […] man 

kanske trodde att det skulle vara en yngre skara som skulle komma 

eller medelålders men väldigt mycket äldre […] det kan vara en 

generationsfråga kanske, jag vet inte, att man är van att åka på dom 

här mötena. 

En eventuell snedfördelning har motverkats med hjälp av information och försökt 

att få folk att ställa så mycket frågor som möjligt. Kommunen har också försökt 

att organisera sig så mycket som möjligt medan kommunen varit på plats.  

Och sedan har vi försökt att få dom att organisera sig medan vi 

varit kvar, så att dom inte går hem och så tänker. Vi har ställt 

frågan om det är någon eller några som vill räcka upp handen och 

säga att vi tar tag i det här.   

Mycket tid gick åt för att få med folk som var motståndare och få dem att förstå 

att grannen faktiskt lägger ned tid. 

Och det är det som är så bra i den här processen så har ju min 

kollega som är landsbygdsstrateg, hon har fått 61 nya grupper att 

jobba med för att utveckla landsbygden. Det här är inte de som 

alltid varit med i byalagen sedan 30 år tillbaka utan det här är nya 

människor som kommer in i det här, oftast unga, inte helt sällan 

barnfamiljer; dom vill man ju ha en dialog med. Helt plötsligt har 
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vi ju tusentals personer och hushåll som vi kan vända oss till för att 

ha dialog om någonting som rör landsbygden […] det här måste 

vara supervärdefullt. 

 

4.6 Byastämmor, Kristianstad kommun 

Fredrik Lager, Kristianstad kommun, utvecklingssamordnare för 

landsbygdsfrågor, intervjuades med utgångspunkt i Kristianstads kommuns 

medborgardialoger som benämns byastämmor.  

I sitt arbete med landsbygdsfrågor arbetar Fredrik både externt och internt. Externt 

arbetar han mot föreningar, organisationer, byalag, näringslivet och medborgare. 

Två gånger per mandatperiod genomför Kristianstad kommun 13 stycken 

medborgardialoger, så kallade byastämmor, i hela Kristianstad kommun, vilket 

Fredrik beskriver som:  

Det handlar om allt ifrån förmöten med politiker och tjänstemän så 

vi mannar med rätt personer som vi förhoppningsvis vet vilka 

frågor, det har vi ju haft en dialog innan med medborgare och 

föreningar och företag där vi har ställt frågor vad som är aktuellt i 

respektive område och då får man in en bruttolista och sen kommer 

man ut och sen så har vi olika stationer där man då som besökare 

får träffa kommunens tjänstemän och politiker och då får man ställa 

frågan och sen får man förhoppningsvis ett svar. Och sen efter det 

ska det göras en, ska summeras och protokollföras och sen ska det 

ju faktiskt upp till ett politiskt beslut på de här åtgärderna. Det är en 

ganska stor och gedigen process som åligger kommunen att göra 

dom här dialogmötena. 

Syfte med medborgardelaktighet 

Syftet med stämmorna, enligt Fredrik, är dels att tjänstemän och politiker ska få 

möjlighet att inhämta information på lokal nivå, och dels få medborgare att berätta 

hur de vill att det lokala samhället ska utvecklas. Fredrik beskriver: ”Största 

möjligheten är helt klart att vi kan få med personer i processer som brinner för 

lokal utveckling […] att man når väldigt många goda eldsjälar på det här sättet”. 

Inbjudna medborgare och urval 

Fredrik berättar att alla medborgare är inbjudna till byastämmorna, och inbjudan 

skickas ut via annonser i den lokala dagspressen samt Tidningen Kristianstad som 

publiceras av kommunen och distribueras till samtliga hushåll. Inbjudan sprids 

även genom kommunala hemsidor samt på Facebook. 
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Antalet deltagare har hittills legat på mellan 60-80 personer. Antalet som kommer 

till byastämmorna skiljer sig beroende på ort samt om det finns en brinnande fråga 

som väcker stor uppmärksamhet och engagemang i det lokala samhället.   

Metoder för involvering 

På byastämmorna kan medborgare träffa politiker och tjänstemän. Byastämmorna 

sker i form av ett öppet hus under tre timmar med olika stationer. Medborgare kan 

skicka in sina synpunkter eller idéer via ett webbformulär innan stämman för att 

politiker och tjänsteman ska ta med sig den information som är angelägen.  

Vi har gjort från och med i år så att när man väl kommer som 

besökare så har vi någon från respektive förvaltning, medarbetare 

som presenterar vilka som är med och därefter så har vi också en 

bruttolista på inkomna frågor, det ges en möjlighet till besökare att 

ställa frågor innan som de vill ha svar på. 

Fredrik berättar att det skett vissa förändringar för att dialogen inte enbart ska bli 

en informationsinsats från kommunen till medborgare, utan att dialogen snarare 

ska fokusera på att skapa samarbete mellan medborgare och kommunen: 

Vi gjorde en utvärdering för några år sedan. När vi hörde vad 

besökarna tyckte, att de gick därifrån och var lite besvikna för dom 

trodde att dom skulle få höra storslagna planer för deras respektive 

områden men det fick dom inte höra det och det är klart, och då 

kände vi att nu ändrar vi fokus, kom till stämman och berätta vad 

du kan göra för att vara med och skapa den lokala utvecklingen. 

Uppföljning sker genom en sammanställning av de tankar och sypunkter som 

kommit upp, vilket publiceras på kommunens hemsida. Fredrik berättar att hans 

uppdrag även går ut på att internt följa upp inkomna frågor och hänvisa till rätt 

förvaltning, och där även säkerställa att ett svar lämnas för att ärendet ska kunna 

avslutas.  

Utmaningar och möjligheter 

En utmaning i arbetet med medborgardelaktighet är enligt Fredrik att nå olika 

målgrupper då det framförallt är äldre som kommer till byastämmorna. Fredrik 

menar att det är svårt att nå barnfamiljer, ungdomar och utlandsfödda personer. 

Den största utmaningen är ju att nå rätt, att få in sypunkter från allt 

och alla, som representerar hur samhället ser ut. Det blir ju väldigt 

stereotypt, med tanke på att vi inte når ungdomar, vi når inte 

personer med utländsk härkomst i samma utsträckning som vi hade 

önskat. Så det är den största utmaningen, helt klart.    
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Enligt Fredrik har det också varit en utmaning att förändra arbetsmetoden, från att 

stämman varit en möjlighet för kommunen att komma ut och informera om vissa 

frågor, till att istället fokusera på dialog:  

Det har inte varit helt smärtfritt att ha stämmor, på det här nya 

sättet, det finns många som säger att dom förväntar sig att 

kommunen ska komma ut och informera som på en gammal 

stämma, de har varit med sen vi började i slutet av 70-talet. För 

dom är det att gå och mingla och prata med tjänstemän lite 

skrämmande och främmande […] Och det har jag också märkt att 

bland dom tjänstemännen som varit mer ute att dom också upplever 

det att de står lite tryggt vid en station och har lite information om 

vad deras förvaltning har, om de har något specifikt projekt eller 

sånt, så kommer besökarna och de står och pratar om det. Större 

skillnad där bland tjänstemän att medverka. 

Fördelar med att involvera medborgare för att skapa samarbete mellan 

medborgargrupper och kommunen beskrivs som:  

Vi har ju frågor som dykt upp på stämmor, till exempel varför gör 

ni inget åt lekplatsen. Och visst vi har ett lekplatsprogram men 

ibland är det väldigt, det är bra, men, vi har väldigt kompetenta 

medarbetare det är inte det, men kan man då engagera det lokala 

byalaget. Nu är det så att vi kommer ut från kommunen och vi har 

fått indikationer på från boende att lekplatserna i byn skulle 

behövas göras någon form av upprustning, men vi känner att ni får 

jättegärna vara med i processen, då är det aldrig några problem att 

få dem engagerade, de ställer upp och tycker det är jättekul att 

engagera sig. Och många gånger när man drar igång en sån process 

så visar det sig att det finns något lokalt företag som ja, jag kan väl 

köra lite med ett lass grus till, eller jag kan väl se till att det 

kommer upp en extra lampa, eller något sånt där. Då blir det ofta 

lite i spinn-off effekter av det så att jag ser det som en stor fördel 

att man både från kommun och det lokala går ihop i processen. 

Fredrik anser att medborgare ska delta tidigt i projektprocessen och göra detta i 

någon form av lokal utvecklingsgrupp. På frågan om han kan ge något exempel på 

när det gått bra, och hur de gjorde då, nämner han framförallt ett exempel som 

ansågs lyckat just för att medborgare involverades tidigt i processen samt att det 

skedde en dialog och ett samarbete mellan lokala initiativ och kommunala 

åtgärder. Den lokala förankringen nämns som en nyckelfaktor.  

Enligt Fredrik är det initialt även viktigt att beskriva syftet med projektet då det 

ofta är flertalet olika aktörer inblandade:  
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Det gäller att man verkligen reder ut redan från början för de olika 

organisationerna förväntningarna. Vi har fått in ibland från olika 

lokala grupper att de skjutit alldeles för högt och haft vissa som 

kommit in som har varit alldeles för entreprenöriella och haft svårt 

att förstå att kommunen kan upplevas som trög, men så är det 

många intressenter, så många förvaltningar och människor som ska 

säga sitt. Och man ska inte bortse från att många av våra 

förvaltningar är myndigheter, och det måste få ta sin tid. Det där 

kan ju vara lite irriterande och det kan ju inte vara så jäkla svårt att 

sätta upp och fixa till en ny utrustning på lekplatsen, jo man måste 

ta hänsyn till massvis med olika parametrar innan den här 

utrustningen sätts upp och det ska tas, det ska ansökas om bygglov 

och en det ena och en det andra och jag förstår ju att ibland man 

kan tycka att det är trögt. Kan hända att det går två-tre år från att 

man börjat en process innan man är färdig.  Men det är väl lite 

samhällsutbildning i det med, höll jag på att säga, faktiskt. 

 

4.7 Strömparken, Norrköpings kommun 

Intervju med Göran Dahlberg projektledare och kommunikatör Pernilla Juhlin. 

Pernilla berättar inledningsvis om strategin kring sportfisket i Motala ström. 

2002 togs en strategi fram för att utveckla sportfisket i Motala 

ström […] för att göra möjligt med fiskvandring från Motala ström 

ända upp till industrilandskapet. 

Projekt Strömparken påbörjades i början av 2011 och parken invigdes hösten 

2013. Idén kom ursprungligen från kommunens ekologer i kombination med den 

strategi som togs fram 2002 för att utveckla sportfisket i Motala ström för att 

möjliggöra fiskvandring från Motala ström upp till industrilandskapet. 

Utgångspunkten var fisken därefter utvecklades idéer om att göra något för lek 

och ungdom och allmänheten. Det är tre huvudorsaker som ligger till grund för  

att parken görs om; dels att fiskar ska kunna komma upp till Hästskodammen, dels 

att fiskare ska få större möjlighet att syssla med sportfiske på sikt och dels skapa 

lekmiljöer för barn respektive skapa möjligheter för både vuxna och barn. Det 

blev ett jättejobb som inte riktigt var tanken från början.  

