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Abstract 
Purpose: In today's society, several municipalities in Sweden are working towards the 
integration of their citizens in order to include them in the future planning of the cities 
and regions. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), conducted a survey called 
Medborgarundersökning, in which they examined the citizens’ view on the civil 
dialogue which takes place between the municipalities and their citizens. This survey 
demonstrated a lack of positive attitude towards the dialogue. Jönköping municipality 
had a need to gather information about the function of the citizen dialogue, since they 
published new guidelines in the summer of 2016, and to gather knowledge about the 
future configuration of the dialogue. The study strived towards uncovering how the 
municipality of Jönköping take advantage of the dialogue today and what the dialogue 
is lacking of as well as what improvement can be done between the municipality and 
its citizens. The study also included how well the dialogue were perceived by the 
citizens and their perception about the possibility to affect any decisions that were 
made. The study performs a comparison between the municipality of Jönköping and the 
municipality of Gnosjö, since the latter had a well-functioned citizen dialogue.  

Method: The study itself depended upon both qualitative and quantitative methods for 
gathering of data, such as interviews and surveys. The interviews aimed primarily 
towards employees in the municipalities and the surveys aimed towards the residents 
of Bottnaryd.  

Findings: This study provides with an increased understanding as to how the citizen 
dialogue functions in practice and provides suggestions as to how the dialogue can be 
improved and developed. Among other things, it highlights what the dialogue currently 
lacks and what improvements could be implemented to make up for that.  

Implications: Other possibilities of participation needs to be created in order to be able 
to include more citizens and the different layers of society. Furthermore, all parties 
lacks a greater commitment towards the dialogue, as well as the citizens are able to 
participate too late in the process. 

Limitations: In this study, officials and other parties, who were not deemed experts in 
the field or affected in any way, were consciously excluded. The results of this study 
are foremost able to be implemented in the municipality of Jönköping, as this was the 
center of focus. However, this study may be used as a comparison in similar, future 
studies and the proposals of improvements may be useful elsewhere. 

Keywords: Municipality, communication, dialogue, participation, SKL
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Sammanfattning 
Syfte: Flera kommuner i Sverige arbetar idag för att integrera sina medborgare i 
planeringen av kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 
en undersökning, Medborgarundersökning, där de granskade medborgarnas syn på 
medborgardialogen. Undersökningen påvisade en bristande inställning till dialogen hos 
medborgarna. Jönköpings kommun hade ett behov av att få fram information om hur 
väl dess medborgardialog fungerade då de gav ut nya riktlinjer för detta under 
sommaren 2016. Det fanns även ett behov av mer kunskap kring hur den framtida 
medborgardialogen skulle utformas. Studien strävade därför efter att ta reda på hur 
Jönköpings kommun jobbar med medborgardialogen idag och vad som saknas samt hur 
den kan förbättras mellan Jönköpings kommun och dess medborgare. Bland annat 
studerades hur medborgarna upplevde att de kunde påverka de samhällsutvecklande 
beslut som tas. Studien jämför även Jönköpings kommun med Gnosjö kommun, som 
har en välfungerande medborgardialog.  

Metod: För att få fram data som söktes så användes både kvalitativa och kvantitativa 
metoder i form av intervjuer och enkäter. Intervjuerna riktades främst mot anställda på 
varje kommun och medborgarna i Bottnaryd deltog i en enkätundersökning.  

Avgränsningar: Studien har medvetet exkluderat tjänstemän och andra parter som inte 
är sakkunniga eller berörda. Resultatet som sådant är främst implementerbart i 
Jönköpings kommun, då det var där studiens fokus låg. Studien kan dock användas som 
en jämförelse i framtida undersökningar, samt att de förslagen till förbättringar kan 
nyttjas i andra städer.  

Resultat: Denna studie gav en ökad förståelse för hur medborgardialogen fungerar i 
praktiken och ger även förslag på hur dialogen kan förbättras och utvecklas. Studien 
ger bland annat förslag på hur de aspekter som saknas av både kommunen och 
medborgarna kan implementeras. Jönköpings kommun jobbade med 
medborgardialogen i den mån det var behövligt. Bottnaryds medborgare upplevde att 
det var svårt att påverka de frågor som diskuterades på samrådsmöten, vilket gjorde det 
svårt för dem att se hur deras deltagande skulle göra någon skillnad. För att deltagandet 
skulle öka, från Bottnaryds sida, skulle kräva bättre tider för möten, större deltagande i 
aktuella frågor och återkoppling angående det som har diskuterats på tidigare möten.    

Konsekvenser: Det behövs fler möjligheter för medborgarna att kunna delta och ett 
aktivt arbete för att inkludera fler av de olika grupper som finns i samhället. Vidare 
upplevdes det att det saknades ett större engagemang från samtliga parter och att 
medborgarna blir delaktiga för sent i dialogen.  

Nyckelord: Medborgardialog, deltagande, påverka, kommunikation, stadsplanering, 
SKL 
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till studien och studiens mål samt dess frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 
Al-Khamisi et al. (2015) förklarade framväxten av medborgardeltagande som en 
reaktion till stadskärnornas omvandling på 1960-talet. Begreppet medborgardialog 
myntades i början av 2000-talet och blev sedan allt vanligare bland kommuner och 
stadsplanerare. År 2006 startade Sveriges kommuner och landsting, hädanefter benämnt 
som SKL, ett arbete för att sprida kunskap angående medborgardialogen (SKL, 2013). 
Det finns flera olika sätt att hålla en medborgardialog, både fysiskt och digitalt, men 
förekommer vanligtvis i form av samrådsmöte eller informationsmöten. Enligt plan- 
och bygglagen ska myndigheter samråda med parter som berörs av översikt- eller 
detaljplanering (Stenberg et al., 2013). Men, när det kommer till vem som är en berörd 
aktör så finns det många som sållas ut. Vill medborgarna lämna synpunkter så skall 
detta endast lämnas om det är inom räckhåll för vad de själva äger, det vill säga om det 
innebär en direkt påverkan.  

Det är ett högt fokus på våra städer. Landsbygden blir mer glesbebyggd medan 
tätorterna utvecklas och förtätas (Boverket, 2012). Städerna breder ut sig och öppna 
ytor görs om till bostäder, publika byggnader eller, i mer sällsynta fall, grönområden. 
Förortskommunerna har vuxit med 70 procent de senaste 40 åren då fler invånare valde 
att flytta från glesbyggda kommuner (Boverket, 2012). De mindre orterna har svårare 
att erbjuda samma utbud av utbildning eller arbetstillfällen som större tätorter. Här blir 
det extra angeläget att medborgarna får möjligheten att yttra sig och dela med sig av 
sina åsikter, samt att dessa yttranden tas i åtanke.  

1.1.1 Begreppsförklaringar 
Tätort 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) definieras en tätort som en bebyggelse med minst 
200 invånare. Är det under 200 invånare kallas det för småort.  

Centralort 
Jönköping är en centralort och residensstad för Jönköpings län. Det betyder att det är 
det centrala sätet för länsstyrelsen. Oftast har centralorten samma namn som 
kommunen. 

Medborgardialog  
Ett arbetssätt som används för att kunna utväxla synpunkter och nya idéer mellan 
medborgarna, kommunens tjänstemän och politiker. En typ av dialog för att öka 
förståelsen mellan de olika parterna. 

Klassiskt samrådsmöte 
Kommunen kallar in till möte med hjälp av annonsering via brev och tidning. Det är 
frivilligt att delta och under mötet följs en agenda som inkluderar ändringar i området.  

SKL 
Sveriges kommuner och landsting är en medlemsorganisation för alla kommuner, 
landsting och regioner i Sverige. De erbjuder både service och rådgivning inom alla de 
områden som regioner, landsting och kommuner arbetar med.  
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Utvecklingsgrupp 
I Jönköpings kommun finns det en utvecklingsgrupp i varje ort. Denna grupp består av 
frivilliga representanter från olika företag och föreningar, till exempel idrotts- och 
företagsföreningar. Gruppen arbetar för att förbättra orten genom att förmedla 
medborgarnas åsikter och det är främst den här gruppen som för en aktiv dialog med 
kommunen. 

Planprocessen 
En planprocess innefattar sju olika steg. Först tas ett initiativ från politiker eller enskild 
markägare som ansöker om ett planbesked. Därefter skapas ett planprogram för att få 
översikt över förutsättningar och visioner. Plan- och Bygglagen kräver att kommunen 
ska hålla samråd kring detaljplanen med berörda sakägare. Därefter granskas de 
synpunkter som inkommit och slutliga förslaget ställs ut för allmän granskning och man 
har chansen att inkomma med ytterligare synpunkter under en viss tidsperiod. 
Detaljplanen antas av antingen kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Därefter kan medborgare överklaga, dock endast om de är sakägare eller har skickat in 
skriftliga synpunkter i ett tidigare skede. Beslut om antagande vinner först laga kraft 
när tiden för överklagande har passerat och ingen har överklagat eller om eventuella 
överklaganden har avslagits (Jönköping, 2017). 

1.2 Problembeskrivning 
2006 startade SKL projektet Medborgardialogen (SKL, 2013) för att skapa fler 
möjligheter att integrera medborgarna i stadsutvecklingen. I en undersökning av SKL 
(2014), granskades svenskarnas syn på deltagandet av medborgardialogen. Resultatet 
gav att 66 procent av de tillfrågade som besvarade enkäten ville vara med och delta i 
dialogen. Av de som besvarade enkäten var det 89 procent som valde att svara på 
följdfrågan angående deras möjligheter att påverka. I figur 1 redovisas hur många som 
upplevde att de kunde påverka. I nästa fråga angående folkets deltagande var det 
sammanlagt 98 procent (av de ursprungliga 66 procenten) som svarade. I figur 2 
redovisas hur många som ansåg att de deltog i medborgardialogen. Majoriteten av 
rösterna i figur 1 hamnade på ”Jag kan inte påverka några beslut” och figur 2 ”Deltar 
inte alls”. 

 

Figur 1: Sammanfattning från SKL:s undersökning angående svenskarnas syn på 
deltagande (Mattelin & Pålsson, 2017). Källa: SKL (2014) 
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Figur 2: Sammanfattning från SKL:s undersökning angående svenskarnas syn på 
deltagande (Mattelin & Pålsson). Källa: SKL (2014) 

Under sommaren 2016 publicerade Jönköpings kommun nya riktlinjer för hur de skulle 
arbeta med sin medborgardialog. Principerna för att få en lyckad medborgardialog är 
att ha ett respektfullt bemötande, tydlighet, öppenhet och återkoppling (Jönköpings 
kommun, 2016). 

Jönköpings kommun arbetade även aktivt med utvecklingen av de mindre orterna i 
kommunen. En ort av intresse för denna undersökning var Bottnaryd, som ligger 25 
kilometer väster om centralorten. Det fanns planer på att Bottnaryd skulle utökas med 
nya bostäder, däribland ett 30-tal flyktingbostäder (Unosson, 2017). 
Utvecklingsavdelningen på Jönköpings kommun uppmärksammade att deltagandet var 
lågt under samrådsmöten i Bottnaryd och ville veta vilka orsaker som medförde det låga 
deltagandet och hur det kunde utvecklas och förbättras. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att undersöka hur medborgardialogen kan förbättras mellan 
Jönköpings kommun och medborgarna i Bottnaryd och vad det är som saknas i dagens 
dialogprocess. 

Utifrån målet utformades följande frågeställningar: 

1. Vad prioriterar kommunen under planprocessen, gällande medborgardialogen, 
vid nybyggnation och förändringar? 

2. Hur upplever medborgarna sina möjligheter att påverka frågor gällande 
förändringar inom egna orten? 

3. Vilka åtgärder önskas från både Jönköpings kommun och från medborgarna, 
gällande dialogprocessen? 

Den första frågeställningen undersöker Jönköping kommuns användning av 
medborgardialogen. Den andra frågeställningen undersöker hur medborgarna i 
Bottnaryd upplever medborgardialogen. Den tredje frågeställningen undersöker vad 
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både Jönköpings kommun och invånarna i Bottnaryd hade velat förbättra med 
medborgardialogen.  

1.4 Avgränsningar 
Studien riktar sig till medborgarna i Bottnaryd och tjänstemän och kontaktpersoner i 
Jönköpings kommun samt Gnosjö för att undvika åsikter från de som inte anses vara 
berörda av undersökningen. Det var ett medvetet val att inte inkludera andra tjänstemän 
eller orter, som kunde ha åsikter angående ämnet men som inte var sakkunniga eller 
berörda.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i 6 större kapitel. Efter ovanstående inledning presenteras kapitel 
2, metod och genomförande. Här redovisas rapportens metodval och strategi. Detta ger 
en ökad förståelse för hur rapportens data samlas in och avslutas med en analys kring 
studiens trovärdighet. Kapitel 3, teoretiskt ramverk, redogör det nuvarande 
forskningsläget samt de teorier som har använts för att analysera insamlad data. Kapitel 
4, empiri, presenterar all data som samlades in. Kapitel 5, analys och diskussion, 
analyserar data tillsammans med teorierna och besvarar frågeställningarna. I slutet av 
kapitel 5 görs en koppling till målet. Kapitel 6, diskussion och slutsatser, diskuterar 
resultatet samt de metodval som användes, och avslutas med förslag på fortsatt 
forskning.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts i studien. Här presenteras urvalet och 
hur intervjuerna har genomförts, vilka respondenter som intervjuades och varför. Sist 
analyserades reliabilitet och validitet för studien. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien använder både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer och 
enkäter. Detta används för att både individuella åsikter och statistik skulle besvara 
frågeställningarna (Davidsson & Patel, 2011).  

För att kunna förstå vad det fanns för brister med Jönköpings medborgardialog utfördes 
en jämförelse med en kommun som hade en mer aktiv dialog med sina medborgare. 
Denna jämförelsekommun var Gnosjö kommun, då det fanns en mer frekvent dialog 
mellan medborgarna och Gnosjö kommun. Genom att jämföra två olika kommuner blev 
det lättare att se likheter och skillnader blev tydligare mellan en fungerande och en 
mindre fungerande medborgardialog.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Undersökningen utförs med hjälp av både intervjuer, enkäter och platsbesök för att få 
flera olika aktörers åsikter. Nedanför presenteras frågeställningarna och hur varje fråga 
besvarades. 

2.2.1 Vad prioriterar kommunen under planprocessen, gällande 
medborgardialogen, vid nybyggnation och förändringar? 
 
Frågeställningen besvarades med hjälp av intervjuer på kommunens planavdelning 
samt utveckling och trafikavdelningen.  Från Planavdelningen intervjuades två 
anställda och från utveckling och trafikavdelningen intervjuades tre anställda. 

2.2.2 Hur upplever medborgarna sina möjligheter att påverka frågor 
gällande förändringar inom egna orten? 
 
Den andra frågeställningen besvarades med hjälp av enkäter som skickades ut till 
medborgarna i Bottnaryd samt två platsbesök för att observera hur många som deltog 
på möten och hur dessa gick till. 

2.2.3 Vilka åtgärder önskas från både kommunens och medborgarnas 
sida, gällande dialogprocessen? 
 
Tredje och sista frågeställningen besvarades med intervjuer, enkäter och platsbesök. 
Lämpliga anställda på Jönköpings kommun intervjuades och medborgarna i Bottnaryd 
gavs möjligheten att svara på frågan främst genom enkäter, precis som föregående 
frågeställning, men även genom två platsbesök. 
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Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling (Mattelin 
& Pålsson, 2017) 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Studien baserades på ett systematiskt tillvägagångssätt med hjälp av både intervjuer och 
enkäter och platsbesök.  

2.3.1 Intervjuer  
Intervjuerna var semistrukturerat utformade, vilket innebär att frågorna kunde få olika 
svar beroende på respondentens inställning och kunskap kring ämnet, samt gav rum för 
eventuella följdfrågor (Davidsson & Patel, 2011). 

2.3.2 Enkäter 
Enkäten inleddes med en kort sammanfattning av studien för att förtydliga varför 
enkäten genomfördes. Frågorna var utformade med både flervalsalternativ samt frågor 
där deltagarna fick svara i fritext. Se bilaga 9.  

2.3.3 Platsbesök 
Platsbesöken är en deltagande observationsmetod. Metoden innebär att observatören 
ingår i gruppen som skulle observeras (Fang, 2005). Två platsbesök var planerade i 
Bottnaryd. Under dessa två besök skulle författarna delta i ett årsmöte med Bottnaryds 
företagargrupp och ett samrådsmöte med representant från kommunen. Genom 
deltagande observationer kunde författarna delta samt studera deltagarnas beteende, 
inställning och position i den aktuella situationen. 

2.4 Arbetsgång 
För att kunna besvara de presenterade frågeställningarna i kapitel 1.3 genomfördes 
följande arbetsgång, se figur 4. En litteraturstudie skapade grunden för de metodval 
samt teoretiska ramverk som användes för analys. Olika metoder studerades innan tre 
olika tillvägagångssätt för insamlingen av data valdes. Efter en analys av insamlad data 
och teorier kunde ett resultat presenteras. 
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Figur 4: Arbetsgång (Mattelin & Pålsson, 2017) 
 

2.4.1 Intervjuer  
Intervjuerna riktades mot anställda och kontaktpersoner i Jönköping kommun och 
Gnosjö kommun. Efter genomförd intervju ändrades namnen på alla respondenter och 
för att öka anonymiteten valdes unisex namn. Dessa intervjuer medgav en ökad 
förståelse för hur de olika kommunerna arbetade med medborgardialogen. Efter 
genomförd och godkänd intervju sorterades all data i fyra olika kategorier: 
Medborgardialog, Deltagande, Förbättringar och Framtiden. I tabell 1 redovisas alla 
respondenter som deltog. 

Tabell 1: Respondenter som intervjuades (Mattelin & Pålsson, 2017) 

Jönköping kommun, planavdelningen Taylor Andersson 

Michael Bengtsson 

Jönköpings kommun, Utveckling & 
Trafikavdelningen 

Kim Carlsson 

Cleo Davidsson 

Inge Fredriksson 

Gnosjö kommun, Tjänsteman 

Gnosjö kommun, Nissafors, 
kontaktperson 

Gnosjö kommun, Marieholm, 
kontaktperson 

Robin Eriksson 

Torild Gustavsson 
 

Mika Hansson 

 

2.4.2 Enkäter 
Enkäten delades ut tre gånger via Bottnaryds gemensamma Facebooksida. Enkäten 
användes även vid båda platsbesöken.  
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Enkäten bestod av fyra delar, se bilaga 9. Den första delen handlade om respondentens 
ålder och tidigare kunskaper kring begreppet medborgardialog. Den andra delen riktade 
sig till de respondenter som hade varit med och deltagit i samrådsmöten de senaste fem 
åren och varför de valde att delta. Den tredje delen av enkäten var riktad till de som inte 
hade deltagit i något samrådsmöte de senaste fem året samt varför de valde att inte delta. 
Den fjärde och sista delen av enkäten behandlade frågor angående vad som kunde 
förbättras eller ändras med medborgardialogen. All data som samlades in genom 
enkäterna sammanställdes i tabeller och diagram. De frågor som hade svar i fritext 
sammanställdes i tabeller som underlag för vad medborgarna ansåg var positivt och 
negativt med dialogen samt hur den kunde förbättras. 