Syftet med medborgardelaktighet 

På frågan vad som är syftet med medborgardialog och varför man arbetar med 

medborgardialog svarar Göran ”att informera” respektive Pernilla som svarar 

”delaktighet”. De hänvisar även till Let’s Create” som är ett begrepp som 
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Norrköpings kommun introducerade under 2010 där syftet är att skapa delaktighet 

och att alla ska få vara med och skapa sin stad och sin miljö.  

Positiva effekter av medborgardialog beskrivs som ”stolta Norrköpingsbor som 

känner att de varit med och påverkat” och ”nöjda medborgare och 

norrköpingsbor”.  

SKL:s delaktighetstrappa är inte bekant för Göran medan Pernilla uppger att hon 

känner till begreppet lite vagt och har läst lite kort om den.  

Inbjudna medborgare och urval 

Pernilla berättar att kommunen bjöd in fastighetsägare och styrelser i 

bostadsrättsföreningar runt Strömparken till ett informationsmöte. På frågan om 

hur urvalet gjordes svarar Göran: 

Det vet jag säkert inte men jag skulle gissa på att det var så dom 

som bodde runt parken […] de som var mest berörda. 

På frågan om det föreligger risk för någon snedrepresentation i samband med att 

ta in synpunkter svarar Göran  

Jag vill påstå så här, att det är lite olika, vissa jobb som det här 

Strömparken, då har ju vi (kommunen) bestämt hur vi vill ha det 

[…] så andra jobb som får önska hur dom vill ha det, men det är ju 

inte så vanligt att vi gör det, det kan jag ju säga men det händer. 

Metoder för involvering 

För att informera om kommande projekt bjöd kommunen i september 2011 in alla 

fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar som bodde i närheten. Mötet 

hölls när planeringen var över. På mötet fanns möjligheter att komma med 

synpunkter. Pernilla berättar att det fanns en mapp för att samla alla synpunkter.  

Fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar runt 

Strömparken bjöds in till ett informationsmöte där syftet var att 

informera om det kommande […] att man planerade att skapa en 

laxtrappa och att rakt genom parken ska en grund bäck rinna och 

längs bäcken byggs många nya spännande lekplatser, och det blir 

fler sittytor och sen utvecklingen av fisket. […] där fick man 

anmäla sig och komma. Men det känns som att den här kom redan 

när det var bestämt ganska mycket […] det verkar inte som att man 

bjöd in till att få idéer […] däremot fanns det nog möjligheter att 

påverka och tycka till lite. 
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Pernilla berättar också att kommunen, enligt beslut från kommunfullmäktige,  

är skyldiga att svara på alla synpunkter inom 24 timmar, under vardagar. En första 

återkoppling innebär ett personligt svar (hämtat från kommunens övergripande 

mål). Det kan antingen bestå av ett slutligt besked eller så kan det bestå av 

information om hur den fortsatta hanteringen av frågan kommer att ske och vem 

som är kontaktperson i ärendet. 

Det skickades även ut informationsbrev några månader efter informationsmötet. 

Det hölls inget samrådsmöte men det fanns dock möjlighet att framföra 

synpunkter i detta skede. Information genom byggskyltar/vepor uppsatta på 

staketet som visade hur parken skulle komma att se ut.  

När vi väl började bygga så hägnades alltihopa in och där sattes vi 

upp stora byggskyltar men den skylten visade då, det fanns en 

illustration på hur parken kommer att se ut. Det var stora bilder 

uppsatta på staketet. 

När projektet var färdigställt skickades en omfattande inbjudan ut till förskolor 

och boende som fick möjlighet att komma på invigningen.  

Utmaningar och möjligheter 

På frågan om det finns några nackdelar med medborgardialog svarar Pernilla och 

Göran att det kan vara tidskrävande att ta hand om det som kommer in men det 

vägs upp av att det kommer in så mycket bra saker. De uppger att de har svårt att 

hitta andra nackdelar med medborgardialog. Vid medborgardialog är det enligt 

Pernilla viktigt: 

att våga testa lite nya saker för att få med medborgarna, inte kanske 

alltid bara bjuda in till informationsmöten eller typ tyck-till-möten 

innan, utan även att hitta på lite roligare saker också men det är ju 

alltid tiden som sätter begräsningar oftast. 

 

4.8 Planprogram Holma Kroksbäck, Malmö stad 

Maria Örn intervjuades i egenskap av kommunikatör på Stadsbyggnadskontoret 

där hon arbetat med dialoginsatser i projekt, bland annat planprogram Holma 

Kroksbäck. Planprogrammet syftar till att få en helhetssyn på områden som 

kommer att ligga till grund för framtida detaljplaner. Arbetet med 

planprogrammet påbörjades för tre år sedan. Dialoginsatser med medborgare har 

pågått under en två månaders period, mellan den 1 oktober och 30 november 

2015. På Malmö stads (2015) hemsida beskrivs syftet med planprogrammet som:  
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att visa hur möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i 

Holma och Kroksbäck kan ökas. Det innebär att utreda och ge 

förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan skapas på ett 

sådant sätt att den kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och 

ekonomiskt hållbar utveckling i området och till att mål för hela 

stadens utveckling nås, samtidigt som befintliga värden tillvaratas.  

Maria beskriver projektet som ett stort integrationsprojekt som är tänkt att bryta 

barriärer mellan bostadsområdena Kroksbäck, Djupadal, Holma och Kulladal. 

Malmö är dessutom i behov av fler bostäder. I projektet arbetade Maria med 

kommunikation och dialogprocesser med medborgare. 

Samrådsprocessen är avslutad och projektet befinner sig nu i fasen att en 

samrådsredogörelse och ett färdigställt planprogram ska presenteras. Detta 

kommer ske under 2016. Planprogrammet kommer sedan ligga till grund för 

detaljplaner.  

Syfte med medborgardelaktighet 

Syftet med att involvera medborgare i arbetet med planprogrammet beskrivs av 

Maria som att de ville skapa en utökad dialog med de som påverkas av de 

tilltänkta förändringarna:  

Vi försöker gå ifrån det här som enligt lag, att vi ska ställa ut 

planen i Stadshuset och på biblioteket och hålla ett samrådsmöte 

där vi står och berättar. Och så får folk sitta och lyssna och räcka 

upp handen. Så vi ville föra någon slags dialog och göra det lite 

enklare att hitta oss och nå oss. Inte bara de som letar upp det här 

mötet och tar sig in till Stadshuset för att gå på mötet. 

Inbjudna medborgare och urval 

Medborgare bjöds in till samrådsprocessen genom ett utskick till samtliga hushåll 

inom och nära planområdet. Utskicket innehöll en kortversion av planprogrammet 

med en illustration på förslaget. I utskicket fanns även en lista på samtliga 

samrådsaktiviteter med information om var medborgare kunde träffa tjänstemän, 

hur de kunde komma i kontakt med kommunen, och var de kunde hitta mer 

information samt det fullständiga planprogrammet.  

Metoder för involvering 

Samrådsprocessen påbörjades med två halvdagar där tjänstemän från Malmö stad 

befann sig i Holma och Kroksbäck för att möta medborgare. Tjänstemän på plats 

besvarade frågor samt inhämtade medborgares synpunkter och åsikter om 

planprogrammet. En modell över planområdet användes, vilket Maria tycket är ett 
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bra verktyg för att kunna visualisera abstrakta frågor: ”En modell har alltid varit 

väldigt bra dialogverktyg har vi känt, att samlas och prata kring och det väcker 

uppmärksamhet och engagemang”.  

Under dessa halvdagar bemannade sex till sju tjänstemän de tält som ställts upp i 

planområdet. Maria beskriver det som ett mycket välbesökt arrangemang. Tanken 

var att tjänstemännen på plats skulle kunna röra sig i området. Det var även en 

strategi för att nå olika målgrupper. Det visade sig dock att planprogrammet väckt 

så pass mycket uppmärksamhet att tjänstemännen inte hade någon möjlighet att 

röra sig i området utan istället fick ta emot de medborgare som sökt upp dem:  

Nu kanske vi ändå mest fick de som hade kommit på mötet ändå. 

Vi blev nog lite tagna på sängen hur det togs emot. Vi var nog inte 

riktigt beredda på den uppmärksamheten som det fick och de 

känslorna som det här planprogrammet rörde upp. Så tanken var att 

vi skulle ha de här tälten, att finnas på plats att vi skulle vara så 

många som sex-sju stycken för att vi också skulle kunna röra oss, 

vi hade mobilt material typ visionsbild. Men det blev ju sån 

anstormning att vi hade ju fullt upp att ta hand om malmöborna 

som kom dit. Å det här med att försöka nå målgrupper, det 

försvann lite där faktiskt, för det blev bara så överhopat och vi var 

ju tvungna att ta hand om de här bränderna först. 

Ytterligare en aktivitet var att tjänstemän, på förfrågan från medborgargrupper, 

t.ex. föreningar, åkte på hembesök för att informera om planprogrammet och 

samla in synpunkter.  

Det arrangerades även en tävling för att engagera personer under 

samrådsperioden. Tävlingen syftade till att väcka intresse för området och olika 

frågeställningar. Tävlingen innebar att medborgare kunde skicka in en bild eller 

rita en teckning på en plats i planområdet som man upplevde som positiv eller 

negativ. Även om en liknande tävling genomförts i ett annat projekt och denna 

väckte stor uppmärksamhet, så inkom bara ett fåtal bidrag i projektet i Holma 

Kroksbäck. Maria menar att medborgare istället har lagt sin tid på att träffa 

tjänstemän för att berätta om sina synpunkter då planprogrammet resulterade i 

många upprörda känslor.  

Även en referensgrupp skapades, men det visade sig svårt att hitta intresserade 

medborgare. Maria beskriver: 

Det är väldigt svårt när vi försöker söka engagemang. Vi har svårt 

att hitta ingångar till engagemanget när vi behöver blandade 

målgrupper. Ibland kanske det finns en enstaka eldsjäl och en liten 

klick liksom. Men när man försöker få det spritt mellan alla 
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områden så, ja det var svårjobbat. Det är svårt att hitta ingångar och 

hittade de som verkligen brinner för det. 

Förutom att i referensgruppen föra diskussioner om planprogrammet var tanken 

även att de som deltog kunde agera som någon form av ambassadörer i sitt 

område för att skapa engagemang kring projektet. Arbetet påbörjades genom ett 

förmöte där planprogrammet och dess innehåll presenterades. Det gavs även en 

presentation kring vad ett samråd är, hur medborgare kan lämna sina synpunkter 

och hur dessa tas tillvara på. Därefter genomfördes ett samrådsmöte med 

kommunens projektgrupp för att inhämta synpunkter och idéer. Maria menar att 

arbetet i referensgruppen skapade bra diskussioner då deltagarna inte enbart 

deltog av egenintresse utan kunde diskutera en helhet. Under våren 2016 kommer 

ytterligare ett möte med referensgruppen genomföras där projektgruppen 

presenterar sammanställningen av inkomna synpunkter och vilka förändringar 

som kommer ske utifrån inkomna synpunkter.  

Parallellt med ovannämnda aktiviteter upprättades även en hemsida med 

information kring planprogrammet och projektprocessen. Modeller på 

planområdet ställdes även ut i Holma och i Stadshusets foajé.   

Återkopplingen till medborgare kommer att ske genom samrådsredogörelsen, 

vilken publiceras digitalt under 2016.  

På frågan om Maria känner till SKL:s delaktighetstrappa svarar hon:  

Man tänker på den innan man går ut. Och mycket när vi går ut på 

samråd det är också för kännedom […] Och i vissa fall är det bara 

så man använder det. Här finns det ju påverkansmöjlighet, även om 

den inte är stor. Man utvecklar inte så jättemycket tillsammans i det 

här läget, men vi tar ju ändå åt oss synpunkterna och kan göra vissa 

förändringar. Men samtidigt så skapar man en kännedom så att det 

inte blir rädsla när det börjar hända saker så att man är förberedd på 

att någonting händer i mitt område i framtiden, det kommer 

utvecklas och det kommer förändras.  

Maria menar att det är viktigt att när en dialogprocess påbörjas initialt besluta 

vilken typ av påverkansmöjligheter det finns, och därefter utforma aktiviteter.  

Utmaningar och möjligheter 

En utmaning i arbetet med samrådsprocessen är att planprogrammet skapat 

mycket oro och rädsla för förändring. Projektmedarbetare bör därför vara beredda 

på många svåra frågor: 

Vi kanske inte riktigt var beredda på vad som skulle komma ut ur 

det här planprogrammet, alla dessa känslor. Så vad man ska tänka 
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på, vad jag har med mig efter det här, är att jag måste göra mycket 

mer förberedande arbete: vad kan hända, vad kan man tycka, vilka 

känslor kan det röra upp. Och det gör man ju lite grann, vilka är de 

brinnande frågorna i det här planprogrammet, men på vissa ställen 

ska man nog ta det ett steg längre och förbereda hela gruppen. 

Maria berättar även att hon önskar att medborgare hade inkluderats mycket 

tidigare i projektprocessen: 

Det här planprogrammet är så långt gånget. Vi tänker att vi tar in 

dem i ett ganska tidigt skede för det är ju ändå ett planförslag som 

ligger till grund för kommande detaljplaner, men det hade varit 

mycket mer intressant att ta in dem innan vi påbörjade, i början av 

det här arbetet, att skapa diskussioner redan där.  

Ytterligare en utmaning var att möta intentionen att få in så blandade målgrupper 

som möjligt:  

Att hitta de målgrupper som inte gapar högst och skriker mest och 

tar för sig. Utan att hitta lite bortanför det och vara på plats och gå 

runt i området men nu blev det ju ändå så att vi fick jobba mycket 

med de som skriker högst. Nu var det ju så att vi kanske inte hade 

så mycket tid som vi hade önskat att ta kontakt med lite mjukare 

målgrupper. Så det kan man ju fundera på. 

En möjlighet med att involvera medborgare menar Maria är att boende har stor 

områdeskunskap:  

Många har bott i sitt område många år och har stor kunskap om 

området och hur man använder olika platser och hur man tar olika 

platser i besiktning och vad som är viktigt. Så man får in väldigt 

många såna tankar och idéer och det är ju väldigt viktigt för oss. 

För det är inte alltid att när man arbetar i ett område, man har inte 

alls samma kännedom som när man bor där.  

Maria berättar att en tjänsteman i projektgruppen har växt upp i området, vilket 

har varit en tillgång:  

Det skapar ju också förtroende gentemot malmöborna när vi går ut, 

vi kommer inte helt utifrån, vi kommer lite inifrån också. Och det 

har varit väldigt positivt. 

I arbetet med medborgardialoger menar Maria att det är viktigt att ta in 

medborgares synpunkter så tidigt som möjligt, och även att vara tydlig med vilka 

påverkansmöjligheter det finns: 
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Man har ju olika möjligheter i olika projekt. Men att börja när man 

bara är i molnarbetet, när det börjar ta fart, att man kanske där 

hittar frågor som man i alla fall kan börja bolla med medborgare 

och få kunskap om. Så var ute i tid. Och vara tydlig med vad det 

finns för påverkansmöjlighet. Är det verkligen att man kan vara 

delaktig och påverka slutresultatet, i vilken grad, så att det inte bara 

blir dialog för dialogens skull. Utan att tänka igenom vilka frågor 

kan man påverka.   

 

4.9 Nytt resecentrum, Nyköpings kommun  

Nyköpings kommun är en av många kommuner som förtätas. Behov finns att 

samlokalisera olika reseslag. Det innebär att busstationen och den 100 år gamla 

tågstationen som ligger 800 m från varandra ska sammanföras. Kommunen har 

därför startat ett projekt för att planera och bygga ett nytt resecentrum. Ingegerd 

Ask är projektledare för planeringen av det nya resecentrat. Projektet har pågått i 

10-15 år. Trafikverket är samarbetspartner eftersom tåg och räls är kopplat till ett 

resecentrum. En detaljplan togs fram 2009 som byggde på en 

lokaliseringsutredning från 2006. I och med att projektet har blivit en del av 

projektet Ostlänken har det hela vuxit och vuxit till ett jätteprojekt som en del av 

ett höghastighetsnät i södra Sverige. Detaljplanen respektive järnvägsplanen 

bearbetas parallellt. En ny detaljplan är beräknad till 2017, eventuella 

överklaganden är då inte inräknade.  

Syftet med medborgardelaktighet 

Ingegerd har haft en diskussion med sin kommunikatör om begreppet 

medborgardialog. Ingegerd anser att   

En medborgardialog ska vara en process, alltså en dialog med 

medborgarna där dom faktiskt kan påverka så att det behöver gå 

upp och tas ett nytt politiskt beslut, det är på den digniteten, så alla 

dialoger är inte medborgardialoger […]man ska vara försiktig med 

att kalla allt för medborgardialog […] man får snarare kalla det 

dialog med allmänheten. 

Ingegerd menar att fördelen med medborgardialog grundar sig på en förhoppning 

om en viss förankring och transparens hos medborgarna men även att dessa 

känner sig delaktiga. Enligt hennes bedömning är det särskilt viktigt med tanke på 

de långa planeringstiderna i kommunen.  
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Planeringsfaserna är ju så långa så det är ju som att det händer 

ingenting, ingenting och sedan plötsligt stänger dom av en gata och 

börjar bygga […] och vi gör ju en massa planeringsjobb som inte 

syns. 

Ingegerd påpekar också vikten av att medborgarna blir förberedda och då särskilt 

när något stort planeras. Hon anser också att dialogen syftar till att få in bra 

synpunkter och att nå ut till målgrupper som kommunen missat. Vidare menar 

Ingegerd att kommunen därutöver kan få in nya perspektiv eller få bekräftelse på 

att kommunen tänkt rätt. 

Inbjudna medborgare och urval 

På frågan om hur urvalet av inbjudna går till svarar Ingegerd att alla som berörs, 

det vill säga alla som avser att nyttja platsen, bjuds in. Ingegerd anser att även om 

det finns lagstadgade krav på samråd enligt planprocessen krävs det mer:  

I ett sådant här projekt så är det ganska fnuttigt att bara göra de 

formella processerna, som kommer att påverka våra medborgare i 

så pass stor utsträckning och stan och hela planeringen av stan, så 

då har vi, det är inte helt färdigt än, men vi har ju tittat på hur 

bygger vi på det här, hur skulle vi kunna både ta hjälp av och visa 

vad vi håller på med […] försöka hålla en så öppen dialog vi kan 

med våra medborgare och samtidigt dra nytta av deras synpunkter. 

Metoder för involvering 

Kommunens konsult har till uppgift att ta fram förslag på fyra varianter för hur det 

kan komma att se ut inom det aktuella området som sedan medborgarna kan få ta 

del av. Ingegerd kan inte säga hur medborgarna kommer att involveras men säger  

att: 

Exakt hur vet jag inte men vi är väldigt intresserade av att inte bara 

kalla till ett samråd här i lobbyn eller entrén som vi brukar göra, där 

kommer dom som har tid att komma oftast, det kan man också ha 

men vi skulle gärna grotta in oss på hur når vi fler grupper det är 

kanske snarare så att alla dom som inte kan komma på det samrådet 

som kommer att använda resecentrum när det väl står klart.  

Ingegerd anser att det är viktigt att ha med sig att en person inte kan göra allt. 

Ibland kan det till exempel behövas stöttning i kommunikationsdelen. Av den 

anledningen har kommunen därför valt att anlita en kommunikatör för att nå ut. 

Förslaget är att till våren ha skapa olika aktiviteter på olika ställen och för olika 

grupper under en till två veckor. Ingegerd nämner att ett visningsrum skulle kunna 

vara ett alternativ. Hon anser att det är viktigt att också kunna hantera och ta hand 
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om input. För det jobbet behövs en plan. Det finns inga mallar för hur det ska 

genomföras. Ingegerd anser att ”vi kan inte göra för mycket i dialogen med 

medborgarna”. Kommunen planerar också att ha öppet hus, ”Nyköping växer”, i 

maj 2016 och då ska även projektet om ett nytt resecentrum finnas med.  

I arbetet med medborgardialog tror Ingegerd att den personliga kontakten är 

viktigt, det är värdefullt att medborgarna får se personerna som handlägger 

ärendet på kommunen. Vidare anser hon att återkopplingen är en viktig faktor 

eftersom hon utgår från att medborgarna vill veta vad som hänt med deras 

synpunkter. Att återkoppla är dock ”inte helt lätt” enligt Ingegerd utan ”är ett stort 

arbete i sig […] exakt hur det går till vet jag inte eftersom det är en svår bit”. Ett 

sätt är att återkoppla är att använda lokaltidningen enligt Ingegerd.  

Utmaningar och möjligheter  

Ingegerd anser att nackdelen med medborgardialog är att dialogen med 

medborgarna tar mycket tid, resurser och engagemang i anspråk. Att hantera alla 

synpunkter utgör ett jättearbete enligt Ingegerd: 

Det tar väldigt mycket tid och resurser för oss på kommunen […] 

gör vi den bredden vi vill nå och hur vet vi att vi når den […] eller 

ska vi bara tro det, hur går det att veta […] för det är hur det 

uppfattas som är det viktiga. 

Kommunen kanske gör bedömningen att den tar rätt beslut men det viktiga är hur 

det uppfattas och att det uppfattas. Ingegerd vill kunna säga att kommunen har 

gjort allt den kunnat för att förhindra ett överklagande.  

Ingegerd säger också att hon ibland kan känna sig otillräcklig om det inte går att 

uppfylla alla förväntningar och önskemål. Att ta emot ris och ros och skäll 

upplevs som jobbigt. ”Man kan känna sig utpekad av vissa personer”.  

Utmaningen med planen för resecentrum är att slippa ett överklagande eller som 

Ingegerd uttrycker det: 

Hur kan vi ändå jobba så mycket vi kan för att inte planen ska bli 

det (överklagad) hur kan vi hitta missnöjet, hur kan vi föregå det 

[…] i alla fall så att man kan säga att vi har gjort allt vi kunnat. 

Ingegerd bedömer att det är viktigt att projektet kan hantera och ta hand om input 

samt att vara beredd på att andra frågor kan komma upp och hur projektet ska 

hantera dessa. 

När kommunen bjuder in till möten är det också angeläget att kommunen har ett 

upplägg av hur informationen ska se ut så att fokus inte handlar om frågor som 

inte har med projektet att göra.  



 

 63 

En annan omständighet som är betydelsefull i kommunikationen med medborgare 

är att ha koll på varför tjänstemannen valde att välja ett visst alternativ ”så att man 

själv känner sig trygg” men även vara uppdaterad på vilka beslut som tagits i en 

viss fråga.  