2.5 Trovärdighet 
För att stärka en studie behövs god reliabilitet och validitet. Reliabilitet redovisar hur 
stora möjligheter det finns att upprepade undersökningar skulle ge samma resultat. 
Desto tydligare en studie redovisar sina tillvägagångssätt och metoder, ju större är 
chansen att studien kan repeteras och få samma resultat. Validiteten visar om studien 
undersöker det som den avser att undersöka (Mälardalens Högskola, 2014). 

Att intervjua människor med expertis inom ämnet bidrar till en högre validitet då det 
finns en större chans att insamlad data blir mer förtroendeingivande och av högre 
relevans för ämnet jämfört med om icke sakkunniga hade intervjuats. Båda författarna 
närvarade vid intervjuerna samt platsbesöken vilket också ökar trovärdigheten då det 
fanns två personer som kunde verifiera det som dokumenterades (Davidsson & Patel, 
2011). Med hjälp av enkäter minskar risken för partiska slutsatser, vilket ökar 
validiteten. En hög svarsfrekvens från enkäterna ger också en hög validitet. På samma 
sätt kan det också ge en låg validitet om få svar samlas in. Validiteten kunde ökas genom 
att enkäten enbart delades ut på Bottnaryds personliga Facebook-sida samt på 
platsbesöken. Då det främst är medborgare från Bottnaryd som tillhör Facebook 
gruppen, samt närvarade på möten, minskar risken för att utomstående personer ska 
kunna svara på enkäten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Studien använde ett teoretiskt ramverk för att analysera all data som samlades in genom 
intervjuer, enkäter och platsbesök. Detta har gjorts för att försöka förstå hur 
medborgardialogen upplevdes, användes och hur den borde förbättras mellan 
medborgarna i Bottnaryd och Jönköping. Den informationen som presenterades i 
avsnitten bakgrund och problembeskrivning medförde en bättre förståelse för 
situationen. De nya riktlinjerna som Jönköping kommun publicerade blev en bra 
utgångspunkt för undersökningen. 

Studien utfördes deduktivt; genom en objektiv forskning användes allmänna principer 
och teorier för att analysera den empiri som samlades in. Eftersom studien utgick från 
befintliga teorier och tidigare undersökningar blev arbetet mindre färgat av egna 
förklaringar eller tolkningar (Davidsson & Patel, 2011).  

Den aktuella forskningen inom medborgardialogen visade att arbetssättet var både känt 
och ville användas men det fanns vissa svårigheter med hur dialogen bäst skulle 
anpassas till samhället. Under våren 2017 publicerades ”Dialog om dialogen” 
(Linderoth & Vicsai, 2017) som undersökte medborgarnas inställning i Alingsås 
kommun till att delta i den kommunala dialogen. Studien lyfte frågor angående 
medborgarnas inställning till kommunal dialog och hur dessa inställningar kunde 
påverka verktyget. Tahvilzadeh (2014) menade att det fanns tre olika motiv för att 
dialogverktyget var nödvändigt och användbart; Effektivitet, Legitimitet och 
Demokrati. Med hjälp av en dialog kunde medborgarens inflytande och delaktighet 
stärkas. Detta skapade tillit och en bättre folkhälsa. Med hjälp av dialogen kunde 
kommunorganisationer effektivisera tjänsteproduktionen och sortera information som 
var relevant för planeringen av städers offentliga platser. Med hjälp av dialogen kunde 
kommunerna visa att de kunde vara öppna och uppmuntra sina medborgare till 
deltagande och ge information samt skapa debatt. Resultatet från Linderoth och Vicsai 
(2017) visade att det fanns ett glapp mellan den positiva inställningen till deltagande 
och det faktiska deltagandet. Castell (2016) belyste att vi befinner oss i en samarbets-
era där vi har insett att vi måste samarbeta för att lösa komplexa utmaningar och 
problem. Precis som Tahvilzadeh (2014) menade Castell (2016) att dialogen var 
nödvändig, men den största utmaningen var att kunna använda detta i samspel med 
Sveriges representativa demokrati.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 besvarades med hjälp av teori A. Frågeställning 2 besvarades med 
hjälp av teori A, B, och C. Frågeställning 3 besvarades med hjälp av teori B och teori 
D. Kopplingen mellan frågeställningarna och teorier redovisas i figur 5 nedanför.   
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Figur 5: Koppling mellan frågeställningar och teorier (Mattelin & Pålsson, 2017) 
 

3.2 Teori A – Delaktighetstrappan 
Jönköpings kommun publicerade 2016 ett dokument angående hur Jönköping kommun 
skulle jobba med medborgardialogen. Detta dokument inkluderade även 
delaktighetstrappan, vilket hämtades och utformades utifrån SKL:s delaktighetstrappa 
(SKL, 2013). Teorin härstammade från Sherry Arnsteins (1969) ”ladder of citizen 
participation” som redovisade medborgarnas medverkan i den amerikanska 
planeringsprocessen under 1900-talet (Dobson, 2017). Längst ner på trappan hade 
medborgarna minst möjlighet att påverka och i den översta delen kunde medborgarna 
både delta och påverka de beslut som togs. Det fanns ingen koppling mellan dessa olika 
nivåer utan det första steget behövde inte vara uppfyllt för att det andra eller tredje 
skulle uppfyllas. 
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Utifrån Riktlinjer för medborgardialog (Jönköpings kommun, 2016) förklarades teorin. 

 

Figur 6: Riktlinjer för medborgardialog (Jönköping kommun, 2016) 
 

Information: Du får veta - Medborgarna blir informerade om särskilda beslut eller 
frågor som är aktuella. Exempel på metoder för dialog; tidningar, webben, annonser. 

Konsultation: Du får tycka – Medborgare kan uttrycka synpunkter angående vilket 
av redovisade alternativ som är mest lämpligt. Det finns dock inga krav på att dessa 
åsikter används inför kommande beslut. Exempel på metoder för dialog är; enkäter, 
intervjuer eller fokusgrupper.   

Dialog: Du får resonera – Med hjälp av diskussioner ökar en ömsesidig förståelse 
kring den aktuella frågan. Det finns inga krav att uppnå samtycke. Exempel på metoder 
för dialog är; Cafémetoden eller walk and talk, möten. 

Inflytande: Du får påverka - Medborgarna medverkar i utvecklingsprocessen för att 
ta fram ett förslag till politiskt beslut. Exempel på metod till dialog är exempelvis 
idéverkstad  

Medbeslutande: Du får bestämma - Gruppen har valt ut representanter som tar ett 
större ansvar vid beslut. Dessa är icke valda efter partitillhörighet utan deltar som 
vanliga personer.  

3.3 Teori B – Socialkonstruktivism 
Teorin menar att samhället var konstruerat utifrån människors samspel med varandra. 
Ken Gergen, en amerikansk psykolog och professor, menade att det var beroende på 
vilken social grupp som vi tillhörde som skapade värde på saker i vår omgivning 
(Sposini, 2014 ).  Utan våra sociala värden vore det svårt att veta hur vi skulle värdera 
omgivningen och hitta meningen med våra liv. Vad som var heligt för en person vore 
vardagligt för någon annan. 
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3.4 Teori C – Social Identity Theory  
När det kom till identitetsteorier var The Social Identity Theory av Henri Talfej en av 
de mer kända (McLeod, 2008). Teorin förklarades som att grupper eller sociala sällskap 
existerade enbart om medlemmarna kunde definiera sig med gruppen. Det var en mer 
tydlig förhållning till Vi och Dem. McLeod (2008) menade att individer skapade en 
identitet som samspelade med gruppen och tog avstånd från de utanför gruppen. Dessa 
grupper kunde bildas genom exempelvis utbildning, högtider, etnicitet och boende. 
Detta kunde skapa klyftor mellan olika grupper. 

3.5 Teori D – Kommunikation för medborgardialog  
SKL (2014) publicerade ett dokument för att öka kunskapen bland kommuner och 
landsting angående kommunikationen i en medborgardialog. Dialog skulle ske före, 
under och efter medborgardialogen. Med en aktiv kommunikation kunde tillit, 
deltagande och förståelse för beslut öka hos alla deltagande parter. Skapades ingen 
dialog kunde konflikter och misstro mellan de olika parterna uppstå.  

3.6 Teori E – Det dynamiska medborgarskapet 
Det dynamiska medborgarskapet ingick i Demokratiutredningen och delades upp i tre 
kategorier: Deltagande, Inflytande och Delaktighet (SOU 2000:1). Figur 7 redovisar 
det dynamiska medborgarskapet. 

 

Figur 7: det dynamiska medborgarskapet (SOU 2000:1) 
Första kategorin, deltagande, innebar inte bara att erbjuda medborgarna möjligheten att 
delta utan snarare att dagens demokrati förutsätter att de deltar. Genom medborgarnas 
deltagande utvecklades väsentliga kvaliteter, bland annat ömsesidig respekt mellan 
parterna. Kommunen måste erbjuda olika former av deltagande som enligt 
medborgarna vore effektiva och meningsfulla. ”Att bara rösta räcker inte. Vi måste se 
till att vi i olika offentliga rum skapar förutsättningar för att gemensamt överväga 
skilda politiska lösningar och deras konsekvenser” (SOU 2000:1). 
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Andra kategorin, inflytande, menade att den förtroendekris som fanns idag för 
politikerna, grundas i att det inte fanns ett tillräckligt brett inflytande i samband med 
medborgarskapet. Medborgarna borde ta del av de beslut som skulle få märkbara 
konsekvenser. Delaktighet var den tredje och sista kategorin. Delaktighet uppnåddes 
när medborgarna upplevde och blev övertygade om att de hade tillgång till den så 
kallade gemensamma politiska styrelsen. Målet med demokratin var att man tog ansvar 
för fler än bara sig själv. För att dessa tre kategorier ska uppnås så måste politisk 
jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn bli uppfyllda. Politisk 
jämlikhet innebar att samtliga medborgare behandlades lika och man uppnådde inte full 
delaktighet om inte samtliga individer erbjöds inflytande. Öppenhet och insyn 
säkerställde att medborgarna fick fram de underlag som krävdes för att kunna delta och 
påverka. Skulle medborgaren uppleva att man inte kunde påverka så minskade lusten 
att försöka igen vilket innebar en reducerad delaktighet hos medborgarna (SOU 
2000:1). 

 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Delaktighetstrappan (Teori A) gav en ökad förståelse för olika nivåer av deltagande. 
Genom att applicera detta på Jönköping kommun och medborgarna i Bottnaryd blev det 
enklare att jämföra deras uppfattningar av delaktigheten.  Nästan alla andra teorier 
kunde kopplas till delaktighetstrappan, se figur 8. Beroende på hur Jönköpings kommun 
samt medborgarna i Bottnaryd värderade deltagandet (Teori B) kunde det påverka 
delaktigheten både positivt och negativt. Positivt om grupperna upplevde att delaktighet 
hade en betydelse för dem, negativt om de inte skulle vinna något på att delta. Det 
samma gällde kommunikationen i medborgardialog (Teori D). Existerade inte 
kommunikationen fanns det en risk att tilliten minskade mellan de olika parterna. 
Följden av detta skulle bli en större klyfta mellan Jönköpings kommun och 
medborgarna i Bottnaryd (Teori C). Istället blev det en gemenskap inom grupperna 
angående vad som skiljde dem från den andra gruppen. Om grupperna inte upplevde att 
de kunde påverka så förföll viljan till att delta och påverka (Teori E) och det blev 
därmed svårt att nå ett högre steg av delaktighet (Teori A).  
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Figur 8: Koppling mellan valda teorier (Mattelin & Pålsson, 2017) 
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4 Empiri 
Nedanför redovisas all empirisk data som samlades in till studien. Empirin är indelad i 
tre delar: Jönköping kommun, Bottnaryd och Gnosjö kommun. 

4.1 Intervjuer Jönköpings kommun 
Fem intervjuer utfördes med representanter från olika avdelningar på Jönköpings 
kommun. De som intervjuades hade befattningar som planchef, planarkitekt, 
kommundelsutvecklare, trafikplanerare och trafikingenjör. Intervjuerna med 
representanterna från trafikavdelningen hade en annan typ av frågor då de nyligen hade 
utfört ett aktivt arbete kring medborgardialogen i samband med framtagningen av ett 
nytt cykelprogram för Jönköpings kommun. 

4.1.1 Planavdelningen, Taylor Andersson, 2017-03-13 
Respondenten kände till begreppet medborgardialog. När frågan om hur mycket 
respondenten arbetade med medborgardialogen togs upp hänvisades svaret vidare till 
de lagar och regler som skulle följas. Så länge dessa följdes var allt arbete godkänt. 
Taylor Andersson hade läst igenom de nya riktlinjerna men var inte så insatt. 
Respondenten ansåg att dessa riktlinjer antingen redan var uppfyllda eller så var det inte 
relevant för arbetet.  

”Vi är styrda av lagar som kräver att vi samråder med allmänheten och 
myndigheter. Så dessa krav uppfyller vi åtminstone.” 

Enligt T. Andersson var det viktigt för Jönköpings kommun att få veta medborgarnas 
synpunkter. Men, när följdfrågan fortsatte med att undersöka när medborgare skulle få 
vara med och bestämma ändrades ordet bestämma fort till att påverka. 

”Inte vara med och bestämma. De är med och påverkar. Politiker 
bestämmer. Men att de ska vara med och påverka är alla överens om.”  

Respondenten förklarar hur deras arbetsuppgift var att väga olika intressen mot 
varandra. De allmänna och enskilda intressen som fanns stod i klar kontrast mot 
varandra. Beroende på från vem eller vilka som kom med synpunkter vägde det olika 
tungt. Det var viktigt att få in så många åsikter som möjligt för att få en översiktlig bild 
som rättvist återspeglade verkligheten. Sen var det också viktigt att rätt typ av 
synpunkter kom in för om dessa inte ansågs vara relevant för det aktuella ämnet så 
spelade dessa synpunkter en mindre, i vissa fall en obefintlig, roll. 

“Man drar en slutsats att ”vi vill veta något” och därefter bestämmer vi 
oss för att ha en medborgardialog. Den utformas utefter vad vi vill ha reda på. Vill man 
bara låta folk få säga sin åsikt, då behöver den inte utformas utefter det vi själva söker 
efter.” 

Det verkade finnas ett mindre intresse hos medborgarna när kommunen utvecklade 
projekt i centrum jämfört med när de arbetade med utveckling utanför centralorten. 
Respondenten gissade att människor i centrum inte hade samma typ av personliga 
kopplingar till vägar och gator på samma sätt som medborgarna hade utanför 
centralorten. På de mindre orterna var det färre människor som använde området, vilket 
medförde att förändringar påverkade i en större skala. 
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”Ju längre utåt du kommer, ju färre än de som just bor där rör sig i 
området. Man upplever nog att det blir en större förändring där. Det som man anser 
vara sitt växer, det stannar inte vid ens enskilda tomt utan det blir mer. Det blir så för 
att man är färre.”  

Även om det fanns idéer på hur de skulle få fler medborgare att delta så var detta lättare 
sagt än gjort, förklarade respondenten. Ett sätt för att få en bättre dialog skulle vara, 
enligt respondenten, att lära sig de uppdaterade riktlinjerna. Utvecklingspotentialen 
verkade finnas men det fanns ingen konkret plan på hur det skulle utvecklas. 

4.1.2 Planavdelningen, Michael Bengtsson, 2017-03-17 
Begreppet medborgardialogen var väl känt och användes i den mån det behövdes, det 
vill säga utefter de krav som härrör från Plan- och bygglagen. Kommunen hade en 
skyldighet att informera medborgarna om ändringar och beslut via kommunens 
hemsida, anslagstavla och den största lokaltidningen. Mer än så nämndes inte i Plan- 
och Bygglagen angående medborgardialogen, förklarade M. Bengtsson. Ibland kunde 
politikerna kräva extra möten och då utfördes detta utefter politikernas önskan. 

”Politiken säger oftast att vi ska ha ett samrådsmöte. De vill möta sina 
medborgare. Vi för inga minnesanteckningar under mötet. Vi vill att de ska komma in 
skriftligen, så att politiken ser vilka synpunkter som de berörda har haft.” 

Gällande hur viktigt det ansågs vara att låta medborgarna bli hörda, berodde väldigt 
mycket på vad för typ av ärende det berörde. En intresseanalys var ändå behövligt för 
att se vilka vem som vore berörda av ärendet. Avdelningen ville nå ut till sakägarna då 
de var direkt berörda av samtliga ärenden. Det ansågs vara ett ständigt kompromissande 
mellan olika aktörer för att säkerställa att alla aktörer blev mer eller mindre nöjda. Det 
fanns alltid många synpunkter som skulle vägas in för att se vad som kunde vara 
relevant. 

”Den vanligaste frågan vi får är "Bygg gärna men inte utanför mig." 
Den är lite svår att genomföra. Då får man ofta hänvisa till att det finns ställnings-
taganden i översiktsplanen att man ska bygga på den platsen. Den frågan är inget att 
ta i det här läget utan det är ju ett beslut som tagits tidigare.”  

Precis som föregående intervju fanns det uppfattningar om att medborgare utanför 
centralorten deltog mer aktivt i möten. Enligt respondenten var människorna i centrum 
var mer anonyma. 

Det som respondenten saknade mest från medborgarnas sida var den konstruktiva 
kritiken. Det var svårare att utforma eller planera något om medborgarna enbart delade 
med sig sina negativa åsikter. Där beslut om byggnation redan var taget innebar det 
enbart ett slöseri med tid och resurser om medborgare bara lämnade negativa 
kommentarer. Respondenten hade uppskattat om medborgarna kunde delge användbar 
information angående saker och ting som faktiskt kunde förändras vid detta stadie i 
processen. 

”Säger man att man bara inte vill ha någonting, då blir man oftast 
överkörd, bara för att det har beslutats tidigare att man ska bygga här. Men kan ni 
komma med exempel att vinkla en parkering eller flytta en utfart så kan vi lättare ta 
hänsyn till deras synpunkter.” 
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4.1.3 Utvecklings- och trafikavdelningen, Kim Carlsson, 2017-03-20 
Kim Karlsson arbetade med Jönköpings nya cykelprogram. Ett mål med projektet var 
att få in jämställdhetstänkandet i arbetet. Projektet var ett samarbete med SKL:s Projekt 
Modellkommuner (SKL, 2017). Ett av de första besluten som togs när projektet startade 
var att de inte skulle använda sig av klassiska samrådsmöten. Istället skapades en 
webbenkät samt fem möten som var helt oannonserade. Platserna där kommunen höll 
sina möten var en högstadieskola, Öxnehaga bibliotek, Jönköpings stadsbibliotek, 
Vissmålens ridklubb och till sist Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Anledningen till att de inte använde sig av klassiska samråd var för att 
undvika att sammankalla samma grupper som alltid medverkade. De som brukade delta 
på samråd var i majoritet äldre vita män. Även om den gruppen tillförde användbar 
information var målet att skapa ett mer varierat deltagande. 

”Jag tänker ju, varför har man ett samråd? Är det för att det står i Plan- 
och Bygglagen att vi ska ha ett samråd och då sätter vi en bock i rutan, eller vill vi 
faktiskt veta vad folk tycker?”  

Via webbenkäter sammanställdes nästan 300 svar. Det var en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män. Åldersfördelningen var mindre bra då svaren kom från medborgare 
mellan 25 till 60 år. Men de spontana mötena skapade en mer jämn fördelning på alla 
åldrar förutom de mellan 19-24 år. 

”Vi såg ju att de var de områdena som vi hade valt som gjorde att vi 
tappade den gruppen, och det var därför vi gick till högskolan. Visst, man hade kunnat 
gå till en verkstadsindustri med många unga och hade kanske fått en annan bild av 
svaren. Men det är så vi har jobbat.”  

Enligt respondenten var det ingen jättestor insats från deras sida. I Öxnehaga hölls mötet 
på ett språkcafé för nyanlända. Många av de som valde att svara på enkäten var ovana 
med att få uttrycka sin åsikt. Vissmålens ridklubb var ett aktivt val. Istället för att vända 
sig till exempelvis en hockeyarena eller annan idrottsanläggning valdes en 
sportanläggning med lite längre avstånd från centrum. Responsen på den nya dialogen 
var bättre än väntat. Även om trafikavdelningen inte arbetade med medborgardialogen 
på samma sätt som exempelvis planavdelningen var det intressant att veta vad 
medborgarna tyckte. 

”För, det finns inga lagkrav på att vi varken ska berätta eller fråga 
medborgarna vad vi ska göra med den ytan som är gata. Vill vi stänga av en gata eller 
vill vi byta funktion på gatan eller så, så är det upp till oss.”  

4.1.4  Utvecklings- och trafikavdelningen, Cleo Davidsson, 2017-04-11 
Cleo Davidsson arbetade också med cykelprogrammet. Jämställdhet och jämlikhet var 
två delar som oftast påverkar varandra, förklarade C. Davidsson. Det fanns en viss oro 
över att somliga skulle bli missnöjda för att de inte valde att utforma projektet utefter 
det traditionella tillvägagångssättet. 

”Det finns ju många grupper som vi egentligen aldrig når på vanliga 
samrådsmöten. Och då tycker jag att man knappt har samrått med medborgarna. Då 
har man samrått med en liten grupp och det är viktigt att få in andra synpunkter så att 
man får ett resultat som medborgarna också kan känna sig delaktiga…” 
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Respondenten ville se att deras arbetssätt applicerades på kommande arbeten och 
projekt. När C. Davidsson hade granskat två större detaljplaner från förra året var det 
cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor som hade deltagit. Deltagarantalet hade 
varit mellan trettio till fyrtio personer, vilket var ett högt antal för ett samrådsmöte. Det 
påvisade även ännu tydligare den ojämna fördelningen mellan könen som uppstår i 
samband med dessa möten. Vid en granskning av namnen fanns det varken ungdomar, 
utrikesfödda eller äldre som hade närvarat på mötet. Enligt respondenten var detta ett 
bra exempel för vilka grupper som deltog på de klassiska mötena. Att uppmuntra fler 
avdelningar att använda det här arbetssättet var något som hade diskuterats på 
Jönköpings kommun.  

Även C. Davidsson höll med om att medborgarnas åsikter var viktiga. Men, bara för att 
medborgarna kunde vara med och påverka så skulle de inte vara delaktiga i alla beslut. 
Respondenten förklarade det som att dagens samhälle gjorde det möjligt för oss att ha 
en åsikt om det mesta. Men det var kommunen som hade kunskapen och den 
specialutbildning som krävdes för att få saker att hända.  

Återkoppling var också något som fanns med i deras dialogplan. Så fort programmet 
hade antagits skulle återkoppling gå ut via webben, tidningar och posters på de fem 
platserna som besöktes. Respondenten menade att det var viktigt att denna typ av 
information kom ut, ”Dels så vill vi visa att vi uppskattade att de tog sig tid till att svara 
men även att det ger resultat och att det blir någonting av deras synpunkter.” 

4.1.5 Mailkontakt, Inge Fredriksson, 2017-05-03 
Fredriksson arbetade med medborgarna i Bottnaryd. Respondenten träffade Bottnaryds 
utvecklingsgrupp minst två gånger varje år, men samrådsmöten hölls en gång varje år. 
Respondentens förslag till att få fler personer att medverka skulle vara fler resurser till 
möten med mer intressanta ämnen som skulle engagera medborgarna. Beroende på vad 
för information som skickades ut till medborgarna använde respondenten mail, tidning 
och brev. Respondenten upplevde att svarsfrekvensen var ganska hög, men lade även 
till att respondenten bara hade haft kontakt med utvecklingsgruppen angående 
information och återkoppling. Respondenten upplevde att mötena hade en skev 
fördelning mellan kvinnor och män och hade försökt få medborgarna att uppmuntra 
andra till att delta på mötena. 

Sammanfattning:  
Beroende på vilken avdelning som intervjuades fanns det olika sätt att hantera 
medborgardialogen. Planavdelningen var medvetna om de möjligheter som fanns för 
att förbättra dialogen. Flertalet förbättringar kom på tal och hade använts flitigt men 
tiden var en betydande faktor samt vad för slags ärende det handlade om. Den andra 
avdelningen, Utveckling och Trafik, som inte var styrda av lagen på samma sätt, hade 
utfört ett mer aktivt arbete kring medborgardialogen och blivit bemötta med god 
respons. Båda avdelningarna upplevde att det var ett större deltagande längre ut i orterna 
samt att medborgarnas synpunkter var viktiga för deras arbete. Fyra av fem 
respondenter ansåg att det var Jönköping kommuns uppgift att förbättra dialogen. Det 
fanns dock skilda meningar kring vad för förbättringar som skulle behövas göras. 
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4.2 Bottnaryd 

4.2.1 Enkäter 
En webbaserad enkät skickades ut den 12 mars 2017 till Bottnaryds privata Facebook-
grupp och var tillgänglig fram till den 30 april 2017. Via Facebookgruppen delades 
enkäten vid tre olika tillfällen. Vid det tredje och sista tillfället, hade totalt 682 
medlemmar möjligheten att svara på enkäten. Dock var inte alla medlemmar i gruppen 
boende i Bottnaryd utan det förekom även utomstående personer som var medlemmar 
i denna grupp, dessa var dock individer med någon slags koppling till orten, t.ex. 
närliggande bebyggelse eller socken. Enkäten delades även ut i pappersform under två 
platsbesök. Efter avslutad undersökning hade 53 personer svarat, det vill säga cirka 8 
procent av de som kunde svara på enkäten.  

De dominerande grupperna som deltog i undersökningen var 26-35 år och 46-55 år. De 
åldersgrupper som hade lägst medverkan var 18-25 år samt 76-85 år. Det var ett aktivt 
val att inte inkludera åldrarna under 18 år. I figur 9 och figur 10 nedanför redovisas 
åldersfördelningen på de som deltog undersökningen.  

 

Figur 9: Åldersfördelning, resultat från enkätundersökning (Mattelin & Pålsson, 
2017) 
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Figur 10: Åldersfördelning. resultat från enkätundersökning (Mattelin & Pålsson, 
2017) 

Det fanns en stor differens mellan hur många som hade tidigare kännedom om 
begreppet medborgardialog och om medborgarna hade deltagit i samrådsmöten. Mer 
än hälften av de svarande angav att de hade deltagit i samrådsmöten under de senaste 
fem åren, men det var endast cirka en femtedel av alla svarande som kände till begreppet 
medborgardialog, oavsett om de deltagit i ett samråd eller inte. Den största anledningen 
till att folk deltog var att få information om vad som hände på orten. Den näst största 
anledningen var för att vara med och påverka. Av de 29 svar som samlades in på den 
frågan var det flera som hade angett mer än en anledning till att delta. I figur 11 
redovisas svarsalternativen. Inom ”Övrigt” sorterades svar som “intressant” och 
“samhällsintresse”. 

 

Figur 11: Varför deltar du i samrådsmöten? Resultat från enkätundersökning 
(Mattelin & Pålsson, 2017) 

Majoriteten av de som svarade att de hade deltagit i ett samrådsmöte de senaste fem 
åren kände att de inte kunde påverka det som diskuterades. I figur 12 nedanför redovisas 
fördelningen för de som hade deltagit i samrådsmöten de senaste fem åren och om de 
upplevde att de kunde påverka. 
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Figur 12: Känner du att du kan påverka det som diskuteras? Resultat från 
enkätundersökning (Mattelin & Pålsson, 2017) 

Följdfrågan undersökte varför medborgarna kände att de kunde, eller inte kunde, 
påverka det som diskuterades på mötena. Frågan var utformad utan några 
svarsalternativ. Nedanstående tabell redovisar några av de svaren som samlades in. 

Tabell 2: Jag kan påverka för att…? / Jag kan inte påverka för att…? Resultat från 
enkätundersökning (Mattelin & Pålsson, 2017) 

Jag känner att jag kan påverka 
för att... 

Jag känner att jag inte kan påverka för att... 

Komma med god/bra synpunkter Kommunen kör över oss hur vi än gör! 

Aktiv i diskussionen Beslut är oftast fattade när informationen kommer 

Kan lägga önskemål och 
kommentarer 

Politiker väljer oftast att informera efter att beslut har 
fattats, de bryr sig inte om vad folk tycker, särskilt 
inte utanför stan. 

Marginellt, men kan kanske 
förändra genom att visa på annan 
vinkel i frågan. 

Processen och beslut är redan långt framme. 

Genom att göra sin röst hörd Beslut är redan tagna innan möte. Ingen 
kommunikation mellan parter 

 

För de som inte hade deltagit var den största anledningen att det saknades tid och att de 
hade missat informationen om att dessa möten existerade. Även om det var flera som 
hade ett intresse var det svårt att hinna med. I figur 13 redovisas de anledningar till 
varför medborgarna valde att inte delta.  
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Figur 13: Varför valde du att inte delta? Resultat från enkätundersökning (Mattelin & 
Pålsson, 2017) 

Av de som svarade att de inte hade deltagit i några samrådsmöten de senaste fem åren 
fanns det en mer ojämn fördelning mellan de som kände att de kunde, gentemot inte 
kunde, påverka det som diskuterades. Nedan redovisar figur 14 fördelningen mellan de 
som kände att de kunde och inte kunde påverka.  

 

Figur 14: Känner du att du kan påverka det som diskuteras? Resultat från 
enkätundersökning (Mattelin & Pålsson, 2017) 

 

Följdfrågan undersökte varför medborgarna upplevde att de inte kunde påverka. I tabell 
3 redovisas anledningar till varför de upplevde att de inte kunde påverka.  

Tabell 3: Varför upplever du att du inte kan påverka? Resultat från enkätundersökning 
(Mattelin & Pålsson, 2017) 

Kommun lyssnar inte!  

Processen och besluten är redan långt framme  

Tjänstemännen i kommunen är inte så lätta att påverka 
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Om man inte får tillräckligt information om att det ska vara ett möte eller vad det ska 
handla om så är det svårt att påverka något 

Jag har inte tillräckligt med kunskap för att yttra mig ändå 
 
Både de som hade fått och de som inte hade fått information om samråd nämnde samma 
typer av önskade informationskällor. Av de som hade fått ta del av informationen var 
de dominerande kanalerna via mail och den sociala plattformen Facebook. I ”Övrigt” 
sorterades svar som “vänner på orten” och “kommunens hemsida” och “anslagstavla”. 
De som sade att de inte hade fått någon information angående möten svarade att de helst 
hade velat ha informationen genom brev och mail. Vissa svar innehöll mer än en 
informationskälla. Figur 15 och figur 16 redovisar informationskällor från de som fick 
eller inte fick information angående möte. 

 

Figur 15: Information om möten. Resultat från enkätundersökning (Mattelin & 
Pålsson, 2017) 

 

 

Figur 16: Information om möten. Resultat från enkätundersökning (Mattelin & 
Pålsson, 2017) 
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Vid två av frågorna skulle medborgarna ge förslag på förbättringar gällande 
medborgardialogen samt förklarade vad som saknades angående den nuvarande 
dialogprocessen gällande planering och nybyggnation. Frågan var utformad utan några 
svarsalternativ. Nedanstående tabell, se tabell 4, redovisar några av de svaren som 
samlades in.  

Tabell 4: Förslag på förbättringar. Resultat från enkätundersökning (Mattelin & 
Pålsson, 2017) 

Har du några förslag till förbättring, gällande 
medborgardialogen?  

Vad saknar du som medborgare, 
om något, i dialogprocessen 
gällande planering och 
nybyggnation?  

Gör det enklare, kanske via enkät eller annat, och 
inte bara möten som tar tid och man kanske inte 
kan delta. 

Det finns idag ingen dialogprocess, 
utan det är snarare så att man delges 
information där besluten redan är 
fattade. 

Möjlighet att ha en åsikt innan beslut tas.  Möjlighet att delta förutom fysiskt på 
möten, mer medborgardialog. 

Mer diskussion vänliga möten, eventuellt mindre 
grupper 

Uppdateringar i det som har tagit upp. 

Om ambitionen att utöka dialogen med väljare 
hade funnits skulle det vara enkelt att med 
internets hjälp distribuera och samla in information 
via pollar osv. 

Att kommunen lyssnar på invånarna 
och inte bara tittar över huvudet på 
oss!  

Lättare att kommunicera med berörda inom 
kommunen. 

Information där det ges tillfälle för 
diskussioner.  

 

4.2.2 Platsbesök 
Årsmöte; 15 februari 2017.  
Varje år hölls ett möte för de företagare som bodde på i Bottnaryd. Av de som närvarade 
fanns det exempelvis representanter från markföretag, finsnickeri och husbygge. Av de 
cirka 700 invånare som bodde i Bottnaryd var det 25 medborgare som medverkade, 
varav fyra kvinnor. Av dessa fyra kvinnor var det två som deltog aktivt i mötet. Alla 
som närvarade på mötet upplevdes känna varandra på en personlig nivå. Majoriteten av 
de som närvarande på mötet kände inte till begreppet medborgardialog. För de som inte 
var medvetna om begreppet förklarades detta i samband med en presentation av studien. 
Syftet med besöket var dels att se hur många som deltog men främst för att se vad de 
hade för synpunkter på den dialog som fanns idag.  

En åsikt som lyftes fram angående en ökning av deltagandet skulle vara om det fanns 
någon större vinning för medborgarna att delta, som exempelvis en summa pengar som 
medborgarna kunde spendera på orten. Det var svårare att få fler till att medverka om 
medborgarna inte kunde se ett resultat från deras nedlagda tid. Några medborgare ansåg 
att orten kunde ta hand om sig själv och att alla hjälptes åt. Därför behövdes inte 
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dialogen med kommunen utökas. Andra menade att det var svårt att få fram en åsikt 
även om medborgarna själva tog kontakt med Jönköping kommun. 

Samrådsmöte; 22 mars 2017.  
Ett samrådsmöte hölls med diverse aktörer och intressenter i Bottnaryd. 
Utvecklingsgruppen, som närvarande på mötet, innefattade representanter från skola, 
föreningar och företag. Antalet närvarande på mötet levde dock inte upp till 
förväntningarna. Enbart sex stycken, varav en kvinna, var närvarande. Det uppstod 
delade meningar inom gruppen hur dialogen hittills har fungerat. Majoriteten påstod att 
det var svårt att påverka eller att upprätthålla en dialog med kommunen. Det uppfattades 
mer som en ensidig konversation med motstånd från den andra parten. 

Medborgarna önskade att kommunen skulle föra mer direkt dialog med orten. Det var 
Utvecklingsgruppen som hade det största ansvaret när det kom till förändringar på 
orten. Gruppen upplevde även att de som deltog på mötena klagade utan att komma 
med motförslag vilket också gjorde det svårt för diskussionen att utvecklas. 

 
Sammanfattning:  
Efter att enkäterna hade delats tre gånger via Bottnaryds gemensamma Facebooksida 
och två gånger via platsbesök var det 53 personer som hade deltagit i undersökningen. 
Vidare i undersökningen var det flera som ville ha information via mail och brev, samt 
fler möjligheter att delta om de skulle missa årsmötet. Av de som deltog så var det 
många som upplevde att det var svårt att påverka. Även de som inte hade deltagit 
upplevde detta. Medborgarna i Bottnaryd ville ha möjligheten att komma med 
synpunkter innan processen hade gått så långt att det var svårt eller nästintill omöjligt 
att påverka. Hade medborgarna i Bottnaryd kunnat se att deras engagemang gav resultat 
eller om det hade funnits en summa att disponera på orten skulle det leda till ett större 
engagemang från deras sida. 

4.3 Gnosjö kommun  
Samtliga respondenter i Gnosjö kommun blev kontaktade med hjälp av Christian Bagan 
(tjänsteman på Gnosjö kommun). Därefter kontaktades de personer som ansågs vara av 
värde för att ge en professionell bild kring medborgarnas uppfattning gällande 
medborgardialogen i Gnosjö kommun.     

4.3.1 Mötesprotokoll 
De dokument som tillhanda gavs var två mötesprotokoll samt en sammanställning av 
det genomsnittliga antalet deltagande medborgare under ett helt år. Se bilaga 10 och 
bilaga 11 för mer information. 