Ingegerd ger exempel på när medborgardialogen fungerat särskilt bra. Det 

handlade om att kommunen avsåg att bygga om en damm i ett litet samhälle. Alla 

föreningar bjöds in till ett möte vilket följdes upp med information. Det 

upprätthölls en pågående dialog med orten och de boende visste vilka de kunde 

vända sig till och var de ska hitta information. En framgångsfaktor var enligt 

Ingegerd att alla på orten hade ett ansikte på kommunföreträdaren.  

Hon ger även ett exempel på ett projekt på samma ort men som gick helt fel. Här 

hade kommunen missat dialogen med berörda vilket medförde att projektet aldrig 

förankrades bland kommuninvånarna. Det ledde till att ärendet överklagades och 

projektet inte kunde färdigställas.    

 

4.10 En ny park, kommun X  

Kommunen, med drygt 20 000 invånare, hade en bild av en önskad utveckling av 

en park i tätorten. Av den anledningen startade kommunen upp ett projekt hösten 

2014. Respondenten kom senare in som projektledare. Ett annat skäl till att det 

blev ett projekt var att det var många kommuninvånare som var upprörda över att 

kommunen tidigare hade låtit avstycka fem tomter för privat husbyggnation i det 

aktuella området. Den ständiga frågan för kommunen var därför hur detta skulle 

hanteras på ett bra sätt.  

Syfte med medborgardelaktighet 

Syftet var att få fram det som var mest värdefullt för medborgarna i kommunen. I 

det sammanhanget aktualiserades en ny frågeställning om hur kommunen skulle 

kunna fånga in så många perspektiv som möjligt i parken. Respondenten berättar: 

Då var det flera av sektorscheferna som hade hört talas om en 

arbetsmetod som kallas Culture planning och tyckte att den var ju 

intressant. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ska föra 

en väldigt nära dialog med medborgare. På något sätt hitta det som 

är mest värdefullt. Man pratar lite filosofiskt om att hitta platsens 

själ. Man ska ta tillvara på det kulturella kapitalet som finns och då 

handlar det inte bara om graffitimålningar eller fina statyer utan hur 

kulturen blir mer ett levnadssätt. Förväntningar och traditioner som 

håller ihop den här platsen. […] Hur skulle man på något sätt fånga 

in så många perspektiv som möjligt i den här parken. Så satt man 
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och klurade lite och insåg att man inte kan sitta med en arbetsgrupp 

från en avdelning utan man behöver tänka större och nytt. Så man 

satte ihop en arbetsgrupp med folk från flera avdelningar. Väldigt 

skilda kompetenser, allt från samordnare till mediastrateg, 

planarkitekter. Tror att det var näringslivsutvecklare med i början, 

så det var otroligt mycket. 

Inbjudna medborgare och urval 

Enligt respondenten bjöds alla kommuninvånare in och det fanns en medveten 

ambition att lyssna in alla och inte enbart de medborgare som drivit på mest. 

Vidare berättar hen att även om det sedan tidigare fanns gott om medborgarförslag 

och motioner efterfrågade kommunen ännu fler förslag och önskemål vilket 

resulterade i ett omfattande material. 

Metoder för involvering 

Kommunen beslutade att tillämpa en arbetsmetod som heter Culture planning. 

Metoden går ut på att föra en väldigt nära dialog med medborgarna, en form av 

s.k. ”extrem medborgardialog”. Culture planning skiljer sig från medborgardialog 

genom att det är en metod som innefattar nio grundsteg där mycket fokus ligger 

på dialog och interaktion samt återkoppling. Kommunen hade skapat ett 

perspektivhjul där det visualiserades vilka grupper som kunde tänkas påverkas. 

Inkludering är en viktig del av metoden.  Respondenten berättar hur arbetsgruppen 

gick till väga: 

Hur ska vi göra? Vilka vill vi nå? […] man hade tagit fram ett 

perspektivhjul  […]   det är en cirkel och så har man satt den här 

parken i mitten och så har man tänkt vilka kan möjligtvis tänkas 

använda den här. […] sedan har man specat upp dom i den här 

cirkeln. Och så har man suttit ned en stund senare och tittat; om 

man nu vill nå alla dom här grupperna hur ska vi nå dom? […] 

vilka i dom här grupperna är viktiga. Här har det varit en styrka 

över att det varit kompetenser från alla håll i kommunen i princip. 

[…] utifrån alla dom här perspektiven det har handlat om  

[…]jämställdhet, integration, trygghet, tillgänglighet och miljö. Så 

det har varit väldigt breda segment eller tårtbitar. 

Under våren utreddes vilka grupper som kommunen ville nå ut till samtidigt som 

det pågick diskussioner om hur insamling av åsikter skulle genomföras, ”vad ska 

vi göra och varför då”. Under sommaren sammanställdes materialet. Nästa fas 

innebar att man skapade arbetsgrupper som fick i uppdrag att ta kontakt med 

medborgarna, bland annat genom fysiska enkäter på ett antal ställen i kommunen, 

webbenkät med samma innehåll, lättillgänglig struktur på kommunens hemsida, 

tre tillfällen för människor att träffas och diskutera, telefon, e-post, besök, lokal 
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press, annonser, hemsidan, vägskyltar, skylt i parken samt fritidshemselever som 

gjorde studiebesök i parken.  

Respondenten menar att det inte går att nå alla. Av det skälet var det extra viktigt 

att försöka ha en så öppen och ärlig diskussion som möjligt för inte missa någon. 

Mycket tid lades på att skapa en tydlig dialog.  

En utgångspunkt för kommunen var att inte ha alla svaren på förhand utan låta 

svaren uppstå i mötet med människorna och även inta ett ödmjukt förhållningssätt 

vilket också är en del av metoden och också en del av hens erfarenheter. 

Respondenten påpekar också att det vid medborgardialog är betydelsefullt med 

kontinuerlig återkoppling.  

Även om motivationen fanns var det inte alla tjänstemännen som hade vana att 

föra dialog med medborgarna.  

Projektet använde kommunens facebookkonto men beslutade att inte upprätta 

någon särskilt facebookgrupp. Respondenten berättar om valt förhållningssätt till 

Facebook rent generellt:  

Vi har använt oss av Facebook också kan jag säga. Det har varit lite 

intressant. Det är en klurig en hur man ska hantera den. I det här 

fallet så har det varit personer i arbetsgruppen som använt sina 

privata konton för att sprida informationen på ett sakligt sätt. Och 

det har stått dem fritt att göra det. […]jag skulle inte göra det, det är 

min personliga åsikt. Det behöver skiljas på privatliv och yrkesliv 

på det här sättet. […] Nej, det var högst medvetet det finns privata 

grupper där tonen inte är särskilt god. Jag bedömde att vi inte hade 

resurser att sitta och hålla en god ton i en sån grupp. […] Vi har 

absolut engagerat ungdomar ändå. Vi har använt oss av Facebook 

men det har varit via kommunens offentliga kanal […] däremot 

kanske man inte har 21 000 följare på den sidan. 

Utmaningar och möjligheter  

Utgångspunkten var enligt respondenten att ” Alla kan vara med och påverka men 

vi kan inte ge allt till alla”. Vidare anför respondenten att det var viktigt att vara 

tydlig med att det är en dialog ”vi lyssnar, vi är intresserade”. Mycket tid lades 

därför på att ha en tydlighet i dialog. Det var betydelsefullt att vara öppen och 

ärlig med att det fanns otroligt bra förslag men tydliggöra att dessa inte kan 

omhändertas i det här projektet eftersom det inte överensstämmer med den stora 

bilden av projektresultatet samtidigt som information ges om att dessa synpunkter 

kan tas med i andra projekt. På frågan om det finns någon risk att missa att bjuda 

in medborgare svarar respondenten:  
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Det är klart att det finns risk. Alltså, hantera gör man väl genom det 

att ha en öppen diskussion, ärligt, om att den risken finns. Det går 

inte skulle jag vilja säga att man når hundraprocentigt alla. Sen så 

på nåt sätt måste i det här fallet intentionen varit att nå så breda 

grupper som möjligt men om man verkligen gör det i slutänden 

slutändan eller inte det är jättesvårt att veta och en del av det är att 

vi inte kan följa upp det fullt ut för då kan vi inte garantera 

personerna anonymitet som är med till slut sen. 

Respondenten anser att om begreppet medborgardialog används men 

medborgarna ändå inte ges möjlighet att påverka kan det leda till att begreppet 

medborgardialog riskerar att få ett dåligt rykte.  

Om medborgardialog används som ett alibi i den betydelsen att något görs i 

begreppets namn trots att det inte skett någon egentlig medborgardialog kan det 

uppfattas som en slags skendemokrati som också skadar förtroendet för 

kommunen.  

Vi kan väl uppleva att medborgardialog kan användas i 

sammanhang där medborgarna inte har någon möjlighet att påverka 

och det får ju ett otroligt dåligt rykte då […] Bjuder man in till en 

dialog då måste det finnas en möjlighet att faktiskt vara delaktig 

och påverka inte att bli informerad om någonting då är det en helt 

annan grej. […]speciellt om det används som en form av alibi när 

man ska säga att man gjort något utan att man gjort det på riktigt 

och det tror jag inte spelar roll vilken kommun man pratar med så 

har det använts på det här sättet. Problemet med det förutom att det 

blir lite skendemokratiskt är att man skadar förtroendet och då 

hamnar man i det här, du får säkert höra det är jättevanligt; det är 

ingen som kommer det är ingen som bryr sig det är ingen som 

ställer upp och vi bjuder in och det är ingen som vill nä men det 

kanske finns anledningar till det. Det kanske inte har skötts jättebra 

förut. Man kanske inte bjuder in på rätt sätt eller i rätt kanaler och 

sedan kan dom ha höga förväntningar på hur många som vill 

engagera sig. 

Respondenten anser att medborgardialog har konkretiserats tack vare projektet.  

Det här projektet blir ju så konkret. Vi kan raljera lite på kaffet och 

säga när man gör det på det här sättet då blir det på riktigt.  

En utav fördelarna med projektet är att det genererat goda kanaler till 

medborgarna enligt respondenten: 
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Då har det här projektet varit otroligt viktigt att vi faktiskt kan ha 

en bra dialog och återkoppla och engagera för att vi ska bygga ett 

förtroende för när vi går ut och frågar då har man möjlighet att 

påverka, och det är någonting vi jobbar med internt också att det 

ska få landa i det här. 
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5 Analys 

 

Forskningsfrågan utgår från hur medborgare involveras i kommunala projekt samt 

vilka utmaningar och möjligheter som är förenade med medborgardelaktighet. I 

det följande görs en analys av vilka metoder som används när medborgare 

involveras i kommunala projekt och vilka utmaningar det medför för 

projektledaren/projektet.  

Innan det kan göras behöver kommunernas syfte med delaktighet först utrönas. 

Därför fokuserar följande avsnitt på att analysera vad som är syftet, och även 

möjligheterna, med medborgardelaktighet. 

 

5.1 Syftet med medborgardelaktighet 

Kommunen är en politisk organisation där politiker genom att företräda 

medborgarna har beslutanderätt genom så kallad representativ demokrati. Med 

stöd i lagstiftningen åligger det kommunerna, i demokratins namn, att upprätthålla 

någon typ av kommunikation med kommuninvånarna så att dessa ges insyn och 

möjlighet att i viss mån påverka den offentliga verksamheten. Medborgarpåverkan 

i kommunala projekt kan därför liknas vid en typ av intressenthantering.  