Gnosjö kommun arbetade med informationsmöten och årsmöten. Under dessa möten 
deltog flera representanter från kommunen. Dessa möten brukade hållas upp till två 
gånger per år och per ort. För att locka fler medborgare att delta på dessa möten försökte 
Gnosjö kommun inkludera intressanta ämnen. Representanter för särskilda 
myndigheter, såsom polisen, var också närvarande när det var aktuellt.  

Antal medborgare som deltog varierade. Medelvärdet för antal deltagande var cirka 38 
personer per möte. Utöver informationen som kommunen presenterade så fick 
medborgarna möjligheten att ställa frågor angående aktuella ämnen eller andra frågor. 
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Frågor som togs upp av medborgarna berörde ämnen såsom bostadsbristen, gång- och 
cykelvägar, bredbandsutbyggnad samt det nya insamlingssystemet för avfall. 

4.3.2 Gnosjö Kommun, Robin Eriksson, 2017-04-03 
Telefonintervju 
R. Eriksson upplevde att det fanns en fungerande medborgardialog i Gnosjö kommun. 
Det fanns inga riktlinjer för hur medborgardialogen skulle hanteras, utan istället 
arbetade kommunen i samma spår som de alltid hade gjort. Respondenten trodde att det 
höga deltagandet kunde bero på kommunens storlek. Jämfört med Jönköping är Gnosjö 
kommun ganska litet. Robin Eriksson menade att de kommunala frågorna blev mer 
personliga i en mindre ort än vad de skulle bli i en större ort.   

Medborgardialogen var ett sätt för Gnosjö kommun att veta vad medborgarna tyckte 
om den kommunala verksamheten. Det var viktigt att veta om medborgarna uppskattade 
kommunens arbete och att medborgarna fick ta del av relevant information som 
påverkade kommunen. Medborgarna skulle kunna ställa frågor samt kunna komma med 
egna synpunkter på verksamheten. Det fanns dokumentationer kring deltagandet på 
mötena då Gnosjö kommun tyckte att det var viktigt att veta hur många som deltog. 
Men även om deltagandet var högt fanns det en viss snedfördelning mellan olika 
deltagargrupper. Det var få ungdomar och få kvinnor och fanns nästan ingen med 
invandrarbakgrund. Det var en hög medelålder och den dominerande gruppen var män. 
Även här fanns det vissa problem med att nå ut till alla medborgare.  

“Jag kan personligen tycka att vi gör som vi alltid har gjort i kommunen. 
Det är lite samma uppkörda spår som vi följer med vissa mindre justeringar. Men att 
nå ut till nya grupper och nya ålderskategorier, det har vi inte riktigt jobbat med.” 

Gnosjö kommun informerade sina medborgare via deras hemsida, sociala plattformen 
Facebook, lokaltidningen och en gratistidning men det var svårt att uppskatta hur många 
som nåddes. Det fanns även grupper som aldrig kunde nås på grund av vissa 
språkbarriärer. Det hade inte heller funnits något större engagemang för att få dessa 
grupper att delta. Det största deltagandet skedde i småorterna och det lägsta deltagandet 
skedde i centralorten. 

4.3.3 Gnosjö kommun: Marieholm, Mika Hansson, 2017-05-04 
Telefonintervju, medborgare i Gnosjö kommun. 
Respondenten kände till begreppet medborgardialog men var inte helt säker på 
innebörden. Mika Hansson uppgav att det genomsnittliga antalet deltagare var cirka 30 
personer. Vid ämnen som berörde flera människor, som förskolan eller nya 
flyktingboende, kunde deltagandet öka upp till 50 personer. Respondenten upplevde att 
det var ytterst angeläget och intressant att delta i dessa möten, samt att det gick att 
påverka diskussionerna till en viss grad. Det gjorde större skillnad att delta och föra 
dialog än att inte delta alls. 

”Det går inte att skylla på att någon annan ska göra det. Det är ju vi 
som tillsätter politikerna så man påverkar ju ytligt men det gäller att vara med i 
detalj, att ha en åsikt om det som berör en är viktigt.” 

Respondenten önskade att det hade funnits en bättre kommunikation mellan kommunen 
och medborgarna för att minska klyftan mellan “vi” och “dem”, där “dem” 
representerade kommunen och ”vi” representerade medborgarna. Respondenten ansåg 
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också att det var viktigt att kommunala representanter aktivt sökte efter medborgarnas 
åsikter och drev fram dessa. När det gällde återkoppling från kommunens sida fanns 
det gott om utrymme för förbättringar. Den lilla återkoppling som fanns inträffade först 
under nästa årsmöte. Hansson hade ett förslag om att återkopplingen till medborgarna 
borde ske genom föreningarna och med kortare tidsintervall. 

4.3.4 Gnosjö kommun, Nissafors, Torild Gustafsson 2017-04-28. 
Mailkontakt med medborgare i Gnosjö kommun.  
Nissafors består av ungefär 200 medborgare, varav cirka 30 vanligtvis närvarade på 
informationsmöten. Även om respondenten precis hade fått en inbjudan till ett 
samrådsmöte när intervjun tog plats önskade respondenten att det borde ske oftare. Ett 
förslag skulle vara att hålla en dialog vid varje kvartal. Torild Gustafsson ville få fler 
medborgare att delta. Respondenten ansåg också att en återkoppling av viktiga ämnen 
borde skickas ut via mejl och tidningar. Eftersom samhället var så litet så skapade det 
snabbt en så kallad “Vi”-känsla, vilket innebar att aktuella ämnen lätt blev nämnda när 
medborgarna träffade varandra i staden. Respondenten deltog för att hålla sig väl 
informerad kring vad som hände på orten, men det var även en möjlighet till att påverka. 

Sammanfattning 
I Gnosjö kommun fanns en aktiv dialog. Både informationsmöten och årsmöten gjorde 
att kommunen kom ut till orterna mer än en gång per år. Medelvärdet för deltagandet 
var cirka 38 personer. På de två mötesprotokoll som redovisades var det mellan 40 till 
50 personer som deltog. Både Gustafsson och Hanssons anledningar till att delta var 
dels för information men även för att påverka. Gnosjö kommun ansåg att det var viktigt 
med medborgardialogen för att få en viss acceptans på att kommunen utförde sitt arbete 
på ett tillfredställande vis då det är medborgarna som blir påverkade av det. Att delta 
påverkade mer än att inte delta över huvud taget, påpekade M. Hansson. Det som kunde 
förbättras vore att fler olika grupper av människor deltog samt en ännu bättre 
återkoppling till medborgarna. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Jönköpings kommun hade potential att utveckla medborgardialogen men lagkraven 
krävde inte mer än samråd och information via webb och tidning. Bottnaryds invånare 
upplevde att det var svårt att påverka och hade velat ändra dialogen så att de kunde bli 
mer delaktiga. Situationen upplevdes som att kommunen var svår att samarbeta med. 
Många av de som fyllde i enkäten kom till mötena enbart för att ta del av information 
då medborgarna upplevde att det var svårt att påverka, främst på grund av att 
återkoppling och en fungerande dialog saknades. Till skillnad från Jönköping fanns det 
inga riktlinjer i Gnosjö kommun, istället användes informationsmöten och samråd. De 
försökte även arbeta med återkoppling på det som hade sagt under tidigare möten. Ett 
återkommande problem med mötena var att majoriteten var män, vilket innebar att bara 
hälften av samhällets individer representerades på mötena.  
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5 Analys och resultat 
Analysen delades upp i tre kategorier. De tre kategorierna var; Medborgardialog, 
Deltagande och Förbättringar. Först analyserades Jönköping kommun och Bottnaryd 
med hjälp av det teoretiska ramverket. Därefter jämfördes dessa två med Gnosjö 
kommun. Analysen avslutas med en kort sammanfattning. I figuren nedanför redovisas 
upplägget av analysen. 

 

Figur 17: Uppdelning av analys (Mattelin & Pålsson, 2017) 

5.1 Analys 

5.1.1 Medborgardialog 
Enligt lagen behövde Jönköping kommun annonsera planer och ändringar via deras 
hemsida samt i den största lokaltidningen, förklarade M. Bengtsson (personlig 
kommunikation, 17 mars 2017). Detta kan kopplas till den lägsta nivån på 
delaktighetstrappan (Jönköpings kommun, 2016), då medborgarna tog del av 
nödvändig information som kommunen delade. Detta handlade mest om att ha 
kännedom om informationen. Men all information berörde nödvändigtvis inte alla 
medborgare och detta bekräftade Bengtsson med förklaringen:  

“Vissa kanske vill påverka men egentligen så berörs dem inte. Så man får 
ju göra en avvägning i det här fallet, vilka berörs och vilka tycker vi det är särskilt 
viktigt att gå ut med informationen till.” (personlig kommunikation 17 mars 2017).  

Varje enskilt ärende bestämde vilken nivå av medborgardialog som vore lämplig. Men 
enligt SOU:s utredning så krävdes öppenhet och insyn att kunna delta och påverka och 
därmed uppnå ett dynamiskt medborgarskap (SOU 2000:1). 

Majoriteten av svaren från enkäterna redovisade att majoriteten av medborgarna i 
Bottnaryd deltog i möten att få information om vad som händer på orten.  Detta kunde 
också liknas med det första steget av deltagande. De informationskällor som 
medborgarna använda sig av stämde överens med de som beskrevs som metoder för 
dialog på lägsta nivån. Dessa var tidningar, webben och annonser. Inge Fredriksson 
(personlig kommunikation, 3 maj 2017) bekräftade att detta var några av de 
informationskällor som användes.  
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Men, K. Carlsson (personlig kommunikation, 20 mars 2017) som hade arbetat mer 
aktivt med medborgardialogen stärkte att det fanns vissa likheter med 
delaktighetstrappans andra och tredje nivå, Samtal och Inflytande. Dessa nivåer 
handlade om både ytligt och fördjupat deltagande. För att nå den andra och tredje nivån 
kunde exempelvis metoderna enkäter och intervjuer samt ”walk and talk” 
implementeras. Alla tre metoder användes under utformningen av cykelprogrammet. 
Enkäter skickades ut till alla som ville delta, möten anordnades på plats för att både 
fråga om medborgarnas personliga åsikter (intervju) samt att medborgarna kunde själva 
välja om de ville vara med och delta och ställa frågor (walk and talk). 
Sammanfattningsvis hamnade kommunen på den lägsta nivån, men har potential att 
hamna på andra eller tredje steget av deltagande. Skulle Jönköping kommun använda 
sig av mer aktiva medborgardialoger som i framtagandet av cykelprogrammet så hade 
det funnits en större chans för medborgarna i Bottnaryd att nå andra steget av 
deltagande. I figur 18 redovisas placeringen av Jönköping kommun samt medborgarna 
i Bottnaryds placering i delaktighetstrappan. 

Gnosjö kommun inkluderades inte i figur 18. Men kommunen använde sig också av 
tidningar och annonser för att nå ut till medborgarna samt arbetade med att få in 
medborgarnas åsikter. Då informationsmöten bestod av både viktiga ämnen och 
information så var det även en möjlighet för medborgarna att ställa frågor och påverka 
beslut som skulle tas, vilket kunde liknas med andra nivån av deltagande. Då Gnosjö 
kommun jobbade aktivt med att besöka alla mindre orter så sökte de ständigt efter 
medborgarnas åsikter. Gnosjö kommun uppnådde en nivå högre i delaktighet än 
Jönköping kommun. 

 

Figur 18: Placering i Delaktighetstrappan (Mattelin & Pålsson, 2017) Källa: 
Jönköpings kommun (2016) 

5.1.2 Deltagande 
Det fanns tre orsaker till det låga deltagandet i Bottnaryd. Den första orsaken skulle 
vara brist på förtroende för kommunen. Utifrån enkäten så upplevdes det som att 
medborgarna blev överkörda eller att det fanns svårigheter att diskutera aktuella ämnen. 
Socialkonstruktivismen (Sposini, 2014) menade att det skapades uppfattningar om 
saker utifrån olika sociala grupperna. Många deltar på samråd men majoriteten vet inte 
riktigt varför dessa existerar. Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen hade en 
negativ inställning till samråd och deras möjlighet att påverka. Om den sociala gruppen, 
i detta fall medborgarna i Bottnaryd, upplevde att de inte vann något på att delta i 
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samråden så påverkade det deras framtida deltagande. Samråd handlade om utbyte av 
åsikter och idéer, men Bengtsson önskade mer konstruktiv kritik. 

”Säger man att man bara inte vill ha någonting, då blir man oftast 
överkörd, bara för att det har beslutats tidigare att man ska bygga här. Men kan ni 
komma med exempel att vinkla en parkering eller flytta en utfart så kan vi lättare ta 
hänsyn till deras synpunkter.”(M. Bengtsson, personlig kommunikation, 17 mars, 
2017) 

Ett av svaren som kom från enkätundersökningen angående varför de inte valde att delta 
var att “Kommunen kör över oss hur vi än gör!” vilket liknade M. Bengtssons förklaring 
om att det inte var någon idé att vara emot ett beslut som redan har tagits. Enligt 
Kommunikation för medborgardialog (SKL, 2014) fanns det vissa faktorer som kunde 
skapa ett lågt deltagande.  

 

Figur 19: Kommunikation för medborgardialog (SKL, 2014) 
Den andra kategorin i Det dynamiska medborgarskapet (SOU 2000:1) menade att det 
fanns en förtroendekris för politiken, vilket också verkar stämma med situationen 
mellan Jönköping kommun och medborgarna i Bottnaryd. Om medborgarna upplevde 
att de inte var delaktiga i processen minskade viljan att delta, samt förtroendet för 
Jönköpings kommun. Bottnaryds medborgare hade Dåliga erfarenheter från 
samrådsmöten, då de upplevde en brist på intresse för medborgarnas åsikter samt att 
besluten redan var tagna vilket kunde liknas med Brist på resurser och Händelser i 
livet. Om alla dessa tre slås samman skulle resultatet bli att deltagande avslutas. 

Den andra anledningen till det låga deltagande skulle kunna bero på att det var få eller 
inga kvinnor, ungdomar, och nästan ingen med invandrarbakgrund som deltog på 
möten. Politisk jämlikhet som var en viktig del i Det dynamiska medborgarskapet (SOU 
2000:1) innebar att medborgare behandlades lika och att full delaktighet inte kunde 
uppnås om inte samtliga aktörer erbjöds inflytande (SOU 2000:1). Fördelningen mellan 
kön och ålder på samrådsmöten i alla områden som undersöktes var ojämnt fördelat. 
Då det inte hade utförts några större ansträngningar för att få fler medborgare att delta 
så var chansen mindre att deltagandet skulle komma att öka eller att fördelningen 
mellan kön och åldersgrupper förändrades. En annan dominerande anledning, utifrån 
enkätundersökningen, till varför medborgarna i Bottnaryd inte deltog på möten var för 
att det inte fanns någon tid. Enligt Kommunikation för medborgardialog (SKL, 2014) 
var det viktigt att bestämma vilken typ av målgrupp som skulle nås och därefter utforma 
en dialog utefter hur medborgarnas vardag såg ut. 

Den tredje och sista anledningen till ett lågt deltagande skulle kunna bero på att 
samrådsmötena inte fyllde någon större funktion hos medborgarna i Bottnaryd. 
Socialkonstruktivismen (Sposini, 2014) menar, precis som Talfej (McLeod, 2008), att 
människan lär sig att värdera och hantera omvärlden utifrån de sociala förhållanden 
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som vi utsattes för. Jönköping kommun ansåg att medborgarnas synpunkter var viktiga 
och att samråden hade ett syfte. Majoriteten av medborgarna i Bottnaryd upplevdes ha 
en negativ inställning till samråden. Det sociala förhållandet mellan medborgarna i 
Bottnaryd och tjänstemännen i Jönköping kommun visade att det var svårt att föra en 
dialog och att majoriteten enbart deltog för att få information. Samma information 
skulle sedan kunna hämtas från webbsidor och tidningar, vilket innebar att 
samrådsmötena inte hade något större värde för medborgarna. Enligt SOU så uppnåddes 
ett högre deltagande först när medborgarna blev övertygade om att det var meningsfullt 
att delta samt att den gemensamma politiska styrelsen var tillgänglig när så önskades. 
Jönköpings kommun och Bottnaryds medborgare värderade samrådet olika och detta 
påverkade deltagande negativt.  

Sammanfattningsvis så fanns det tre större anledningar till att deltagandet var så lågt. 
Det fanns en låg tillit från medborgarnas sida till kommunen, ingen lyssnade och det 
var svårt att föra en diskussion. Det hade inte gjorts några större ansträngningar för att 
nå ut till de grupper av människor som i nuläget inte deltog vilket ledde till att det alltid 
var samma grupperingar som fick sina röster hörda. På grund av att samråden inte fyllde 
någon större funktion för medborgarna fanns det inga anledningar till att delta. 

Det var annorlunda i grannkommunen Gnosjö. Gnosjö kommun hade två 
informationsmöten per år i varje ort. På så vis ökade möjligheterna att medverka om 
någon skulle missa ett möte. Inställningen till möten och medborgardialogen upplevdes 
som positiv utifrån de intervjuer som gjorde med respondenter från orterna i Gnosjö 
kommun. Torild Gustafsson (personlig kommunikation, 28 april 2017) deltog för att få 
aktuell information och för att påverka. Alla respondenter ifrån Gnosjö kommun 
gissade att en anledning till att det var ett bättre deltagande i Gnosjö kommun jämfört 
med exempelvis Jönköpings kommun var på grund av dess storlek. Respondenterna 
upplevde att kontakten mellan politiker och medborgare medförde att de olika 
grupperna av människor inte blev så främmande. Gnosjö kommun försökte inkludera 
både kommunal information samt ämnen som lockade fler medborgare till att delta. 
Både intresse och tilliten för Gnosjö kommun verkade vara större då de dels inkluderade 
mer intressanta ämnen och försökte ge feedback från föregående möte, samt sökte efter 
medborgarens åsikter för att få acceptans för sitt arbete. 

5.1.3 Förbättring 
Fyra av fem från Jönköpings kommun ansåg att det var kommunens ansvar att förbättra 
dialogen. Den första förbättringen som skulle behövas från kommunens sida vore en 
tydlig redogörelse kring vad deras riktlinjer för medborgardialogen egentligen stod för. 
Enligt T. Andersson (personlig kommunikation 13 mars 2017) var det svårt att veta vad 
som behövdes förbättras då de jobbade efter lagar och inte principer. Enligt Bengtsson 
var riktlinjerna mer en redovisning av att det fanns anställda som jobbade med denna 
dialog, med andra ord så berörde det inte respondenten. Begreppet medborgardialog 
var okänt för nästan 80 procent av deltagarna i enkätundersökningen. En förbättring 
skulle vara att informera medborgarna i Bottnaryd om vilken typ av dialog som gällde. 
Enligt Kommunikation för medborgardialog (SKL, 2014) fanns det vissa saker som 
borde förtydligas för en förbättrad kommunikation. Det ska framgå varför en dialog ska 
upprätthållas, samt syftet med dialogprocessen. Genom en ökad förståelse för dialogen 
och dess syfte kunde både tillit och en större förståelse för respektive parter utvinnas. 
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Återkoppling var den andra förbättringen som skulle kunna öka medborgarnas 
deltagande. I Kommunikation för medborgardialog (SKL, 2014) kunde återkopplingen 
öka både varaktigheten och delaktigheten hos medborgarna. Fredriksson (mailkontakt, 
3 maj 2017) hade en aktiv återkoppling med utvecklingsgruppen, och hemsidan hade 
använts för kortfattad information. Enligt C. Davidsson (personlig kommunikation, 11 
april 2017) skulle feedback gå ut via webb, tidningar och posters som ett sätt att 
marknadsföra medborgarens samarbete med kommunen. 

”Dels så vill vi visa att vi uppskattade att de tog sig tid till att svara men 
även att det ger resultat och att det blir någonting av deras synpunkter.”(C. Davidsson, 
personlig kommunikation, 12 april, 2017) 

Den sista förbättringen handlade om medborgarnas synpunkter. Som kommunens 
riktlinjer (Jönköping kommun, 2016) påpekade skulle medborgardialogen hanteras 
efter ärendets karaktär. Alla beslut behövde inte gå genom medborgardialogen. 
Jönköping kommun ville ha mer konstruktiv kritik på de områden där beslut redan var 
tagna. Kritik utan andra förslag var svåra att applicera och därmed omöjliga att använda. 
Utvecklingsgruppen i Bottnaryd kunde uppleva att det ibland uppstod en negativ attityd 
till vissa ämnen, vilket gjorde det svårt att diskutera då inga nya förslag presenterades. 
Eftersom medborgarna i Bottnaryd upplevde att många beslut redan var tagna så var 
det svårt att skapa en dialog angående det aktuella ämnet. Om kommunikationen ökade 
mellan parterna och en större förståelse uppnåddes för användandet av 
medborgardialog (SKL 2014) skulle konstruktiv kritik vara lättare att uppnå. 

5.2 Vad prioriterar kommunen under planprocessen, gällande 
medborgardialogen, vid nybyggnation och förändringar? 

Kommunen följde de lagar och regler som stod i Plan- och bygglagen. Då lagar och 
regler för medborgardialogen hade låga krav, var kommunens främsta prioritet i att 
uppfylla politikernas önskan angående att samråd skulle hållas samt att information 
skickades ut via webb och tidningar. Dock fanns det ett intresse om fler användbara 
synpunkter från medborgarnas sida för att få relevant information om det aktuella 
ärendet. Då det var ärendet som avgjorde hur mycket dialog som skulle föras med 
medborgarna så användes dialogen främst där den ansågs vara behövlig. 

5.3 Hur upplever medborgarna sina möjligheter att påverka 
frågor gällande förändringar inom egna orten? 

Medborgarna som besvarade enkäten upplevde att de inte kunde påverka de beslut som 
togs i olika ärenden, med främsta anledningen att det upplevdes som att besluten redan 
var tagna när informationen gavs ut. Då flera upplevde att de hade svårt för att skapa 
en dialog med kommunen fanns det lite som gjorde att de kunde påverka frågor gällande 
nybyggnation och förändringar på den egna orten. Enligt undersökningen upplevde en 
liten mängd av alla svarande att de kunde påverka det som diskuterades. En respondent 
uppgav att det enbart var marginellt och i mindre ärenden. De upplevde att det inte 
fanns någon tvåvägskommunikation mellan parterna och att politikerna brydde sig inte 
om medborgarnas åsikter. 

5.4 Vilka åtgärder önskas från både Jönköpings kommun och 
från medborgarna, gällande dialogprocessen? 

Det Jönköpings kommun främst saknade från medborgarnas sida var konstruktiv kritik. 
Yttranden som var anpassade till det aktuella förslaget skulle vara mer uppskattade än 
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bara negativa åsikter. En annan del som saknades var möjligheten att fånga upp den 
kunskapen om medborgarna hade.  

De åtgärder som medborgarna saknade, var bland annat en frekvent återkoppling på det 
som tagits upp vid tidigare möten och vilka beslut som hade, eller inte hade påverkats 
av medborgardialogen. Medborgarna ville även ha alternativa kanaler för att kunna ta 
del av dialogen, utan att närvara fysiskt. Ett förslag till detta skulle vara att ge 
möjligheten att föra en webbaserad dialog, genom t.ex. olika enkäter och frågeformulär. 
Då skulle bland annat tidsbrist inte längre vara en ursäkt för att inte delta i 
medborgardialogen. Pengar var en faktor för ökat deltagande. Då medborgarna 
upplevde att de inte kunde se att det skedde några förändringar skulle en summa pengar 
kunna göra att fler skulle ha intresse i att delta.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med denna studie var att: ”… undersöka hur medborgardialogen kunde 
förbättras mellan Jönköpings kommun och medborgarna i Bottnaryd och vad det är 
som saknas i dagens dialogprocess.”(Från kapitel 1.3, problembeskrivning)  

Jönköpings kommun arbetade med att föra dialog anpassat efter ärende samt samråd, 
enligt lag, under planprocessen. Synpunkter hanterades efter hur väl de kunde användas 
och i den mån det behövdes. Det saknades intresse från båda parter. Kommunen ville 
se ett bredare deltagande och möjligheten att ta del av konstruktiv kritik och inte bara 
negativa yttranden med avsaknad av motförslag. Medborgarna saknade bland annat en 
mer frekvent återkoppling av tidigare möten och beslut, samt möjligheten att inkluderas 
i ett tidigare skede. Medborgarna skulle behöva komma in tidigare i processen för att 
möjliggöra en tvåvägskommunikation. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel innehåller diskussion kring arbetsgången och konsekvenser av studien. I 
slutet av kapitlet beskrivs de begränsningar som fanns under studiens gång samt 
rekommendationer och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Då alla respondenter godkände det insamlade materialet stärktes studiens reliabilitet. 
Validiteten stärktes då sakkunniga människor intervjuades till studien. För att uppnå ett 
resultat som skulle kunna appliceras i en större skala, skulle det krävas att fler orter i 
olika kommuner undersöktes. Därmed skulle en bredare analys av situationen kunnat 
uppnås.  

Studien får en högre trovärdighet då det utfördes både kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. Att utforma arbetsgång och metod utefter fokusgrupperna gav en högre 
validitet, det vill säga att frågeställningarna kunde besvaras. Med hjälp av 
dokumenterade frågor och intervjuer stärks reliabiliteten då det är enklare för 
kommande forskning att gå tillbaka och utnyttja både intervjufrågor och insamlad data. 
Reliabiliteten stärks även då aktuella och trovärdiga teorier har använts för att stödja 
arbetet. Den här studien har grundat sig på samma typer av teorier som tidigare 
forskning har använt. Eftersom det inte genomfördes någon pilotintervju fanns risken 
att validiteten kunde sänkas. Däremot blir reliabiliteten starkare då alla intervjuer 
dokumenterades och på så vis finns det bevis för det som redovisas i studien.  

Då det främst var medborgare från Bottnaryd som tillhörde Facebook gruppen, samt 
närvarade på möten, minskar risken för att utomstående personer ska kunna svara på 
enkäten. Men, då Facebook-gruppen även bestod av medlemmar som bodde utanför 
Bottnaryd så blev risken att validiteten sjönk på grund av att folk utanför fokusgruppen 
besvarade enkäten.  

6.2 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnts grundades arbetet på data som samlades in via enkäter och 
intervjuer och platsbesök. Intervjuerna hölls med aktuella aktörer från Jönköpings 
kommun och Gnosjö kommun. Deltagarna arbetade olika mycket med 
medborgardialogen. En del arbetade med det till en viss mån och andra hade utfört 
projekt vars primära fokus var medborgardialog. De intervjuer som utfördes kunde ha 
varit mer genomarbetade med mer ingående frågor. Detta insågs först efteråt, när mer 
kunskap hade inhämtats och problemet blev mer preciserat. En lösning skulle vara att 
intervjua samma personer en gång till med mer preciserade frågor, som komplement 
till den första intervjun, alternativt att ha utfört pilotintervjuer som kunde påvisat brister 
i frågorna. 

I Bottnaryd utfördes en enkätundersökning vars mål var att ta reda på hur medborgarna 
upplevde att de kunde påverka frågor angående förändringar på orten. Då svarsantalet 
bara svarade för 8 procent av invånarna bekräftades den uppfattning som Jönköpings 
kommun hade upplevt angående det låga deltagandet. Användningen av Facebook som 
forum för att dela enkäten var ett bra tillvägagångssätt i teorin, men mindre bra i 
praktiken. Det var svårt att motivera medborgarna att svara. Det som hade kunnat 
förbättras med enkäten var exempelvis fler svarsalternativ eller mer djupgående frågor 
kring hur dialogen uppfattades. En annan förbättring med enkäten hade varit ett utskick 
i fysisk form istället för sociala medier, exempelvis via brev, vilket var medborgarnas 
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förstahandsalternativ, enligt enkätundersökningen, när det handlade om att få 
information. Även om Facebook är ett vida använt socialt forum var det få bland de 
som deltog i enkätundersökningen som föreslog sociala medier som en önskad metod 
att nå ut till medborgarna. En annan faktor som kan vara missvisande var att inte alla 
medlemmar i Facebook-gruppen var invånare i Bottnaryd. En del var utomstående och 
risken finns att även de deltog i enkäten. Det reflekterar dock fortfarande medborgarnas 
syn på medborgardialogen, men inte enbart ur Bottnaryds perspektiv. Därutöver så 
tyder faktumet att enbart en femtedel kände till begreppet medborgardialog på att det 
råder en brist på kunskap eller information hos medborgarna. 

Från början skulle Skärstad vara en del av undersökningen. Men, på grund av 
svårigheter att komma i kontakt med representanter från orten beslutade författarna att 
utesluta orten. Detta skulle ha uppmärksammats i ett tidigare skede för att använda den 
kvarvarande tiden till att hitta en annan ort. På grund av detta, gjordes ett aktivt val att 
jämföra situationen mellan Jönköping kommun och medborgarna i Bottnaryd med en 
annan kommun. Referenskommunen Gnosjö användes för att kunna jämföra resultatet 
med en mer aktiv och fungerande medborgardialog. Här blev det också tydligt att 
Gnosjö borde ha inkluderats tidigare för att fånga in fler aktörer till empirin. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som utgjorde ramen för denna studie var aktuella genom hela arbetets 
gång. Det krävdes mycket arbete för att fånga upp svar från orterna, vilket medförde att 
studien begränsades i omfattning. Resultatet var av största intresse för Jönköpings 
kommun, då utgångspunkten var att ta reda på hur medborgardialogen mellan 
Jönköpings kommun och orten Bottnaryd kunde förbättras. Arbetet skulle kunna 
användas som en jämförelse i framtida undersökningar och de förslag till förbättringar 
som framkommit i samband med detta arbete är möjliga att implementera för andra 
kommuner.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I problemformuleringen redovisades både resultat från tidigare undersökningar från 
SKL angående svenskarnas deltagande i dialogprocessen samt Jönköping kommuns 
riktlinjer för medborgardialog. Utvecklingsavdelningen på Jönköpings kommun 
uppmärksammade att deltagandet var lågt under samrådsmöten i Bottnaryd och ville 
veta vilka orsaker som medförde det låga deltagandet och hur det kunde utvecklas och 
förbättras. 

Konsekvenserna av detta arbete blev en ökad förståelse för medborgardialogen och hur 
det fanns mer än ett sätt för att förbättra hanteringen av medborgardialogen. Resultatet 
bidrog till en bättre uppfattning angående vad de olika parterna saknade från dialogen. 
Det som främst borde förbättras för att få en mer fungerande dialog skulle vara följande:  

 Utnyttja olika föreningar, mejl och kontaktpersoner för att sprida informationen 
till dess medlemmar 

 Informera medborgarna om vilket typ medborgardialog som används 

 Återkoppling till orten   

 Skapa fler möjligheter för medborgare att delta, både fysisk och digital dialog 
bör upprättas 
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 Inkludera fler medborgare som kvinnor, barn och äldre i olika samhällsklasser 

 Aktivt besöka orten för att minska klyftan mellan kommun och medborgare 

 Konstruktiv kritik från medborgarna 

 Delge synpunkter som kan tas i beaktning 

 Föra in medborgarna tidigare i processen 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Den här studien fokuserade först och främst på en kommun och en ort i denna kommun. 
Detta jämfördes sedan med en annan kommun för att undersökningen skulle ha en 
referenspunkt att utgå ifrån. Utifrån denna studie finns två undersökningsområden som 
skulle rekommenderas. Det första undersökningsområdet handlar om jämställdhet i 
samhällsplaneringen. Under arbetets gång var jämställdhet och jämlikhet en 
återkommande faktor från alla tre områden som undersöktes. I den här studien vidrördes 
ämnet för att få en förståelse för hur många medborgare som deltog i 
medborgardialogen. Då samhällsplanering är en utveckling av det offentliga rummet 
borde detta vara en könsneutral domän. Utifrån denna studie var det en återkommande 
faktor att fler män än kvinnor valde att delta i informations- och samrådsmöten. Nästa 
steg skulle vara att undersöka hur jämställdhets- och jämlikhetsfrågor påverkade 
medborgardialogen och samhällsplaneringen. Baserat på detta arbete skulle nya 
undersökningsfrågor kunna vara:  

 Varför deltar mer män än kvinnor i samrådsmöten?  

 Hur skulle man kunna få en med jämställd fördelning under dialogen?  

 Hur ökar man deltagandet för andra sociala grupper?  

Det andra undersökningsområdet handlade om att undersöka hur stor påverkan 
storleken på en ort har på dialogen. Baserat på detta arbete skulle förslag på nya 
undersökningsfrågor kunna vara:  

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan en stor och en lite kommun?  

 Hur hanterar en stor, respektive en liten kommun, medborgardialogen?  

 Vad gör kommunerna för att skapa intresse hos medborgarna? 
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Intervju, Taylor Andersson, 2017-03-13.

Begreppet medborgardialog: Relativt mycket ändå. Sen finns det utvecklingspotens. Vi är styrda av 
lagar som kräver att vi samråder med allmänheten och myndigheter. Så dessa krav uppfyller vi 
åtminstone. 

Åsikter kring de nya riktlinjerna: Läst dem, men är ej insatt. 

Hur mycket arbetar ni utifrån dessa: Eftersom vi inte har gjort några förändringar utifrån dom så 
antingen är de redan uppfyllt dom eller så har de inte varit relevant. 

Är det viktigt att veta vad medborgarna tycker: Ja. 

Är det viktigt att de får vara med och bestämma: Ja, nja, kanske inte bestämma. Det är inte ens vi som 
bestämmer utan det är ju politikerna. Det är viktigt att de når hela vägen fram till politikerna. Vi 
redovisar att vi lämnar in och besvarar synpunkter, samt redovisar varför vi gör förändringar i 
förslagen. Sen finns det problem med överrepresentation från vissa grupper. Att man ska lämna in 
skriftligt, enligt vår uppmaning på post, fångar nog inte upp alla åsikter på samma sätt. Ganska 
formellt och ganska traditionellt sätt att arbeta på.  

På vilken nivå ska medborgarna vara med och bestämma: Inte vara med och bestämma. De är med 
och påverkar. Politiker bestämmer. Men att de ska vara med och påverka är alla överens om. En resurs 
som ofta glöms det bort. Vi är inte alla gånger helt är bekanta med den miljön eller platsen där vi är. 
Det finns mängder med kunskap som vi kan ta tillvara på, vilket vi inte gör så mycket som vi kanske 
borde.  

Vad påverkar mest? Är det medborgarnas vilja eller är det oftast vad som är bäst för alla: Vår uppgift 
är att väga olika intressen mot varandra. Vi kallar det för allmänt och enskilt intresse. Är det en 
byggare som vill bygga något så är det ett enskilt intresse och det är ju nästan så att en persons åsikt 
kan handla om dessa enskilda intressen. Men när de här åsikterna kommer från många så blir det ett 
anmält intresset. Vi ska väga dessa intressen mot varandra. Det finns motstående intressen hos 
medborgarna också. Det är därför vi vill helst få så mycket synpunkter som möjligt. Annars blir det 
bara dom som hörs som får sina intressen tillgodosedda.  

Det brukar inte vara jättemånga som deltar i samrådsmöten? Det engagerar mindre när vi är mitt inne i 
stan när vi har stora projekt än när vi är längre ut i rena bostadsområden.  Där blir det oftast mer 
uppslutning.  

Hur påverkar detta ert beslut om de är så få som dyker upp: Det är alltid bättre ju fler synpunkter vi 
får in. Vi får i väldigt stor del bara in negativa åsikter, vilket jag tror kan spegla fel. Jag tror inte att 
den allmänna åsikten om våra planer är så, utan det är bara åsikten från de som hör av sig. Då är det 
svårt att väga hur många som har en sån åsikt. Samrådsmötet är faktiskt enda sättet vi träffar dom och 
kan föra just dialog. Annars blir det inskickat, vilket vi i och för sig svarar på men det blir inte mer än 
en utskickning och ett svar. Det är inte mer dialog än så. Man kan nog konstatera att det finns bättre 
sätt att ha dialog eller kommunicera med allmänheten än just samrådsmöten. Eller, det kanske ska 
finnas det också men det hade utöver kunnat finnas något kompletterande.  

Om till exempelvis översiktsplanen så är det två som överklagar. Måste ni rätta er till det då?: Nej, då 
är det någon som tycker att vi har tagit fel beslut. Men då är det ett färdigt beslut och det kan de inte 
påverka och de kan inte säga att de bara inte tycker om det utan måste i såna fall kunna peka på något 
som inte är bra. Men medborgardialogen ska ju göra så att man kan minska på överklagandet. 
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Så att man kan prata om det och att beslutet blir det samma men att man ökar förståelsen för det under 
processen.  