Utifrån genomförda intervjuer kan noteras att kommunerna i regel visar på en hög 

ambition och vilja att komma i kontakt med medborgarna. Respondenternas syn 

på syftet att involvera medborgare i kommunala projekt stämmer överens med 

Eskerods et al. (2015a) beskrivning av orsaken till varför intressenter är viktiga 

för framgångsrika projekt, vilket innefattar att förstå intressenternas intressen och 

behov samt att minska deras motstånd till projektet.  

Ett exempel på att förstå medborgarintressenternas behov finner vi i projektet i 

Linköping som handlade om att ersätta det utdömda ridhuset med ett nytt ridhus. 

Att projektet resulterar i åtgärder som medborgarna är i behov av är en viktig 

orsak till att involvera medborgare i projektarbetet. Kommunerna uttrycker det i 

form av att medborgarna ska känna sig involverade och delaktiga. Ett förhållande 

som även stämmer överens med Seithikurippus et al. (2015) uppfattning, det vill 

säga att det är viktigt att uppmuntra och involvera intressenter för att deras 

perspektiv ska ingå i besluten.  

Att förankring är en viktig faktor att räkna med framgår tydligt i projektet i 

Nyköping med att bygga ett nytt resecentrum, där medborgardelaktigheten bland 

annat ses som en metod för att tidigt stävja motstånd mot projektet och därmed 

överklaganden, vilket minskar projekttid och projektresurser. Vidare kan vikten 

av förankring av beslut exemplifieras av Malmö stads planprogram där 
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samrådsprocessen skapat oro och rädsla för förändring hos medborgare. 

Respondenten hade därför önskat att medborgare involverats i ett tidigare 

stadium, då förankring skapar förberedda medborgare. Även kommun X som 

genom att välja en typ av extrem medborgardialog arbetar för att förankra 

projektet hos medborgarna. Förankring av ett beslut minskar också risken för att 

medborgare utvecklar ett motstånd mot projektet, vilket kan äventyra projektets 

framgång vilket ligger i linje med den bedömning som Jansson och Wiik (2008) 

gör och som även framgår av Kommittédirektivet 2014:111. Förhållandet utgör 

också samtidigt det hela till en utmaning eftersom förankringsprocessen i regel 

ställer krav på omfattande tid till förfogande. En bedömning som även görs av 

Jansson och Wiik (2008) respektive Jensen et al. (2007).  

Att skapa samarbete och gemensamma lösningar på problem mellan 

medborgargrupper och kommunen kan ses i Linköpings kommuns samarbete med 

byalag, samt Kristianstads kommuns arbete med byastämmor. Det stämmer väl 

överens med vad Montin och Granberg (2013) förutspår, att det svenska 

demokratiska systemet går mot en ökad medborgarpåverkan, där det förväntas ett 

aktivt medborgarskap, vilket även ligger i linje med Bäcks et al. (2015) 

uppfattning.  

Mot denna bakgrund kan det konstateras att involvering av medborgare i projekt 

möjliggör följande:   

 att skapa resultat som överensstämmer med medborgares behov 

 förankring av beslut och förändringar hos de som påverkas av projektet 

 att utveckla den lokala demokratin 

Behov Möjliggöra nya idéer och perspektiv Ny ridsportsanläggning, 

Trelleborg C, Planprogram 

Holma Kroksbäck, Park 

Förankring,  

demokrati 

Forma kollektiva lösningar på problem 

och skapa samarbete 

Byastämmor, Bredband till 

landsbygden, Fokus Veberöd 

Förankring Förankring av beslut och transparens Nytt resecentrum, Fokus 

Veberöd, Planprogram Holma 

Kroksbäck 

Demokrati Skapa delaktighet bland medborgare i 

kommunal planering och utveckling 

Fokus Veberöd, Nytt resecentrum 

Förankring Förbereda medborgare att förändringar 

kommer att ske 

Nytt resecentrum, Planprogram 

Holma Kroksbäck 

Demokrati Lärandeprocess för medborgare samt 

tjänstemän och politiker 

Ungdomsforum, Byastämmor 

Förankring Dialog med de som påverkas av 

projektet 

Planprogram Holma Kroksbäck, 

Trelleborg C 
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Behov Bekräfta huruvida kommunen har tänkt 

rätt 

Ny ridsportsanläggning 

Demokrati Insyn i den lokala politiken och den 

demokratiska processen 

Ungdomsforum  

Behov Inhämta information Byastämmor 

Förankring Att informera Strömparken 

Fig. 7: Syftet med medborgardeltagande 

 

5.2 Graden av delaktighet 

I avsnitt 2.4.1 omnämns några av de metoder som finns tillgängliga för 

medborgardelaktighet såsom Arnsteins (1969) deltagandestege respektive SKL:s 

(2013) delaktighetstrappa. Majoriteten av respondenter påpekar att det känner till 

SKL:s (2013) delaktighetstrappa, men uppger att den inte används.  

I följande text tolkar vi graden av kommunernas tillämpade metoder för 

medborgardelaktighet mot SKL:s (2013) delaktighetstrappa samt Arnsteins (1969) 

delaktighetsstege. Tolkningen utgör en grov uppskattning, då vissa projekt har 

drag av flera av nivåerna i de båda modellerna.  

Det första steget i SKL:s (2013) delaktighetstrappa är information, vilket innebär 

att medborgare inte kan påverka i frågan, men bör informeras om vilket beslut 

som fattas. I projekt Strömparken hade Norrköpings kommun en bild av hur 

platsen skulle se ut varför man valde att enbart informera genom ett möte med 

boende och fastighetsägare samt att sätta upp stora tydliga vepor som täckte 

byggnadsställningarna som omgärdade platsen. 

Konsultation innebär att medborgarna kan ge synpunkter på ett förslag, eller att 

kommunen tar emot och bemöter synpunkter. Här återfinns planprogrammet 

Holma Kroksbäck, Malmö stad, där medborgare kunde lämna sina idéer och 

synpunkter på en modell av planområdet. Medborgarnas synpunkter kunde 

resultera i förändringar av den utarbetade modellen. Även byggande av ett nytt 

ridhus i Linköpings kommun innebar konsultation då föreningar kunde lämna sina 

synpunkter på planen för det nya ridhuset.  

I steget dialog möter medborgarna tjänstemän eller politiker för att presentera sin 

åsikt och diskutera olika frågor. Det skapas en förståelse för medborgares 

intressen och behov som sedan tas hänsyn till i den politiska processen. Här 

återfinns Fokus Veberöd, Lunds kommun, Trelleborg C, Trelleborgs kommun, 

och Parken i kommun X. Gemensamt för dessa projekt är att medborgare 
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involverades tidigt i processen och att de hade möjlighet att redan i ”molnarbetet” 

påverka projektets inriktning.   

Inflytande innebär att aktiviteter planeras och genomförs i samarbete med 

medborgare. Medborgare är delaktiga under en längre period och har inflytande i 

hela processen från att identifiera behov till att slutligen genomföra förslaget som 

sedan går vidare till ett politiskt beslut. I Ungdomsforum, Trelleborgs kommun, 

kunde ungdomar planera aktiviteter i samråd med politiker och tjänstemän. 

Byastämmora i Kristianstads kommun syftar till att kommunen i samarbete med 

medborgargrupper genomför lokala utvecklingsprocesser. Även vid byggnationen 

av bredband i Linköpings kommun planerades aktiviteter i samarbete mellan 

byalag och kommunen.  

Inget av projekten som omfattas i studien återfinns i steget som motsvarar 

medbeslutande, det vill säga gemensamt beslutsfattande, t.ex. omröstningar.  

Gällande graden av medborgardelaktighet utifrån Arnsteins (1969) stege bedömer 

vi att samtliga projekt ligger över nivå1 (manipulation) och nivå 2 (terapi) vilket 

motsvarar icke deltagande, men under nivå 6 (partnerskap), nivå 7 (delegerad 

makt) och nivå 8 (medborgarkontroll).  

Utifrån vår tolkning innebär det, enligt Arnsteins sätt att se på saken, att 

medborgaren inte är verkligt deltagande eftersom de saknar direkt inflytande över 

beslutsfattandet. 

Utifrån denna ansats kvarstår nivåerna 3, 4 och 5 enligt följande. 

Nivå 3 information; envägskommunikation från tjänstemän till medborgare, finns 

inget utrymme för återkoppling eller diskussion. Detta överensstämmer med 

Strömparken i Norrköpings kommun.   

Nivå 4 konsultation innebär att medborgare bjuds in för att ge förslag till olika 

alternativ. Dock menar författaren att det inte finns någon garanti för att man tar 

hänsyn till medborgarnas synpunkter. Här återfinns planprogram Holma 

Kroksbäck, Malmö stad, där medborgare kunde ta ställning till en planmodell. Här 

återfinns även ridhuset i Linköpings kommun där föreningar kunde lämna sina 

synpunkter på en plan.  

Nivå 5 pacificering på denna nivå börjar medborgarna få en viss grad av 

inflytande – deras synpunkter hörsammas, men de står fortfarande utanför 

beslutsfattandet. Här återfinns resterande projekt där medborgare inkluderats 

tidigt i processen för att föra en dialog med tjänstemän/politiker och även att 

genomföra aktiviteter tillsammans med kommunen. Dock står medborgare utanför 

beslutsfattandet, vilket ligger i linje med det representativa demokratiska 

systemet.   
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Resecentrum, Nyköpings kommun, omnämns inte i ovanstående text då fasen för 

medborgardelaktighet ännu inte påbörjats. 

Avslutningsvis visualiseras vår analys av delaktighetsgraden utifrån SKL:s 

delaktighetstrappa och Arnsteins deltagandestege. Figurerna är framtagna av 

studiens författare. 

 

Fig. 8: Författarnas analys av delaktighetsgraden utifrån SKL:s delaktighetstrappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Författarnas analys av delaktighetsgraden utifrån Arnsteins deltagandestege 

 

5.3 Metoder för delaktighet 

Kommunerna uppvisar flera olika metoder för att involvera medborgare. Det rör 

sig om informationsmöten, samrådsmöten, utvecklingsgrupper bestående av 
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medborgare, dialogmöten, referensgrupper och Arbetsboksmetoden samt Culture 

planning.  

I tillägg till de applicerade metoderna identifierar vi följande kompletterande 

aktiviteter såsom initial marknadsföring av projektet, kontinuerlig återkoppling, 

förmöten med medborgare inför dialoger med tjänstemän/politiker, såväl som 

informationsspridning i olika kanaler.  

Utifrån intervjuunderlaget framkommer följande omständigheter som 

kommunerna bedömer utgöra nyckelfaktorer, vilka gäller oavsett metodval.  

 Att medborgarna engageras så tidigt som möjligt i processen  

Flertalet respondenter påpekar att det är viktigt att medborgare involveras tidigt i 

projektprocessen. Orsaken till detta är att medborgarnas krav och behov bör 

kartläggas tidigt i projektplaneringen för att projektet ska styras mot vad 

medborgarna är i behov av. En vidare orsak är att medborgarna förbereds på att 

förändringar kommer att ske. Att tidigt involvera medborgare överensstämmer 

med Jansson och Wiik (2008) samt Jensen et al. (2007) som menar att det initialt 

är viktigt för projektledare att arbeta med att samla in krav och önskemål från 

intressentgrupper. 