Har ni några idéer på hur man skulle kunna få fler medborgare att delta: Ja, det har vi eller det finns 
hur mycket som helst egentligen.  

Med är det något ju jobbar efter eller strävar efter att få fler att delta: Om jag nu inte kan vår 
uppdaterade policy kring medborgadialog så är det förmodligen en av punkterna. Annars skulle man 
inte ha en medborgardialog över huvud taget. Sen är det en övervägning över hur mycket vi får ut av 
den nedlagda tiden. OM man ska tänka helt praktiskt. Men det finns utvecklingspotential. 

Vad saknar ni främst från medborgarnas sida: Det är att fånga upp det som skulle kunna vara en 
resurs för oss. Få information som vi inte har. Det kan i slutändan göra så att detaljplanen blir bättre. 
Det finns faktiskt kunskap som vi kan nyttja och det glöms nog ofta bort. Sen vet jag inte om de som 
har starka åsikter om projekt, de kanske man inte övertygar trots det. Det är de som inte hörs över 
huvud taget som vi hade kunnat dra nytta av. Det är det vi missar. Vi gör nog mer bara det vi måste 
enligt lag. Därför får vi bara in de negativa yttrandena.   

Ny fråga; varför tror du att folk ute på landet engagerar sig mer än inne på centrum: Jag tror att det 
har att göra med att: Ju mer centralt man kommer desto fler människor rör sig på platserna som inte 
bor där. Folk som går till och från jobbet. Ju längre utåt du kommer, ju färre än de som just bor där 
rör sig i området. Man upplever nog att det blir en större förändring där. Man känner att det inte är 
mycket mer än de andra som bor där och så händer det något nytt. Det som man anser är sitt eget 
växer, det stannar inte vid ens enskilda tomt utan det blir mer. Det blir så för att man är färre. Detta är 
nog väldigt komplext, men vi upplever att det är så.  

Hur ser ni på att en ort gör mycket själva: Det är ett bra sätt för att få kontakterna där så är det bra om 
man kan nå så många som möjligt. Att det finns nätverk eller föreningar som man kan kontakta för att 
på ett snabbt sätt sprida information. Det är ett bra sätt att få medborgardialogen att fungera. Så det är 
lättare för oss att nå ut, få information innan vi startar ett projekt och kunna planera i tid.  

Hur många privatpersoner har ni som brukar komma på i samrådet: Privatpersoner; vanligtvis kan det 
röra sig runt två-tre stycken, eller om det är kontroversiella saker så kan det bli långa namnlister med  
hundratals som hör av sig. För en vanligt plan ett tiotal, men det varierar.  

Det finns kategorin privatpersoner. Sen finns det kategorin för myndigheter och föreningar. Sen får 
man göra vissa åtskillnader. Fastighetsägare och hyresgäster skiljer man på för det finns olika 
rättigheter för de olika grupperna. Fastighetsägaren har ett enskilt intresse och har rätt att överklaga, 
men det har inte hyresgästen. En skillnad rent juridiskt sett.  

Frågor om infrastruktur rent allmänt. 

Vad för konsekvenser kan man förvänta sig på infrastrukturen av att bygga ut de mindre orterna. 
Planerar ni från början att bygga ut eller hur tänker ni: Det här faller lite mellan stolarna. Det är ett 
litet problem att vi hamnar i byggprojekt och inte i en kontinuerlig utveckling av orterna. Man löser 
det som är för stunden och gör inte upp någon plan. Det finns för få planer för hur vi ska utveckla 
våra samhällen. Men det har lite med de planeringsideal som har varit, eller kanske egentligen inte. 
Förr byggde man som ett nät som fortsatte rulla ut. Nu bygger man små enheter som man kopplar 
ihop med vägar. En förutsättning förr i tiden var att man fortsatte utåt, gatstumpar slutade så att man 
skulle kunna fortsätta. 



Har du något du vill tillägga? 

Det som oftast glöms bort, är ju att man själv måste bestämma sig för vad syftet är. Det är helt 
avgörande om man själv tycker det är intressant eller om man gör det bara för att man måste enligt 
lagen. Man drar en slutsats att ”vi vill veta något” och därefter bestämmer vi oss för att ha en 
medborgardialog. Den utformas utefter vad vi vill ha reda på. Vill man bara låta folk få säga sin åsikt, 
då behöver den inte utformas utefter det vi själva söker efter.  



Intervju, Michael Bengtsson, 2017-03-17. 

Vi redovisade hur vi jobbar under stadsbyggnad. Så det finns riktlinjer. Sen säger inte Plan- och 
bygglagen så mycket om medborgardialog. Vi är skyldiga att annonsera på kommunens hemsida och 
kommunens anslagstavla och tidningen. Det är allt lagen säger om medborgardialog. Lagstiftningen 
säger inte så mycket om vad man ska göra på medborgadialogsidan. Sen rekommenderar de att ha en 
utställnings sida och att vi har möten ibland är extragrejer, men det är utöver. Vi väljer ju från varje 
ärende och vilket nivå vi behöver i det här ärendet. Det väljer man från ärendet till ärendet. Här är det 
några som berörs, i vilket läge är det lämpligt? Eller ska vi ha samrådsmöten under samrådstiden 
vilken är det vanligaste. Politiken säger att vi ska ha ett samrådsmöte. De vill möte sina medborgare. 
Vi för inga minnesanteckningar under mötet. Vil vill att de ska komma in så att politiken ser vilka 
synpunkter som vi har haft.  

Lagen är på en väldigt låg nivå. Det är inget sagt att såhär gör vi i varje ärende. Ska man ha skissa på 
några alternativ eller ska man komma fram till några frågor så att de förstår vad vi ska göra?  

Vilken befattning har du? Jag jobbar som planchef på Jönköpings kommun. Fast har bara varit chef sen 
2008. Jobbat som planhandläggare innan.  

Hur väl känner ni till och jobbar kring begreppet medborgardialog? Vi känner till den väldigt väl och 
vi väljer från fall till fall vad vi tycker är en rimlig nivå, och vilka typer som kan passa i det här fallet.  

Vad tycker du om de nya riktlinjerna för medborgardialogen som Jönköpings  
kommun kom ut med i somras? Ja, det är ju snarare ett förtydligande av hur många jobbar, så att säga, 
redan idag. Medborgardialogsnacket började någon gång runt 2000 ungefär. Att man skulle diskutera 
med medborgardialog kom ungefär med agenda 21 och de delarna. Det är ju inga nya idéer, det är ju 
snarare som så att man har förtydligat, bland annat genom att man har personal som särskilt jobbar 
med dem frågorna.  

Är det viktigt för er att veta vad medborgarna tycker? Det beror ju på ärende från ärende, hur mycket 
de berörs. I varje ärende så försöker vi göra en liten intressentanalys och analysera vilka det är som 
berörs av det här ärendet och vilka som har den positionen att de bör påverka och vill påverka. Det är 
lite olika, så där får man analysera lite: Vissa kanske vill påverka men egentligen så berörs dom inte. 
Så man får ju göra en avvägning i det här fallet, vilka berörs och vilka tycker vi det är särskilt viktigt 
att gå ut med informationen till. Det gör ju arbetsgrupperna när de startar ett ärende, en så kallad 
intressentanalys. Man kollar vilka intressenter som berörs, vilka vill vara med och påverka, vilka ska 
vara med och påverka och hur når vi ut till dom som bör vara med och påverka och i vilket skede är det 
lämpligast att nå dom? Så dom delarna tittar man på när man startar planärende. I vissa fall tycker vi 
att det inte behövs något möte eller dialog för planens skull men politiken vill ändå ut och träffa 
medborgarna och berätta om det. Så det är lite olika, det är inte bara vi som bestämmer om dialogen 
utan där går ju även politiken in och bestämmer om de vill ha ett möte. Eller någon annan typ av 
medborgardialog.  

Är det viktigt för er att medborgarna får vara med och påverka? Det beror på vad det är. Det finns ju 
olika medborgare. Vi snackar om sakägarna, de som är direkt berörda av området. Dom skickar vi ut 
alla handlingar till och dom når vi mycket. Sen annonserar vi alla planer i tidningen för allmänheten i 
övrigt. Och sen ibland ordnar vi vissa aktiviteter som öppet hur eller samrådsmöten eller någon annan 
typ av medborgardialog. Det kan ju variera.  
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Vilken är den största bidragande faktorn till att något bestäms? Vad påverkar mest? Är det 
medborgarnas vilja eller det som är bäst för alla? 
Men översiktsplanen jobbar inte vi med. Mattias och jag jobbar enbart med detaljplanen som vi jobbar 
med. I vårt fall så är det avgränsade områden när vi gör detaljplanen och då är det ju sakägarna och de 
som bor  runtomkring. Sen är det ju övriga medborgare, föreningar och myndigheter som kan ha 
synpunkter på planerna. Och då gör vi avvägningar, vi ställer ju samman vilka synpunkter dom har på 
ärendet och så gör vi avvägningar. Går det att tillgodose? Vilka konsekvenser får de om man 
tillgodoser det? Och vilka alternativ går det att tillgodose helt eller lite? Och sen väger vi alla dessa 
inkomna synpunkter och ser vad som är möjligt att göra, och vad är inte möjligt. Det kan vara skillnad 
om det är tekniskt möjligt och om det är ekonomiskt möjligt.  

Dessa avvägningar gör vi för både för oss själva och ihop med den som är byggherre. Huvuddelen av 
alla planer vi gör är inte åt kommunen, utan det gör vi åt byggherrar som vill göra något på sin mark. 
Då blir det ju att vi har en diskussion med byggherren. Vilka av dessa synpunkter är möjliga att 
genomföra och vilka går inte rent tekniskt eller ekonomiskt att genomföra.  

Ofta är det ju synpunkter som vi redan har tänkt på, att det här borde vi kunna göra och sen kan det 
vara att det inte fungerar ihop med höjdsättning, avlopp, elledningar, dagvatten, alla grejer som man 
måste få ihop på en plan.  Det är ett stort kompromissarbete att hålla på med planering. Det är ju så att 
ingen får ju sin vilja igenom, utav alla sakintressen som ska in på tomtens område så är det inga som är 
helt nöjda. Det är ett ständigt kompromissande mellan alla delar för att få ihop bra avlopp, 
höjdsättning, el, dagvatten, buller, risker och alla övriga frågor som är i en plan. Handikappanpassning 
på tomterna, parkeringar till entréer, sophämtning, alla dom delarna som måste vara lösta. Tittar man 
bara ur en saksynpunkt så kan det vara väldigt lätt att se vad man kan göra men man tänker inte alltid 
på alla andra delar som man måste samla ihop också. Vi försöker titta på alla frågor vi har till mötena 
när vi har fått in dom och sen ser vi vilka som går att tillgodose och vilka går inte samt varför det inte 
går att tillgodose.  

Den vanligaste frågan vi får är "Bygg gärna men inte utanför mig." Den är lite svår att genomföra. Då 
får man ofta hänvisa till att det finns ställningstaganden i översiktsplanen att man ska bygga på den 
platsen. Den frågan är inget att ta i det här läget utan det är ju ett beslut som tagits tidigare. 

Överlag brukar det inte vara många som deltar i samrådsmöten, om vi har fått rätt information? Jo, det 
varierar väldigt från plats till plats. Är vi i våra ytterområden så är det inte ovanligt att det är 60-70 
personer på mötena. I vissa områden där det är intressant och finns mycket intresse för det, då kan det 
komma jättemånga. Inne i stan så blir det anonymare så där kommer det ofta färre. Ute i våra 
ytterområden så kommer det många, då kommer halva byn om det är någonting som äntligen är på 
gång.  

Följdfråga: Du sa att vissa saker har större intresse än andra, vad har folk intresse i att komma att prata 
om? Finns det vissa saker som är mer intressanta att diskutera om? Det är olika, jag ser att det är mer 
engagemang i ytterområdena än i centrum. Jag tror inte att det är innehållet så mycket. Sen beror det ju 
på, är det bostäder där folk står i kö i centrum, så kan det komma många personer bara för att de står i 
bostadskön och vill veta hur lägenheterna ser ut och vad det blir för priser och såna grejer. Då har de 
mer intresse för just det. Sen har vi olika grupper som kommer. Det är ju de som är grannar som inte 
vill ha något utanför sig eller vill ha synpunkter på hur husen ser ut, sen är det de som ska flytta in i 
husen som kommer. Och sen är det en del som är från olika myndigheter och politiker, som känner till 
och som ändå vill höra vad som händer och bara är nyfikna.  Så det är lite olika, det är olika på olika 
områden. Är det många som är emot det så kanske det är 20 personer där som är emot det. Vissa möten 
så kommer det 2 personer som är emot och resten är jättepositiva och 



tycker att det äntligen händer något. Så det är väldigt varierande. Och sen har vi vissa stora saker i 
centrum där det bara kommer tre personer och man bryr sig inte så mycket.  Mötena, i och med att alla 
som är sakägare berörs av det får planhandlingarna hemskickade till sig. Har man inga synpunkter så 
går man inte på mötet. Vi vänder oss till såna på mötena som ja, förstår du inte handlingarna eller ha 
du synpunkter där du kanske vill diskutera innan du skriver ditt yttrande. Det är ju det som är syftet 
med mötet och att nå dom som i allmänhet bara läser det i tidningen. Men vi kan lika gärna ha öppet 
hus där man kan komma och ställa frågor istället för att åka ut till platsen och träffa folk. Det finns ju 
olika typer av sätt där man kan ha dialog.  

Hur ofta åker ni ut? Det beror på, oftast har vi det en gång i varje ärende. Sen är det olika, det beror lite 
på, är det aktivitet ute i området så är det möjligt att vi åker ut på en sån dag. Kommundelsråden har 
möten. De är skyldiga att hålla möten för sina kommundelar minst en gång per år, eller om det är två 
gånger, jag vet inte. Och då ordnar kommundelsråden öppet hus på något sätt. Ibland är det möte, 
ibland står de och tar emot folket och då brukar de oftast vilja att vi är med från kommunen. Då brukar 
det vara med någon från trafik, någon från översiktsplan och kanske någon från bygglov eller plan 
också. Sen är det människor från olika föreningar, som exempelvis företagsföreningar, 
näringslivsföreningar, politiska föreningar som vill bjuda in oss.  

Har ni några idéer på hur man skulle kunna få flera medborgare att delta? Ibland gör vi ju så att vi 
åker ut och står på olika platser. Vi har en hel palett med metoder men nu kommer jag inte ihåg vad 
som stod. Vi har jobbat med referensgrupper, dialogmöten, så att det finns olika metoder att använda 
sig av. Vi har jobbat med skolklasser, vi har varit ute på öppna förskolan, jag vet att trafik var ute i 
några invandrargrupper, så det beror ju på vad för ärende. Man får ju välja typ av metod beroende på 
vad det är för ärende.  Alla grupper berörs inte av alla typer av projekt.  

Vad saknar ni främst från medborgarnas sida? (Engagemang, information etc.) Får ni den information 
ni behöver? Det som är, är att de oftast inte är så konstruktiva. Det brukar jag säga på samrådsmötena, 
skriv inte  "jag vill bara inte ha det här" utan försök istället att fundera på hur du vill ha det istället. 
Som att, "det blir bättre om ni vinklar huset", "trappa där", "gör entré åt andra hållet", "gör en lekplats 
här”. Konstruktiv kritik helt enkelt. Säger man att man bara inte vill ha någonting då blir man oftast 
överkörd, bara för att det har beslutats tidigare att man ska bygga här. Men kan ni komma med det att 
vinkla en parkering eller flytta en utfart så kan vi lättare ta hänsyn till deras synpunkter.  

Varför tror du att folk ute på landet engagerar sig mer än folk inne i centrala Jönköping? 
Man känner nog mer för sin ort tror jag. Det blir anonymare här inne i stan. Sen är det svårt idag att få 
ihop livet. Att gå på möten, särskilt om du ändå fått ut handlingarna så gör nog ändå familjerna en 
avvägning. Har jag inte jättemycket synpunkter och tycker att det är rätt okej varför ska man då lägga 
två timmar på en kväll när man kan vara med sina barn. Det är en avvägning i dagens samhälle. Det är 
ett sånt utbud på aktiviteter. Och de kanske ändå har fått informationen. Det är upp till dom att välja.  

Nu har ju inte du något med Bottnaryd att göra, men om vi har fått rätt för oss så gör de väldigt 
mycket själv. Hur ser ni på den saken? Werner sa att de har gått tillsammans själva för att skaffa fiber. 
Hur ser ni på sådana processer? Påverkas ni av det på något vis?  



Det är ju medborgarnas kommun, så att säga, kommunen går ju in när det är exploateringsfrågor. Sen 
vad de gör på orten är upp till dom. Sen har ju vi till och med utvecklingsgrupper. Vi har en person 
som jobbar med utvecklingen i alla småorter där man då kan ansöka om pengar, man har en 
arbetsgrupp i Bottnaryd  med folk från olika föreningar och sådant som man jobbar ihop med. Vad vill 
ni ha för aktiviteter och åtgärder  i er ort. Men kommunen driver ju ingen verksamhet. Det är privata 
fastighetsägare som driver och bygger. Kommunen bygger bara skola, förskola och vägar. Allt annat 
byggs av privata personer. Sen är det lite undantag med gruppbostäder och flyktingbostäder. Normalt 
sett, så alla bostäder som byggs, byggs av en byggherre som är privat. Vätterhem räknar ju vi som ett 
privat bolag i dom situationerna också. Även om det är kommunägt så får de agera som vilken 
byggherre som helst. De får tävla på samma premisser som alla andra byggherrar. Dom räknar vi som 
privata byggherrar i plansammanhang så att säga.  

Hur många privatpersoner har ni ungefär som brukar höra av sig eller delta i samrådsmötena? Som inte 
agerar just för föreningar 
Det skiljer jättemycket. Vi gör ju planer för såna här små upphävande som nästan inga berörs 
av. På sådana har man knappt några yttranden. De här riktigt små planerna, det kanske är att 
grannarna har gått ihop och tagit kostnaden för kvarteret. Då är ju alla överens. Sen har vi 
mellanstora planer, egentligen mellanstora och stora planer, där ligger skillnaden i hur 
kontroversiellt det är. 

Vad menar du med det? 

Vad är problemet så att säga, hur många stör sig på det. Det varierar från 5 yttrande till 120, den 
spännvidden har vi i våra planer. Jag kan inte säga nåt snitt och besökande på möten är också kanske 5 
till 70. Och har sen folk frågor, så kan de begära att få ett möte med oss, så det är inte ovanligt ibland 
att ha små möten, med bostadsrättsföreningar som vill ha information t.ex. och då ställer vi upp med 
information då också. Eller en vägförening, vi hade en planhandläggare som hade årsmöte med 
vägföreningen. Då sa vi att vi hade årsmöte om 3 veckor så planhandläggaren körde nästan samma 
bildspel som han körde sen 3 veckor senare.  Så vi ställer ju upp åt föreningar också om de vill ha en 
egen dragning så kommer vi ju ut normalt sett. Sen ibland så, i vissa fall tycker vi, att har vi haft ett 
samrådsmöte så kan de komma ju komma på samrådsmötet om vi ordnar det. Så det beror ju lite på, 
men vi svarar ju i telefon på frågor.  

• Infrastruktur

Vad för konsekvenser kan man förvänta sig utav att de mindre orterna byggs ut och utvecklas, 
gällande infrastrukturen? Säg att ni bygger ut 10-20 bostäder i Bottnaryd, hur påverkar det de 
befintliga? Behöver ni byta ut allt eller planerar ni från början att man ska kunna bygga ut samhällena 
utan problem? 

Vi tittar ju på, alltså idag är det ju mycket förtätning, man omvandlar industriområden och så. Då 
tittar man ju på om befintliga ledningar klarar det här eller måste vi gradera upp? Bygger man nya 
årsringar så att säga, så tittar vi ju på, om man kan bygga på befintliga ledningar eller måste man 
bygga nytt? Bygger vi nytt så tittar vi på hur vi kommer fortsätta området på sikt? Så vi skissar ju 
oftast på en fortsättning även om vi inte tänker ta med det nu. Så vi skissar på fortsättningar på nästa 
etapp. Och vi överdimensionerar, oftast jobbar vi med större områden t.ex. Fagerslätt i Huskvarna, 
där gjorde vi ett planprogram på ett större område och så börjar vi på en etapp i mitten med skola. 
Men ledningarna som drogs fram dimensionerades för hela stadsdelen och även för att man skulle 
kunna bygga mer i framtiden och lägga på.   



Intervju, Kim Carlsson, 2017-03-20.

Skulle du vilja berätta vad det är du har jobbat med? Vi har ju jobbat fram cykelprogrammet som

nu ska upp i nämnden på torsdag och sen ska ett antal stå i kommunfullmäktige efter det. I 

stadsbyggnadsnämnden först. I planer finns det ju formella samråd, vi har ju inget formellt 

samråd i detta, men eftersom det berör väldigt många kommuninvånare och väldigt många inom 

kommunen så har vi ändå valt att göra en samrådsprocess lite på det hållet men det finns ingen 

överklagansmöjlighet men vi ville ha in folks synpunkter. 

Från början, när vi satte igång med cykelprogrammet, så fick vi också ett uppdrag att också jobba 

med jämställdhet, som ett genomgående tema i cykelprogrammet, framförallt i framtagandet men 

framförallt tyckte vi att det skulle genomsyra cykelprogrammet också. Det är ett projekt som 

heter SKL:s modellkommun heter det. Det började med 7 kommuner, vi hade Umeå som 

värdkommun som har jobbat väldigt mycket med jämställdhet i all sin stadsplanering och 

samhällsplanering, ganska länge, och nu så ska vi då, när vi har jobbat med detta, vara 

värdkommun för två andra kommuner för att det ska liksom spridas ut lite vidare. Det var 

egentligen i samband med det då som vi funderade på hur vi når flest, överhuvudtaget, invånare 

med olika bakgrund. Mest könsinriktat förstås men man kommer väldigt snabbt in på jämlikhet 

också när man börjar prata jämställdhet, män och kvinnor går ju igenom alla samhällsklasser 

oavsett var man är någonstans.  

Så vi funderade på hur vi skulle göra och vi bollade då med vårat konsultföretag som vi anlitade, 

Trivector AB? och ihop med dem så tittade vi på: hur möter man människor? Vi bestämde oss 

direkt för att inte sammankalla till ett klassiskt samrådsmöte. Vi bestämde att vi skulle ha en 

webbenkät med 5 öppna frågor. Sista frågan är ”vad skulle få dig att cykla mer” och en fråga var 

”vad är en trygg och säker cykelväg för dig?”. 5 öppna frågor. Sen hade vi också en tycktill .. Vi 

la ut cykelprogrammet, första upplagan, på remiss på nätet och så skickade vi den till ett antal, 

politiska organisationer, cykelfrämjandet, och till Umeå för att få deras feedback på arbetet. Sen 

valde vi också att ha 4 stycken, som senare blev 5 stycken, popup möten. Helt oannonserat, 

givetvis tog vi kontakt med dem vi skulle vara hos, men inte affiserat eller kallat till mötet utan 

bara ”vi skulle vilja ha ett möte hos er, ett möte, när och var?”  

Vi har varit på en  högstadieskola, Öxnehaga bibliotek, stadsbiblioteket, Vissmåla Ridklubb och 

sen var vi på högskolan. Det kom in sist. Vi såg.. Där hade vi också enkäterna med oss som folk 

kunde fylla i, samt programmet så man kunde läsa och lämna synpunkter. Men enkäterna.. Det 

man såg på nätet, vi fått många svar, ca 300 personer. Detta är väldigt brett jämfört med en plan, 

gissar jag. Vi hade ganska jämt fördelat könsmässigt, vi hade kanske en föraning att det skulle 

vara mycket fler män men vi hade ändå så man kunde kalla det jämnfördelat kanske 45-55. 

Däremot så såg vi att åldersspannet var 25-65 klart överlägset. Barn och ungdomar samt de 

äldsta var väldigt lite.  

Däremot när vi var ute och hälsade på folk och frågade om de ville svara på vår enkät, så hade vi 

en precis jämn åldersfördelning. Förutom 19-24, som var väldigt lågt. Då såg vi att det var de 

områdena vi valt som gjorde att vi tappade den gruppen så därför gick vi till högskolan.  

Det är så vi har jobbat. Vi var på 5 platser, 2 personer på varje ställe. Hade en beachflagga och en 

bunt med papper och frågade folk som passerade om de ville svara på enkäten och de som ville 

svara svarade. Mellan 1-2 hr per plats. Så det var ingen jättestor insats från våran sida. För jag 

menar, ska man kalla till möte så är det ju också en insats.  

Jag har inga staplar eller tabeller med mig nu, men Emma hade det i sin *presentation* så jag kan 

be henne skicka den till er. Det är ju inga hemligheter där utan det är ju vad vi har fått fram.  

Vad handlar programmet om mer konkret? 
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Det handlar ju om strategi för att få folk att cykla mer. Vilka insatsområden, vad ska man satsa på 

för att öka cyklingen i stan eller kommunen. Där pratar vi ju om säkerhet, trygghet, driftunderhåll 

och samverkan inom kommunen. Hur ska vi jobba för att inte tappa varandra, det är ju lätt att nån 

där uppe ska bygga nåt och så vet vi inte om det, då är det bra om man vet om varandra. Lite sånt 

försökte vi få med.  

Hur såg det ut när ni var på plats, hur såg det ut i stan jämfört med längre utåt? Ni sa ju att ni var i 

Öxnehaga, ligger ju mellan Huskvarna och Jönköping 

Där var vi faktiskt på ett språk café, det visste vi faktiskt inte förrän precis innan vi skulle komma 

dit, att det var ordnat där. Men det var jätteintressant. Jag lärde mig jättemycket av det, för man 

får en helt annan bild av nyanlända som har en helt annan bakgrund. Det var väldigt mycket 

äldre.  

Bara det att man lämnar fram en blankett får dem att undra om man kan fylla i en blankett från en 

myndighet utan att ens åsikt registreras. Så då förklarade hon som höll i mötet att det är helt okej 

att fylla i sånt här. Kommunen vill ha in dina åsikter bara för att vi vill bli bättre var helt 

främmande för flera. Det är ju ganska intressant. Jag hade ju inte kunnat säga det ”klart att du kan 

fylla i den åt mig” funkar ju inte riktigt så. Men även ur ett cykelperspektiv, det var ju flera där 

som aldrig har cyklat. Kanske främst kvinnor men även män. Så cykelkulturen finns inte i alla 

världens länder. Bor man i Sverige så lär man sig cykla när man är 4-5-6 år.  

Det gjorde ju att man fick lite andra perspektiv. Vi var ju på Vissmålas ridklubb, det var ju också 

ett val vi gjorde. Vi tänkte oss någon idrottsanläggning och kanske inte hockeyarenan i första 

hand. Det är väldigt många arenor som ligger ganska centralt och dit kan man ta sig i alla fall. 

Vissmåla ligger ju mellan Huskvarna Tenhult. Där fick vi också ganska mycket synpunkter på att 

om man bor lite på landsbygden så är det väldigt svårt att ta sig nånstans med något annat än bil. 

Man åker ju inte gärna på riksväg 40, två plus ett väg med räcke emellan som cyklist. Speciellt 

inte om man har en tioåring med sig på cykeln. Så det var lite olika perspektiv, och det var nyttigt 

att få med sig lite olika.  

Vad tyckte dem som gjorde enkäterna, var dem positiva till det? 

Det var väldigt få som inte var intresserade av att fylla i. De undrade lite vad vi höll på med. Man 

ser ju när folk ser på stan och vill att man ska fylla i saker och då blir man lite tillbakadragen. 

Men det var väldigt få, vissa hade ju inte tid och det får man respektera, men annars var det 

positiv inställning. Det som vi tar med oss egentligen är att vi hade 5 frågor, och kanske kunde ha 

kapat ner dem lite. Det var några frågor som medgav nyansskillnader, som för oss, som jobbar 

med det, är självklart.  

Men trygghet och säkerhet till exempel förstår inte folk alltid skillnaden på. 

Vad är skillnaden? 

Trygghet är ju ofta upplevd, en känsla av hot. Behöver inte finnas en faktisk fara. Finns spindlar 

som springer längs husväggen som folk är livrädda för, men de är inte farliga. Man cyklar i 

mörker och är rädd att någon ska dra in en i buskarna nånstans. Sannolikheten att det ska hända 

är nog ganska liten jämfört med sannolikheten att krocka med en bil i en korsning t.ex. som är 

mycket större.  

Trygghet har ju också varit en stor del i arbetet med just jämställdhetsfrågan. För man hamnar 

gärna där i trygghetsfrågan när det är jämställdhet. Där blir det också kopplat till barn och äldre 

för där blir det också lite samma känsla. Man vågar släppa ut sina barn eller man vågar som äldre 

gå ut för det är andra som rör sig i området eller man ser att det är upplyst.  



Kommer ni fortsätta göra såna här undersökningar? 

Detta var ju kopplat till cykelprogrammet och det är ju slutfört så det finns ju ingen koppling till 

det. Däremot är det många som pratar om det nu, vad gjorde ni och varför gjorde ni så här?  

Jag vill ju gärna att man jobbar mer så här, även i lite större planer. Ta in folks synpunkter, fråga 

vad de faktiskt vill. För jag tänker: Varför har man ett samråd, är det för att det står i PBL att man 

ska ha samråd och sen bockar av eller är det för att man vill veta vad folk tycker? Det kan ju vara 

lite olika, vet man att det är ett besvärligt område så kanske man inte vill ha det. Möter man 

människor får man ju oftast kreativa idéer. Som man kanske inte riktigt sitter på själv för de 

tänker ju inte i dem rutorna som vi är i utan de säger ju från sitt perspektiv att så här borde man ju 

kunna göra, och då kan man iaf plocka lite smågrejer från det. Och nå andra, än de vi alltid nåt. 

De är viktiga, de äldre vita männen är viktiga, men utgör de 75-80 procent av de som kommer på 

mötena och kanske 90 procent av de som gör sina röster hörda så blir det ju deras synpunkter som 

tas in. De synpunkterna är inte dåliga, men jag tycker att man behöver bredda och då får man titta 

i ett bredare perspektiv. Det vi noterade, när vi började med detta var att det kommer behöva lite 

insatser. Men det visade sig att det inte krävs så mycket mer för att göra det än att bjuda in till ett 

öppet möte. Det var kanske inte lika stor insats som vi först trodde det skulle vara.  

Ni jobbar ju inte alls med medborgardialog som på plan 

Nej, inte på det sättet, gör vi ju inte det. Däremot så tycker jag ju kanske att vi har så pass. Vi 

jobbar ju med trafikfrågor. Där är ju en väldigt intressant skillnad. Ska du bygga, så krävs det en 

plan. Ska vi bygga en väg, ska vi ändra marken helt och hållet till gatumark så krävs det en plan, 

men är det gatumark så kan vi göra vad vi vill med den. Det är ganska märkligt kan man tycka. 

Det finns inga lagkrav på att vi ska, varken berätta eller fråga medborgarna vad vi ska göra med 

den yta som är gata. Vill vi stänga av gatan eller byta funktion så är det upp till oss. Självklart så 

har politiken en del att säga om det också men är det gata i plan så är det gata i plan och då är det 

vilken typ av gata som vi bestämmer att det ska vara. Så där är en sak som jag tycker vi borde 

jobba med trots att det inte ligger i något lagkrav, i PBL ingår inte gatustrukturen. Så vi har gjort 

en hastighetsförändring. Som avslutades förra året, med några delar kvar. De mesta är bytt, har 

gått från 30-50-70 till 40-60-80. 30 behålls runt skolor men i övrigt är 30zoner borta och är 40, 

även där det varit 50. Där tycker jag att det bara är att gå ut med det, framförallt information. I 

Bankeryd, Tenhult och andra orter har man gjort bra förarbete, men när det växlar har det varit 

lite tyst.  

Det är mer information än medborgardialog, men det är viktigt. Varför byter vi hastighet, varför 

40 istället för 50?  

Har ni stått på 10 meter hopptornet? Tänk er den känslan.  

50 km/hr motsvarar ett fritt fall från 10 meter. Krockar du med någon i 50 km/hr så är det som att 

trilla rakt ner 10 meter men träffar marken bredvid vattnet. Man tänker inte att 50km är så fort 

men det gör väldigt stor skada. Man kan också tänka då att 40 km/hr inte gör så stor skillnad men 

det som händer är att man vidgar perspektivet så man tar in mycket mer när man kör 

långsammare och man upptäcker saker och man kan få ner hastigheten snabbare. Detta förmedlar 

man inte, vilket är synd kan jag tycka.  

Nu spårar jag ur ganska rejält här.  

Hastighet överhuvudtaget, bilkörning överhuvudtaget, ingen rör MIN bilkörning. Man får inte 

kommentera hur någon kör bil, det är väldigt privat. Jag bestämmer själv hur jag kör min bil. det 

är väldigt skrytbart att köra fort. Kör man hit från Växjö under en timme kan man skryta om det 

vid fikabordet. Det är inte häftigt men det är accepterat på nåt sätt. Snor man däremot en oxfilé 

och skryter om att man har haft en riktigt god middag. Det gör man ju inte. 

Är det viktigt för er att veta vad medborgarna tycker? 



Jag tycker ju det. Jag pratar ju gärna med folk. Det jag kanske framförallt reflekterade i detta så 

är det att man oavsett vilka det är, så har man ganska lika syn på cykel. Man kan vara för eller 

emot liksom, eller tycka att cyklister är galningar. Men tittar man på sig själv som cyklist och vill 

jobba med cykeltrafiken så har man ganska lika åsikter. Det blev inte jättebrett bara för att man 

tog in många personers synpunkter.  

Det är att binda ihop, se till att man kan cykla därifrån dit. Korsningspunkter, konfliktpunkter. 

Både mellan gående och cyklister, och cyklister och bilister. Det är intressant, för det breddar sin 

egen bild lite.  

Är det nånting som ni kommer försöka implementera i framtida projekt? 

Jag jobbar ju mest med cykelfrågor och vi har ju en grupp kan man säga, och den är lite 

dynamisk, folk kliver ofta in och ut. Vi ställer ofta frågan när vi gör enkäter och kampanjer: kan 

du tänka dig att vara med som en referensperson? Då går vi ut ibland med ett antal frågor, t.ex. 

när vi gick ut med cykelkartan 2015, vi håller på att fram en ny till 2017 nu. Då skickade vi med 

den gamla cykelkartan till referensgruppen, ca 200 personer. Kan du tänka dig att titta på ditt 

område som du cyklar i, finns det cykelbanor som inte är med, eller finns det delar utritade som 

inte finns i verkligheten? För det är helt omöjligt för oss att åka ut till alla cykelbanor i 

kommunen inför ett sånt arbete. Vi fick in ett antal svar med sådana redigeringar och det var 

jättebra. Det är ju mer den typen av frågor som vi har till hjälp. Sen har ju folk alltid synpunkter 

på trafik och den dialogen har vi ju ständigt. De kommer ju till oss. Just att göra riktade sådana, 

det gör vi ju sällan.  



Intervju, Cleo Davidsson, 2017-04-11.

Vill du berätta lite om dig själv först, vad du jobbar med? Jag jobbar som trafikplanerare. 

Strategiska och övergripande frågor. Egentligen för samtliga trafikslag men var projektledare för 

cykelprogrammet, även om Lotta är cykelansvarig på avdelningen. I övrigt jobbar jag mycket 

med stora detaljplaner och trafikfrågorna i dessa. Jag ser på de lite större frågorna och hur vi ska 

ta oss in i framtiden. 

Vad hade ni för förväntningar när ni skulle ta fram cykelprogrammet gällande 

medborgardialogen? Vi hade förväntningarna att vi skulle kunna göra en annorlunda 

medborgardialog mot vad man vanligtvis gör på Stadsbyggnadskontoret. Främst då för att vi har 

en stark jämställdhetsfokus. Det är ett pilotprojekt. Våra förväntningar var att vi skulle nå lika 

många kvinnor och män, när vi sen spånade idéer så fick vi förväntningar om att nå olika typer av 

människor också. Man skulle även jobba med jämlikhet. 

Finns det något som blev bättre eller sämre än vad ni hade väntat er? Fick ni fler svar än ni hade 

trott eller jämnare fördelning? Fördelningen blev fantastiskt bra i slutändan, gällande 

fördelningen kvinnor och män. Vi såg också att det var ett jämställt sätt att ha det på nätet då vi 

fick in en ganska jämställd fördelning mellan könen, med någon övervikt mot männen. Däremot 

åldersmässigt, så svarade inte nätet upp mot det vi ville ha. Så då fick vi gå ut och möta 

ungdomarna, som är svårare att nå.  