 Att det finns en tillräcklig bredd av intressenter  

Respondenterna önskar en så bred delaktighet bland medborgare som möjligt, 

men menar samtidigt att det är svårt att nå vissa målgrupper. Flertalet 

respondenter påpekar att alla medborgare är inbjudna att tycka till. Detta 

överensstämmer med Eskerods et al. (2015a) beskrivning av den normativa synen 

på hantering av intressenter. Till skillnad från den instrumentella synen där 

intressenter prioriteras som har ett högt inflytande och som kan stötta eller hota 

projektet, innebär det normativa att alla intressenter har rätt att uppmärksammas 

av organisationen. 

 Återkoppling till medborgare 

Återkoppling till medborgargrupper återkommer som en viktig faktor i 

respondenternas berättelser. Detta för att medborgare ska känna sig delaktiga i 

projektet och får vetskap om vad deras synpunkter resulterat i och därmed 

fortsätta bidra med sitt engagemang. Projektmedarbetare behöver därför planera 

för regelbundna informations- och kommunikationsaktiviteter. Att uppmuntra 

deltagande intressenter så att deras perspektiv ingår i besluten beskrivs även av 

Seithikurippu et al. (2015). 

 Att förankra projektet externt (medborgare) såväl som internt 

(politiker och tjänstemän) 
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Att beskriva och tydliggöra syftet med projektet är ett sätt att uppnå förankring, då 

det ofta är flertalet olika aktörer inblandade. Projektledare som arbetar med 

medborgardelaktighet måste se till att alla som deltar i projektet har en gemensam 

bild av vad projektet handlar om och syftar till. Detta framgår i intervjun med 

respondenten från Kristianstad kommun. Respondenten från Trelleborgs kommun 

menar även att förankringen måste ges tid. Enligt Jałocha et al. (2014) utgör 

förmågan att analysera och hantera intressenter en utav många nyckelkompetenser 

som en projektledare bör ha för att bland annat arbeta för allmänhetens förtroende 

där förmågan att förankra utgör en del. Förankring av projekt i offentlig 

verksamhet nämns som en essentiell faktor både av Jansson & Wiik (2008) samt 

Jensen et al. (2007). Kommun X och Lunds kommun pekar också på vikten av att 

förankra projektet internt. Att samarbeta med en rad olika individer och grupper – 

både interna och externa – för att överkomma hinder i samarbete är en av 

offentliga projektledares nyckelkompetenser (Jałocha et al. 2014). 

Om kommunen på något sätt kommit på kant med sina medborgare kan 

förankringen vara särskilt viktig eller till och med nödvändig. Det var fallet i 

kommun X som valde att föra en väldigt nära dialog med medborgarna genom s.k. 

Culture planning. Metoden utmärker sig genom att mycket fokus ligger på dialog 

och interaktion samt återkoppling.  

 Kontinuerliga riskanalyser 

Flertalet respondenter påpekar att det är svårt att förutse vilka de brinnande 

frågorna är. Därför är kontinuerliga riskanalyser av vikt för att tidigt analysera 

vilka svårigheter som kan uppstå under projektet och om det finns eventuellt 

motstånd att förvänta (Jansson & Ljung 2004).  

 Tydliggöra vilken påverkansgrad medborgare kan räkna med 

Slutligen är en nyckelfaktor att tydliggöra i vilken grad medborgare kan påverka. 

Det framgår i intervjun med projektledaren från Lunds kommun där denne 

tydliggjorde för delaktiga medborgare att de hade möjlighet att lämna sina 

synpunkter men att det slutgiltiga beslutsfattandet ålades kommunens politiker 

och tjänstemän.    

 

5.4 Utmaningar med att involvera medborgare 

Studien har visat att det finns ett starkt stöd i kommunerna för att släppa in 

medborgare utöver vad som föreskrivs i lag. Vi kan dock konstatera att det finns 

en hel del utmaningar med medborgardelaktighet som kommunerna inte riktigt 

känner sig säkra med hur de ska hantera. Det handlar om representativitet, vikten 

av förankring, tidsfaktorn samt omfattningen av material. I det följande redovisas 

de vanligast förekommande utmaningarna. 
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Representationen bland intressentgrupper  

En återkommande problematik som lyfts upp i intervjuerna är att nå ut till alla 

berörda och inte enbart till de medborgare som hörs och syns mest. Därför är 

frågan kring representation i arbetet med medborgares synpunkter och åsikter i 

projekt viktig att hantera.   

Detta går i linje med Bäck et al. (2015) samt Montin och Granberg (2013) som 

problematiserar medborgardelaktighet på grund av den representativa 

problematiken samt att det vid dialoger med medborgare främst är resursstarka 

som kommer till tals. Bäck et al. (2015) menar att när deltagandet är tidskrävande 

och avancerat resulterar detta i att deltagarna blir mindre socialt representativa, 

vilket innebär att medborgare från redan resursstarka grupper huvudsakligen är 

det som påverkar beslutsfattandet när kommunen möjliggör för 

medborgardelaktighet. Denna problematik lyfts av projektledaren för Linköpings 

ridhus som menar att i dialoger med medborgare riskerar grupper att uteslutas, till 

exempel resursvaga, och därmed är det främst de som hörs och syns som påverkar 

projektet. Projektledaren menar att en utmaning är att skapa metoder för att lyssna 

in åsikter som är representativa för intressentgruppen.  Snedfördelning av 

representation lyfts även som en utmaning av Linköpings kommuns arbete med 

bredband till landsbygden då det framförallt är äldre som ingår i byalagen och 

därmed blir representationen en utmaning i form av en generationsfråga. Samma 

problematik går även att hitta i Kristianstads kommun då det framförallt är äldre 

som deltar på byastämmorna. Projektledaren i Kristianstad kommun menar att den 

största utmaningen är att få in synpunkter från alla medborgare så det 

representerar hur samhället ser ut. Projektledaren menar att det är svårt att nå 

barnfamiljer, ungdomar och utlandsfödda personer i arbetet med 

landsbygdsfrågor.  

Bäck et al. (2015) menar att den kritik som riktas mot medborgardeltagande hör 

ihop med distinktionen mellan direkt demokrati och representativ demokrati, där 

den senare är den formen av demokrati som råder i Sverige, dock med direkt 

demokratiska inslag, till exempel genom medborgardialoger där medborgare som 

direkt påverkas av en verksamhet har möjlighet att utöva inflytande. Även Montin 

och Granberg (2013) och Tahvilzadeh (2015) menar att medborgardeltagande kan 

hota den representativa demokratin då denna baseras på politisk jämställdhet och 

inte på önskemål från enskilda, ofta resursstarka, medborgare. Dock menar 

Montin och Granberg (2013) att medborgardialoger, om genomförda på rätt sätt, 

kan utgöra en metod för olika grupper i samhället att göra sin röst hörd. Att 

analysera vilka man avser föra en dialog med och för att undvika att inte enbart de 

som redan är resursstarka gör sin röst hörd, rekommenderar SKL (2013) att skapa 

ett fyrfältsdiagram (prioritetsmatris) där prioriterade intressentgrupper analyseras. 

Bland annat menar SKL (2013) att det är viktigt att planera för uppsökande 
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verksamhet samt att använda olika metoder för delaktighet då medborgare 

kommunicerar på olika sätt.   

Exempel på detta hittar vi både i Lunds kommun och i Malmö stad. För att 

möjliggöra för samtliga medborgare att dela sina synpunkter har projektledaren 

för Fokus Veberöd, Lunds kommun, initialt i projektarbetet bedrivit uppsökande 

verksamhet där hon besökt olika organisationer, föreningar och andra aktörer för 

att informera om projektet och möjligheten att lämna synpunkter och idéer. I både 

Lunds kommun och Trelleborgs kommun har barn kunnat delta i 

dialogprocesserna genom att uttrycka sina idéer genom teckningar och modeller. I 

Malmö stad fanns det en intention att få in synpunkter från så blandade 

målgrupper som möjligt genom att använda olika metoder i dialogarbetet, bland 

annat genom att tjänstemän skulle röra sig i de berörda områdena för att samla in 

synpunkter. Dock visade det sig att många medborgare sökte upp tjänstemän i 

utplacerade tält i området, vilket gjorde att det inte fanns tid att inhämta 

synpunkter från medborgare som inte aktivt själva sökte upp tjänstemännen.   

Montin och Granberg (2013) menar samtidigt att delaktighetsprocesserna riskerar 

att resultera i att medborgare delar sina synpunkter av egenintresse och inte av 

allmänintresse. I två av intervjuerna framkommer just utmaningar i förhållandet 

mellan egenintresse och allmänintresse. I Lunds kommun har det för 

projektledaren varit viktigt att i genomförda samtalsgrupper informera 

medborgare att de i samtal med tjänstemän representera medborgarna i sin helhet, 

det vill säga det som framkommit genom arbetsboksmetoden där samtliga 

medborgare i närområdet fått möjlighet att lämna sina synpunkter i ett antal olika 

frågor. Projektledaren har informerat om detta genom förmöten med medborgare, 

och även under samtalsgruppernas genomförande. Även i Malmö stads projekt 

med planprogrammet för Holma och Kroksbäck lyftes förhållandet mellan 

egenintresse och allmänintresse. Även här föregick samrådsmötet av ett förmöte 

med deltagare i medborgargruppen. Respondenten menar att det i samrådsmötet 

mellan medborgare och tjänstemän skapades bra diskussioner då det diskuterades 

en helhet och inte åsikter utifrån egenintresse. 

Förankring internt  

Ytterligare en utmaning som framkommit genom genomförda intervjuer är att 

processerna för medborgardelaktighet även måste förankras internt i kommunen, 

vilket framgår i intervjun med kommun X. Intern förankring ses som en 

förutsättning för att projektresultatet ska tas till vara inom organisationen. För 

projektledare innebär det att de interna mottagarna, det vill säga de som övertar 

fortsatt ansvar för det som projektet genererat, måste ses som viktiga 

samarbetspartner under projektgenomförandet (Jansson & Ljung 2004). 

Samordnaren för Ungdomsforum, Trelleborgs kommun, menar att en utmaning är 

att politiker och tjänstemän i ökad omfattning ska vända sig till Ungdomsforum 

för att inhämta information, råd och idéer. Därmed är det en utmaning för 
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projektledningen att kontinuerligt genomföra informationsinsatser även internt för 

att tjänstemän inte ska glömma bort att Ungdomsforum finns när det finns behov 

av synpunkter och idéer från ungdomar. Förankring internt är även en utmaning 

som projektledaren i Lunds kommun lyfter. Förmöten inför samtalsgrupper sker 

med medborgare, men hon ser även förmöten med tjänstemän som en möjlighet 

för att skapa förståelse bland tjänstemän för vad dialogen syftar till. Vidare menar 

hon att det är viktigt att vara ute i god tid för att bjuda in tjänstemän i 

dialogprocesser med medborgare. 

Tidsfaktorn 

Just tidsfaktorn är återkommande i intervjuerna med respondenter. Utmaningen är 

att internt i organisationen tillåta att det tar tid när processer för 

medborgarinflytande ska genomföras, men även att skapa en förståelse bland 

medborgare att den kommunala processen kan vara tidskrävande. Samordnaren 

för Ungdomsforum i Trelleborgs kommun menar att tidsfaktorn är en utmaning 

där det måste finnas en medvetenhet bland politiker och tjänstemän att det tar tid 

att involvera ungdomar i olika frågeställningar, och att de därför inte kan förvänta 

sig att få svar lika snabbt som om de skickat ut ett dokument i en traditionell 

remissrunda. Därför är det även viktigt att tjänstemän och politiker avgränsar sin 

frågeställning för att få tydliga och genomarbetade svar. Projektledaren i 

Kristianstad kommun påpekar att bland medborgare kan kommunen upplevas som 

trög, men då det är många medborgare och förvaltningar som ska få lämna sina 

synpunkter så måste man tillåta att det tar tid.  

Omfattning av material  

I arbetet med delaktighetsprocesser är det oftast många medborgare som lämnar 

sina synpunkter, och omfattningen av material att sammanställa upplevs därför 

som en utmaning av flera av respondenterna. Detta går i linje med Karlsson 

(1995) som menar att projektledaren bör göra en väl avvägd intressentutvärdering 

eftersom ju fler intressenter desto mer synpunkter vilket leder till ett alltför 

komplext material att hantera. I arbetet med Trelleborg C menar projektledaren att 

en utmaning var att sammanställa det material som arbetet med barn och 

ungdomar genererat. I Norrköpings kommun och arbetet med Strömparken menar 

projektledaren att en nackdel med medborgardialog är att det är tidskrävande att ta 

hand om alla de synpunkter som kommit in, men att det däremot vägs upp av alla 

de bra synpunkter och åsikter som dialogen genererat. Likaså menar 

projektledaren för Nyköpings kommun att hanteringen av synpunkter är ett 

mycket omfattande arbete. Även projektledaren för Linköpings ridhus påpekar att 

om det inte finns en genomtänkt plan för hur medborgares synpunkter ska 

omhändertas kan dialogen bli kontraproduktiv.   

I vissa fall har synpunkter inkommit som kommunen inte har ansvar för. Montin 

och Granberg (2013) menar att medborgares krav som inte kan tillgodoses 
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riskerar att skapa ett misstroende mot kommunal verksamhet. Projektledaren i 

Lunds kommun anser att det är viktigt att vara tydlig med båda vad kommunen 

kommer att genomföra och vad som inte är möjligt samt vad orsaken till detta är. 

Likaså påpekar projektledaren från kommun X att det är viktigt att vara öppen 

med vilka förslag som inte kommer att omhändertas samt vad som orsakar det. 
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6 Diskussion 

 

Utifrån det empiriska materialet upplever vi att kommunerna visar på en stor 

ambition och vilja att komma i kontakt med medborgare. Medborgare betraktas 

därmed som en central intressent i kommunala projekt. Metoder för traditionell 

intressenthantering torde därför vara lika relevanta i samband med att skapa 

medborgardelaktighet. En sak skiljer medborgardelaktighet från traditionell 

intressenthantering och det är att det finns ett uttryckligt krav i lag att 

medborgarna ska bjudas in för att få möjlighet att framföra sina synpunkter.  

Medborgaren som projektintressent 

Vi upplever att de främsta syftena med att involvera medborgare i kommunala 

projekt bygger på en önskan om dels att skapa resultat som överensstämmer med 

medborgarnas behov, dels att förankra beslut och dels att utveckla den lokala 

demokratin.  

När det kommer till medborgarnas behov kan det utgöras i form av bredband till 

landsbygden och att samlokalisering sker av olika trafikslag i syfte att underlätta i 

medborgarnas vardag.   

Vikten av förankring är ett återkommande svar i genomförda intervjuer. Att 

förankring av beslut är en förutsättning i offentlig verksamhet påpekas även av 

Jansson och Wiik (2008). 

Genom att involvera medborgare i kommunal projektverksamhet bedömer vi att 

den kommunala demokratin fördjupas. Involvering främjar medborgarnas 

delaktighet, insyn och inflytande i demokratiprocessen. Även den nuvarande 

synen på det politiska deltagandet, att medborgare ska skolas till att bli 

demokratiska medborgare (Montin & Granberg 2013), återfinns som ett syfte för 

att involvera medborgare i kommunala projekt.  

Metoder för medborgardelaktighet 

Kommunerna visar på ett antal metoder för att involvera medborgare. Flertalet 

projekt kombinerar även olika metoder för att öka delaktigheten och för att så 

många som möjligt ska kunna delta. Vi menar att kombinationen av olika metoder 

även är grundläggande för att möta mångfalden inom intressentgruppen då 

individer kommunicerar på olika sätt. Utifrån det empiriska underlaget upplever 

vi dock att det råder en viss osäkerhet bland kommunerna för att hitta en relevant 

metod eller strategi i varje enskilt projekt. 

I samband med att vi intervjuade projektledare från Lunds kommun och kommun 

X fick vi ta del av två för oss nya metoder för att involvera medborgare. Lunds 
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kommun tillämpade Arbetsboksmetoden, vilken är anpassad till offentlig 

verksamhet då den genom ett grundligt förarbete skapar förankring och 

transparens. I kommun X tillämpades Cultural planning, vilket syftar till att 

förskjuta makten till det lokala planet. SKL (2011, s. 3) beskriver Cultural 

planning som ”en metod som gör det möjligt att föra in kulturella perspektiv i 

samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt för en plats, ”platsens 

själ”. Metoden är ett komplement till traditionell samhällsplanering och syftar till 

utveckling av ett område, till exempel en stadsdel.  

Vi har uppmärksammat att flertalet av de intervjuade respondenterna har hört talas 

om SKL:s (2013) delaktighetstrappa. Ingen av respondenterna har dock tillämpat 

metoden i de projekt som denna studie avser. Vi menar att SKL:s (2013) 

delaktighetstrappa i kombination med makt- och intressentmatrisen är ett relevant 

verktyg för att i kommunala projekt besluta om graden av delaktighet. Dock ska 

modellen anpassas så att det fungerar i verksamheten och även används vid rätt 

tillfälle. Den andra presenterade modellen, Arnsteins (1969) deltagandestege, 

syftar till en radikal omfördelning av makten och full medborgarkontroll, vilket vi 

menar inte är tillämpbart på det svenska kommunala systemet eftersom det är 

politikerna som har det övergripande ansvaret i en representativ demokrati.  

För att inkludera medborgare från olika samhällsgrupper har det visat sig att 

uppsökande verksamhet är en användbar metod. Till exempel har projektledaren 

från Lunds kommun tidigt i projektprocessen genomfört uppsökande verksamhet 

för att marknadsföra projektet, vilket skapar förankring. Även Malmö stad har 

bedrivit uppsökande verksamhet genom att besöka bostadsområden. En 

förutsättning för att engagera medborgare i projektet är, förutom uppsökande 

verksamhet, även att det ska vara enkelt och lättillgängligt att kommunicera med 

projektgruppen. Det bör även erbjudas olika former för inlämning av synpunkter.  

En framgångsfaktor för att nå ut till medborgarna och därmed få en kontinuerlig 

länk är att etablera en kontaktpunkt med stor områdeskunskap. I Lunds kommun 

och Malmö stad har detta uppfattats som en framgångsfaktor i deras respektive 

projekt.  

Vi har uppmärksammat att kommunala företrädare som redan har ett brett nätverk 

skapar bättre förutsättningar för att nå ut till medborgarna eftersom dessa kanaler 

redan är upparbetade och etablerade. Att skapa plattformar för dialogprocesser, till 

exempel genom medborgarkontor som i Lunds kommun, är en möjlighet för att 

utöka kommunikationsinsatserna under hela projektets gång.  

Kommunen behöver vara medveten om att ifall den bjuder in till en dialog då 

måste det också finnas en möjlighet för medborgarna att faktiskt vara delaktig och 

att kunna påverka. Om så inte sker kan det i annat fall uppfattas som en form av 

skendemokrati vilket kan leda till att medborgarna tappar förtroendet för 

kommunen. 
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Vi har observerat att återkoppling och särskilt kontinuerlig återkoppling till 

medborgare är av stor vikt för att medborgare ska känna sig delaktiga och att 

deras engagemang ska kvarstå. Av det skälet är det viktigt att planera för 

kontinuerliga informations- och kommunikationsinsatser. Det skedde bland annat 

i kommun X som tillämpade Culture planning som är en form av extrem 

medborgardialog där det fanns breda kontaktytor. Vi menar även att informations- 

och kommunikationsinsatserna bör ske i olika kanaler för att nå en så bred 

målgrupp som möjligt. Vi har noterat att vid användandet av sociala medier för 

dialog med medborgare så krävs det att det finns en medvetenhet hos kommunen 

att informationen är dubbelriktad. Det innebär att kommunen behöver ha en 

beredskap och resurser för att uppmärksamma och hantera såväl positiva som 

negativa kommentarer.  

Urval av intressenter 

Ett förhållande som vi stött på i flera av kommunerna och som upplevs som ett 

problem är att hitta de medborgare som berörs men som av olika skäl inte syns 

eller hörs. Här gäller det, menar vi, att kommunerna bör undersöka vilken typ av 

metod eller metoder som kan råda bot på det förhållandet.  

Eftersom kommunerna uttrycker en önskan om att involvera ”alla” medborgare, 

menar vi att kommunala projekt främst arbetar utefter det normativa perspektivet i 

den meningen att det råder ett etiskt förhållningssätt där alla intressenter anses ha 

rätt att uppmärksammas av organisationen (Eskerod et al. 2015b). Att arbeta 

utifrån det normativa perspektivet kan, som kommunerna också nämner, innebära 

stora utmaningar i form av att inkludera olika samhällsgrupper men också i form 

av att kunna hantera alla synpunkter. 

I linje med Eskerod (2015b) menar vi att det instrumentella och normativa 

perspektivet måste balanseras. Att inkludera en allt för bred grupp av medborgare 

i intressenthanteringen resulterar i ett allt för omfattande material som är omöjligt 

att hantera (Karlsson 1995). Vi menar också att projektledaren i kommunala 

projekt inte enbart bör fokusera på nyckelintressenternas krav och behov, utan 

snarare skapa strategier för att involvera underrepresenterade grupper och de som 

vanligtvis inte deltar. Att inte uppmärksamma individers olika förutsättningar i 

hanteringen av intressenter skapar en snedfördelning i representativitet. En möjlig 

metod för analys av intressentgruppen och de medborgare som är 

underrepresenterade är prioritetsmatrisen (SKL 2013).  

Intressentgruppen kan utgöras av interna (Jansson och Ljung 2004) såväl som 

externa intressenter. Empirin visar, som tidigare nämnts, att respondenterna hade 

en vilja att komma i kontakt med medborgare. Flertalet respondenter upplevde det 

som en utmaning att bristande hantering av interna intressenter kunde få en 

negativ påverkan på de externa intressenterna. Denna problematik uppkommer 

bland annat i intervjun med projektledaren i Lunds kommun. Även projektledaren 
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i kommun X uppger att den interna förankringen är oerhört viktigt. Att inte arbeta 

aktivt med interna intressenter resulterar i att överlämningen till den interna 

mottagaren, det vill säga kommunens förvaltningar, försvåras och projektresultatet 

riskerar att inte införlivas i ordinarie verksamhet.  

Vår bedömning är att det i arbetet med hantering av intressenter även krävs en 

omfattande kontinuerlig risk- och kravanalys för att överbrygga utmaningar, men 

också för att identifiera de faktiska intressenterna. Vid en kravanalys ingår 

samtliga krav, men då alla krav inte ingår i projektets uppgift skapas en lista på de 

krav som projektet ska arbeta med (Jansson & Ljung 2004).  

Gällande de krav och behov som kommer från medborgare bör dessa 

dokumenteras och tydligt återkopplas till medborgare – både de punkter som 

projektgruppen arbetar vidare med såväl som de synpunkter som projektet inte 

kommer att arbeta med och vad orsaken till detta är. Att vara tydlig med vad 

projektet kommer att genomföra, och vad som inte är möjligt, poängteras av 

projektledare i Lunds kommun men även i kommun X. Dessutom kan åsikter 

uppkomma som står i konflikt med varandra (Li et al. 2012), vilket tidigt, men 

även kontinuerligt, bör hanteras för att minska risken för konflikt bland 

intressentgrupper. Om konflikt uppstår kan detta skada förtroendet för projektet – 

och i längden – även förtroendet för kommunen. Även om respondenterna inte har 

tillfrågats ifall det genomförts några riskanalyser anser vi att det är lämpligt för att 

undersöka huruvida projektet är tillräckligt förankrat hos medborgarna. 

Intressenthanteringen bör ske kontinuerligt under projekttiden, då nya intressenter 

kan tillkomma samt ändringar ske i intressentgruppers krav och behov (Antvik & 

Sjöholm 2006), vilket är en uppfattning som vi delar. Av empirin framgår dock 

inte om det genomförts någon kontinuerlig intressenthantering.   

Smith och Love (2004) anser att intressenter inte enbart är viktigt under projektets 

genomförande, utan ska involveras så tidigt som möjligt. Vi har uppmärksammat 

att respondenterna önskar involvera medborgare så tidigt som möjligt.  

Avslutande reflektion 

Vår bedömning är att innan valet av metod för medborgardelaktighet görs behöver 

syftet med medborgardelaktigheten först identifieras och formuleras. Vidare 

behöver det fastställas i vilken grad medborgare kan påverka. Ytterligare en faktor 

som inverkar på metodvalet är också i vilken projektfas medborgare kan påverka. 

Medborgarna bör komma in så tidigt som möjligt i processen eftersom det torde 

skapa större möjligheter att påverka. Urvalet av medborgare, både till antalet 

medborgare samt vilken grupp av medborgare projektet vänder sig till, är faktorer 

som påverkar metodvalet. Vi vill understryka att det är viktigt att inte besluta om 

vilken typ av metod som ska användas baserat på en generaliserande bild av 
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gruppen medborgare eftersom det inom intressentgruppen medborgare finns 

många olika individer och grupper. 

Respondenterna använder begreppet medborgardialog vilket kan uppfattas som att 

det riktar sig till enskilda medborgare. Vi upplever att det många gånger är 

medborgargrupper och inte enskilda medborgare som avses. Det kan bero på att 

det kan vara för resurskrävande att hantera mängden synpunkter.  

En form av återkoppling är ett tydligt avslut av projektet. Det genomfördes i 

Lunds kommun genom en avslutande tackfest för medborgare, och även i 

Norrköpings kommun genom en invigning av parken som projektet resulterat i. 

Det skapar inte bara ett avslut utan är även en åtgärd som skapar delaktighet.  

Oavsett vilken metod som används är det kontinuerliga riskanalyser av vikt för att 

förutse vilka scenarier som kan hota projektets framgång (Jansson & Ljung 2004). 

Detta är även en förtroendefråga för projektet samt kommunen som helhet. Vi har 

inte kunnat se att det sker några riskanalyser i de projekt som studien omfattar. 

Detta hade dock varit en fördel för att kunna skapa en bild av vilka de brinnande 

frågorna är, eventuellt missnöje och vilka frågor som kan uppstå.  

Vi har inte kunnat se att kommunerna genomfört någon uppföljning av hur 

framgångsrik medborgardelaktigheten varit. Det torde därför vara svårt att veta 

ifall syftet med medborgardelaktigheten är uppnådd. Dessutom förloras värdefullt 

lärande för framtiden.  
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7 Slutsatser 

  

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt medborgare involveras i 

kommunala projekt, men även identifiera vilka utmaningar och möjligheter som 

hanteringen av medborgares delaktighet innefattar.  

Vi konstaterar att delaktighet bland medborgare i kommunala projekt syftar till 

och möjliggör att (1) skapa resultat som överensstämmer med medborgarnas 

behov, (2) förankra beslut och förändringar bland de som påverkas av 

projektgenomförandet och resultatet, samt (3) utveckla den lokala demokratin. 

Inom vissa områden, bland annat genom plan- och bygglagen, uttrycks formella 

krav på att samråd ska ske med ”kommunens medlemmar och enskilda i övrigt 

som har ett väsentligt intresse av förslaget” (SFS 2010:900). Medborgares 

möjlighet att påverka begränsas dock i vissa delar genom lagstiftning, bland annat 

inom upphandling och byggnation.  

Vi kan också konstatera att kommunerna tillämpar olika typer av metoder i 

kombination med andra åtgärder eller aktiviteter. En slutsats som kan dras av det 

är att olika typer av projekt kräver olika metoder för att involvera medborgare. 

Det beror på vilken målgrupp projektet syftar till att nå samt till vilken grad av 

delaktighet som ska uppnås. Kombinationen av olika metoder resulterar i att fler 

medborgare kan delta beroende på individers olika förutsättningar till delaktighet.  

Innan beslut tas om vilken metod och strategi som ska tillämpas är det viktigt att 

kommunerna i ett tidigt skede funderar över syftet med medborgardelaktighet och 

även vilken grad medborgare ska involveras: 

 Vad är syftet med medborgardelaktighet i projektet? Det bör identifieras 

och tydligt formuleras.  

 I vilken grad kan medborgare påverka? Om graden av delaktighet inte 

överensstämmer med medborgarnas förväntningar tappar dessa förtroende 

för projektet, vilket påverkar projektresultatet och kommunens förtroende 

som helhet. För att bestämma graden av delaktighet är SKL:s 

delaktighetstrappa ett användbart verktyg. 

 I vilken projektfas kan medborgare påverka?  

 Vilka i intressentgruppen medborgare ska delta? Både antalet medborgare 

samt vilken grupp av medborgare projektet vänder sig till och prioriterar, 

påverkar metodvalet. En metod för att analysera intressentgruppen är att 

använda en prioritetsmatris.   
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En framgångsfaktor studien påvisat är att medborgarna bör engageras så tidigt 

som möjligt i processen. Det för att projektet initialt ska få möjlighet att samla in 

intressentgruppens krav och önskemål. Ytterligare en framgångsfaktor är att det 

finns en tillräcklig bredd av intressenter för att få in synpunkter från olika 

målgrupper, vilket stärker resultatets representativitet.  

För att inkludera medborgare från olika samhällsgrupper är uppsökande 

verksamhet en användbar metod. Det är också viktigt att projektet använder sig av 

personer med goda kontakter bland intressentgruppen för att kunna agera som 

”broar” mellan kommunen och medborgarna. Under hela projekttiden är 

återkoppling till medborgarna av stor vikt. Respondenterna uppger att 

återkoppling bygger upp förtroende för projektverksamheten och behåller 

intressentgruppens engagemang. Återkopplingen måste ske kontinuerligt under 

projekttiden för att bevara goda relationer med intressentgruppen, men även 

behålla medborgarintressenternas engagemang.  

Oavsett vald metod bör kontinuerliga riskanalyser genomföras för att definiera 

vilka scenarier som kan uppstå i dialogen med medborgare, till exempel vilka de 

brinnande frågorna är, eventuellt missnöje och vilka frågor som kan uppstå.  

Flertalet utmaningar har framkommit gällande hanteringen av medborgares 

delaktighet. Studien visar att kommunala projekt främst arbetar utifrån ett 

normativt perspektiv där ”alla” medborgare ska involveras, men brottas samtidigt 

med den representativa problematiken. En metod för projektledare är att skapa 

strategier och kombinera olika metoder för att involvera underrepresenterade 

grupper och därmed undvika snedfördelning i representativitet.  

Vidare utgör intern förankring både en förutsättning men också en utmaning. Om 

hanteringen av interna intressenter uteblir försvåras överlämningen av 

projektresultatet till de interna mottagarna, det vill säga kommunens förvaltningar. 

Tidsfaktorn är en annan utmaning där kommunen måste tillåta att det tar tid när 

processer för medborgarinflytande ska genomföras, men även för att skapa en 

förståelse bland medborgare att den kommunala processen kan vara tidskrävande. 

Slutligen upplevs omfattningen och sammanställningen av inkomna synpunkter 

som en utmaning då det ofta är ett omfattande och komplext material att hantera.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medborgare uppfattas som och utgör en 

viktig, om inte den viktigaste, intressenten i kommunala projekt. Dock råder det 

en viss osäkerhet om vilka metoder som lämpar sig bäst för olika projekt. 
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Förslag till vidare forskning 

Studien har besvarat hur medborgare involveras i kommunala projekt och vilka 

utmaningar och möjligheter som är förknippat med detta. Vi har kunnat beskriva 

några metoder och funnit olika framgångsfaktorer. En möjlighet för vidare 

forskning är att genom fallstudier utvärdera huruvida metodvalen är 

framgångsrika. Det skulle ge vidare insikter i förhållandet mellan projektsyfte och 

val av metod för delaktighet.  

Studien har även påvisat att det finns ett antal utmaningar som projektledaren bör 

hantera. Detta innefattar bland annat den representativa problematiken, där 

metoder krävs för att inkludera underrepresenterade grupper och därmed undvika 

snedfördelning i representativitet. Förslag till vidare forskning är därför att studera 

metoder för att involvera underrepresenterade grupper i intressenthanteringen i 

kommunala projekt.  
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Bilaga – Intervjuguide  

  

1. Kan du berätta lite kort om ditt projekt, vad handlar det om? 

2. Vilka är inbjudna att tycka till?  

a. Målgrupp 

b. Urval 

c. Problematisering ev. snedfördelning i representation 

d. Lyssna in begrepp (medborgare/kommuninvånare/brukare?) 

3. Hur gör du för att involvera medborgare?  

a. Metoder 

b. Kommunikation (inbjudan) 

c. Vilken fas (förstudie/genomförande/avslut) 

d. SKL:s delaktighetstrappa 

4. Varför arbetar du med medborgardialog? 

a. Syfte 

b. Positiva effekter 

5. Hur tycker du att det fungerar? 

a. Fördelar/nackdelar med medborgardialog 

6. Kan du ge något exempel där det gått bra? Hur gjorde du då?  

a. Detaljerat fördelar 

7. Kan du ge något exempel där det gått mindre bra? Hur gjorde du då?  

a. Detaljerat nackdelar 

8. Hur tar du till vara på medborgarnas synpunkter?   

a. Projektstyrning och genomslag 

b. Hur urvalet av medborgarnas synpunkter sker 

9. Har du någon gång valt att inte ta in medborgarnas synpunkter? 

Varför?  

a. Påverkansmöjligheter i olika typer av projekt 

b. Problematisering representativ demokrati 

10. Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med medborgardialog i 

projekt?  

a. Möjligheter/utmaningar. Tips för andra projektledare att lära utav.  

11. Något jag missat att fråga? Något du vill tillägga?  

 

 

 

 