Jag tror att det blev ungefär som vi hade hoppats på. Man kan ju tänka sig ännu bättre 

åldersfördelning men vi har fått väldigt mycket beröm av vår medborgardialog. Det hade vi inte 

väntat oss. Många har sett den som annorlunda och nytänkande.  

Vi fick lite farhågor innan dialogen att folk skulle bli sura för att vi inte följde det traditionella 

sättet. Men vi körde på vår linje och vi har inte fått en enda som klagade på att vi inte hade något 

traditionellt möte. Bättre än vi hade väntat oss helt enkelt.  

Skulle ni uppmuntra fler avdelningar att göra dessa typer av arbeten? Absolut! Det försöker vi 

också göra. Vi hade stadsbyggnadscafét där alla anställda på stadsbyggnad var inbjudna att lyssna 

på hur vi gått tillväga. Därefter har vi fått presentera det i ledningsgruppen och i 

jämställdhetsgruppen. Det är ju för att ledningen har tyckt att det har varit ett bra sätt och tycker 

att andra avdelningar ska ta efter. Det här sättet att samråda på ska inkluderas i ett projekt per 

avdelning och därmed försöka arbeta annorlunda. Men jag kan absolut rekommendera detta 

arbetssätt.  

La ni ned mer, mindre eller lika mycket tid jämfört med ett klassiskt samrådsmöte? Vi har hört att 

andra säger att det kanske tar tid och är tveksamma på hur mycket respons man kommer få 

tillbaka?  Känslan är att det var väldigt enkelt. Men skulle man räkna timmarna skulle det nog bli 

ett par timmar extra, men är tveksam. Vi fick ju hjälp av ett par andra anställda på personen och 

åkte alltid ut 2 och 2. Jag var ju bara på en av fem platser. Så det kändes väldigt enkelt och vi har 

nog inte lagt ner mer tid per person. Däremot är responsen mycket bättre så om vi har lagt ner 

mer tid så har det varit värt det. 

Vilken var den svåraste målgruppen att nå? Varför? Ungdomarna. För att det ligger nog inte i 

deras intresse att gå in på nätet och läsa igenom ett cykelprogram och tycka till om det. Vi 

försökte istället använda lite enklare frågor kring detta och åka ut till högstadieskolan och väcka 

lite uppmärksamhet kring frågan. Få ungdomarna att ge input den vägen istället. Många kom 

fram och var positiva och vi fick in många svar. Det var inte svårt att fånga deras intresse då men 

det är svårt att få ungdomar att läsa igenom ett dokument så man behöver nog hitta enklare sätt 
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att få input från dessa. Sen har vi ju kommunutvecklarna, som är en grupp med ungdomar som 

anlitas för att man ska kunna ha samråd i sådana här typer av frågor. Så dem har verkligen läst 

igenom programmet och gett synpunkter men dessa är nog de enda bland ungdomarna som 

faktiskt har läst programmet. Sen har vi ju fått in input på annat sätt från ungdomar. Men detta är 

den svåraste gruppen, tycker jag.  

Har ni någon plan för hur man ska nå dessa till kommande arbete? Använda sig utav dem i det 

inledande arbetet så man får in deras synpunkter från början. Det beror ju på vad det handlar om, 

men i detta fall, där vi hade ett tjockt dokument på 40 sidor, så är det svårt att få dem att läsa 

igenom och tycka till. Plus att man åker ut och letar upp dem där de befinner sig för de kommer 

ju inte på samrådsmöten, då har man alltid noll procent ungdomar.  

Tycker ni det är viktigt att veta vad medborgarna tycker? Ja, det är det absolut. Politikerna är 

deras förlängda arm och politikerna bestämmer ju vad vi ska göra. Men kan man få den breda 

massan att tycka till i projekt så är det ju bra. Politikerna säger ju bara att vi ska göra om ett torg, 

men HUR ska vi göra om torget? Det måste komma från medborgarna, så det är jätteviktigt. Sen 

är det vi som sitter på kunskapen och är specialutbildade inom detta. Så allt går ju inte att 

genomföra men man kan få många idéer varav en del säkert går att genomföra.  

Tycker ni det är viktigt att medborgarna får vara med och påverka? Ja, det är lite samma svar som 

föregående. Det är ändå delarna i en demokrati, så det är jätteviktigt. Men idag har vi ett samhälle 

där man tycker att man ska få vara med och påverka överallt och i alla frågor. Man har ju den 

möjligheten idag med t.ex. nätet. Det är såklart positivt, men man ska vara medveten om att det 

finns många aspekter och att vi oftast måste kompromissa för det är så många olika delar som ska 

passa ihop. Många kanske bara har kunskap inom en av alla delar och ser inte hela bredden utav 

projektet. Det går inte alltid att få sin vilja igenom, även om man alltid får säga vad man tycker.  

Hur tar ni hand om det materialet som ni får in av medborgarna? Kan ju bara svara för 

cykelprogrammet men vi har gått igenom alla yttrande som vi har fått in och försökt sammanfatta 

dem i en kortare text. Vi gjorde ett Excel-blad där vi skrev in ålderskategori, postnummer och om 

de var man eller kvinna. Så har vi gjort en uppställning och samtidigt försökt sammanställa vad 

de har sagt. Sorterat ut hur många som har tyckt vad och hur många som tyckte något annat. 

Därefter gjordes en rangordning på detta. Många har också gett konkreta förslag på utbyggnader, 

ungefär 70 förslag har vi fått in. Detta ska vi ta med i det interna arbetet och se om det är lämpligt 

eller möjligt. Sen har vi sammanfattat allt i en samrådsredogörelse som ska följa med i 

cykelprogrammet. 

Är det någon typ av åsikt som är återkommande av medborgarna? Bra eller dåligt? Man kan säga 

att väldigt många har varit positiva. De tycker att det är ett ambitiöst program och att det håller 

ribban högt vad gäller cyklingen. Drift och underhåll är en kategori som låg högt på listan, t.ex. 

bättre snöröjning, klagomål om att man sopar för sent, beläggningen var dålig och att en del 

korsningar upplevs som farliga. Vi har ju en topplista, så det fanns absolut flera återkommande 

åsikter.  

Hur hanterar ni dessa åskikter? Sorterar upp. Se ovan. 

Har ni någon haft någon återkoppling till medborgarna efter dialogen? Vi ska ha. Vi har inte ett 

antaget ett program än, men vi hade möte om det igår. Vi ska, när programmet är antagit, 

samtidigt skicka ut ett tack på nätet till alla som tyckte till och berätta att cykelprogrammet är 

klart. Vi använde oss utav ganska många kanaler för att nå medborgarna. Bland annat traditionellt 

genom tidningen, t.ex. JP, där vi också ska lägga ut det här tacket. Vi ska försöka använda oss av 

samma kanaler igen. Vi har pratat om att trycka upp planscher på de fem platser som vi besökte 

för att visa att vi uppskattar att de tog sig tiden att svara, men också att det faktiskt blev resultat 

av att de delade med sig utav sina åsikter och synpunkter. Nu var det ju inte alla ungdomar på 



Rosenlunds högstadieskola som svarade, men några gjorde det och kan man fånga upp dem är det 

positivt. Sen kan det få andra medborgare att se att det gör skillnad att tycka till om saker och ting 

i kommunen vilket kanske får dem att hålla ögonen öppna för nästa tillfälle, då de ser att man får 

ett tack för att medverkar. Så ja, vi ska ha en återkoppling till medborgarna.  

Tror du att medborgardialogen är ett bra verktyg för den fortsatta utvecklingen utav staden? Ja 

det tror jag absolut. Om man gör det på rätt sätt, om man försöker anstränga sig att nå ut till alla 

människor. Det finns många grupper som man aldrig når ut till under de traditionella 

samrådsmötena. Då tycker inte jag att man har samrått med allmänheten, enligt mig, utan enbart 

med en liten grupp. Det är viktigt att även få in andra synpunkter så man kommer fram till ett 

resultat som medborgarna kan känna sig delaktiga i och se som något positivt. 

Har du någon teori eller tanke kring deltagandet i centrum jämfört med utanför staden? Jag vet 

inte om du har jobbat med detta, men vi har hört att det är större deltagande på mindre orter? Jo, 

så är det rent generellt. Jag har ju jobbat med detaljplaner tidigare, så jag vet att om du har ett 

samråd på en liten ort så kommer det fler för det berör på ett annat sätt. Man är inte van vid att 

det händer saker i samma utsträckning. Bor man i centrum, så berörs man inte på samma sätt.  

Vet du varför det skulle kunna vara så? Det berör en på ett annat sätt när det är en liten ort. Det 

kanske byggs en cykelväg där vart 30e år, så då blir det en stor grej. Här i centrum byggs det i 

princip konstant. Det blir påtagligt. Sammanhållningen som finns på små orter spelar nog också 

en stor roll, man håller koll på varandra och vad som händer. Här i centrum missar man det 

kanske för att det är så mycket som händer samtidigt. Ute i orten blir det en stor grej i det lilla 

samhället. 

Har du något du vill tillägga? Vi är väldigt glada att vi använder det här sättet, att vi gjorde 

annorlunda. Att resultatet blev så bra och att det blev en så pass jämn könsfördelning som var det 

egentliga stora målet med pilotprojektet. Det är absolut någonting som jag tror att vi kommer 

fortsätta med och kanske tänka mer aktivt kring medborgardialogen och inte bara fortsätta i 

gamla hjulspår. Kallar in till ett möte och hoppas folk dyker upp. Jag tittade lite på två stora 

detaljplaner förra året och då var det drygt 80 % män och det var 30-40 personer på vardera så 

ganska stora samrådsmöten. Men över 80 % män och under 20 % kvinnor. Tittar man på namnen 

och deras skrivstil så kunde man se att det inte var några ungdomar, inga utrikesfödda och inte 

många äldre. De flesta verkade vara i spannet 30-50 år. Det visar på att vi samråder med en 

väldigt liten skara. Det har nog varit en ögonöppnare för oss båda, att allting skulle vara så lätt 

och enkelt. Det var bara att tänka till lite extra och söka upp medborgarna.  



Intervju, Robin Eriksson, 2017-03-20. 

Upplever ni att medborgardialogen fungerar väl i Gnosjö Kommun? Nu är jag ju tjänsteman, så 
jag svarar från ett tjänsteman perspektiv. Sen kan man kanske som vanligt medborgare tycka 
annorlunda. Jag upplever att det fungerar bra. Jag tror att man generellt kan säga att det fungerar 
bättre i en mindre kommun jämfört med en större kommun. Väljarna har närmare till sina 
politiker och politikerna har närmare till sina väljare. Man träffar den i snabbköpskön och 
bankomatkön. På ett helt annat sätt än vad jag upplever att man gör i en större ort. Där är en 
politiker mycket mer anonym. Gnosjö är ju en liten kommun med endast 9.5 tusen invånare 
drygt. 

Hur har ni arbetat för att utveckla er medborgardialog? Man har jobbat på olika sätt. Dels 
informationsmötena som jag nämnde tidigare, de har ju funnits i lång tid. Sen har man ju försökt 
utveckla det här ytterligare lite grann. Vi försöker med annonsering och vid varje årsmöte 
försöker vi ha med en punkt som ska locka lite mer intresse. Vi jobbar lite mer med att följa upp 
föregående års möte så att medborgarna känner att det händer något och ser effekten av deras 
synpunkter som framförs. Sen var jag projektledare för ett antal år sedan, för ett 
medborgardialogsprojekt som Sveriges Kommuner, SKL, hade. Det handlade om att man bjuder 
in kommuner som vill vara med i det här medborgardialogsprojektet och bilda ett nätverk. Varje 
kommun skulle då skapa medborgarpaneler. Det skulle fungera som ett bollplank i olika frågor. 
Skicka ut frågor till medborgare och medborgarna skulle få tycka till om de olika frågorna 
kommunen skickade ut. Jag var som sagt projektledare, och det var framgångsrikt. Jag samlade 
ihop en panel på närmare 150 personer. 120-130 personer anmälde sig nog till slut. Dessa 
mailade jag ut frågor till då och det var ju frågor som tjänstemän och politiker kände att de ville 
ha svar på, i olika kommunala frågor. En av de första frågorna, minns jag, var: Hur ser ni på en 
skattehöjning i kommunen? Då fick medborgarpanelen tycka till om det då och det användes sen 
när kommunens budgetberedning skulle fatta beslut om det.  

Tyvärr, så lades det här projektet ner då. I min teori, så gick det för bra och det var för stort. Jag 
tror att vissa politiker kände ett litet hot. Det är kommunpolitikerna som bestämmer och här har 
vi helt plötsligt 130 kommuninvånare som tycker i olika frågor, och om denna panel inte tycker 
som kommunpolitikerna så är det svårt att gå emot dem. När vi fick nytt kommunalråd så lades 
det här medborgarprojektet ner. Vilket var synd. 

Har ni några särskilda riktlinjer ni följer? 

Nej, det finns inget nedskrivet. 

Vad tror ni har spelat störst roll för att få en fungerande medborgardialog i Gnosjö? 

Generellt sett så tror jag att det är lättare att engagera medborgare och få till den här 
medborgardialogen på en liten ort i en liten kommun än i en storstadskommun som till exempel 
Jönköpings kommun. De kommunala frågorna känns nog mer nära här än vad de gör i stora orter. 
Kommunpolitikerna har försökt att utveckla det här konceptet: Ta med sig programpunkter på 
mötena som man tror lockar extra. Just nu, till exempel, under årets möte hade man med sig 
någon från renhållningsenergin under varje möte som informerar medborgarna om det nya 
sopåtervinningssystemet som ska införas i 
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kommunen. Och det är ganska många som kommer och lyssnar på detta och som ställer mycket 
frågor. Så hela den här grejen med att ha med sig något extra så att det inte bara blir kommunal 
information utan lite mer som jag tror att många är berörda av. 

Hur viktigt är det för er att ta del av medborgarnas synpunkter? 

Det är egentligen en fråga som jag tycker ni skulle ställa till en politiker. Jag är ju en tjänsteman, 
och det är väl intressant för mig också. Det viktigaste här är ju kommunpolitikerna som ska väljas 
om, tar det av medborgarnas synpunkter. Så jag kan inte svara på den frågan, utan det är mer en 
fråga för politiken. 

Är det viktigt för er att medborgarna får vara med och påverka? 

Ja, det är det väl för att få en acceptans för våra kommunala verksamheter. Få en acceptans, då det 
är medborgarna som betalar verksamheten som vi bedriver i kommunen och då är det viktigt att 
medborgarna tycker att det är en bra verksamhet, att de får information och kan ställa frågor 
samt komma med synpunkter angående verksamheten. Det kan man väl svara på även som 
tjänsteman; att det är viktigt. 

För ni statistik på hur många som kommer till era möten? 

Ja, det finns antecknat. Jag för ju ner minnesanteckningar och skriver ner vad man pratar om så 
det finns ju uppgifter på hur många som kommit.  

Hur ser åldersfördelningen ut? 

Tyvärr, så är den lite skev. Dels så är det väldigt hög medelålder. Många gråhåriga, äldre män 
som går på mötena. Få ungdomar, få kvinnor. Nästan ingen med invandrarbakgrund. Det är också 
ett lite udda redskap det här då. Hur når man ut till alla människor? Det svaret har man nog inte 
heller i vår kommun. Det är inte alla människor som är lockade att gå på ett möte med 
kommunpolitiker och lyssna på dem. Hur når man ut med informationen om att dessa möten äger 
rum? Vi annonserar på hemsidan, i lokaltidningen, i en gratistidning som kommunen ger ut med 
kommunal information. Hur många läser det? Vi har många här i kommunen som inte kan 
svenska och inte förstår. Det är inte lätt att nå ut till alla dessa människor som inte förstår. Jag 
kan personligen tycka att vi gör lite så som vi alltid har gjort i kommunen. Det är lite samma 
uppkörda spår som vi följer med vissa mindre justeringar. Men att nå ut till nya grupper och 
nya ålderskategorier, det har vi inte riktigt jobbat med. 

Vad engagerar minst av olika ämnen? 

Nej, de möten vi har är väldigt breda och övergripande och innefattar alla slags ämnen. 
Socialfrågor, kommunfrågor och allmän information. Nej, det är ingen som reser sig upp när 
man pratar om ett visst ämne utan man lyssnar ju på allt.  

Var i kommunen upplever ni att det är minst antal engagerade? 

Av nån anledning, så är det minst folk som kommer på mötena i Gnosjö tätort, centralorten. 
Däremot, i småorterna, ytterorterna som vi kallar dem, är det högre procentuellt 



deltagande. Varför det är så, är ju svårt att svara på. Man kan ju tycka att där det bor flest 
människor bör det komma flest människor på möten. Men så är det tyvärr inte av någon 
anledning, och varför vet jag inte. Man kan bara ha teorier. Man har för lite att göra på 
landsbygden eller så upplever man ett större hot på landsbygden: kommer de lägga ner vår skola 
nu? Det kanske är bäst att gå och lyssna på mötet så kommunen inte kokar ihop något dumt. Lite åt 
det hållet kanske, man är mer intresserad på landsbygden helt enkelt. 

Saknar ni fortfarande något från medborgarnas sida? Lite mer engagemang, tillgång till 
information etc.)  

Nej, det har jag inte funderat på den frågan faktiskt. Nej, jag har nog inget svar på det på rak arm. 

Det jag hade kunnat önska är högre deltagande, men inte inom något särskilt ämne. Sen har vi ju 
många andra möten, utöver informationsmöten, som måste nämnas. Just nu är det mycket med 
fiberutbyggnad som det anordnas många möten kring, som jag inte deltar i men som lockar 
många människor. Vi har möten om grannsamverkan mot brott som lockar många människor 
också. Vi har många möten utöver de vanliga informationsmötena som kallar samman 
medborgare i olika frågor och de är också välbesökta. Det har jag inga uppgifter om. 
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsförvaltningen, när de ska ta fram detaljplaner och skicka ut 
detpå samråd. Det har jag ingen riktigt koll på heller, hur aktiva människor är i det 
sammanhanget. Det får ni prata med nån på samhällsbyggnad isåfall.  



Intervju, Mika Hansson, 2017-05-04. 

Presentera dig själv (Namn, ålder, yrke) 

Är bland annat ordförande och pastor för pingstförsamlingen på ideal basis sidan om mitt vanliga 

jobb. Väldigt kort om vem jag är, jag är hyfsat engagerad i samhället här i övrigt. 

Känner du till begreppet ”medborgardialog” och vad detta innebär? 

Nu gör jag det. Begreppet kände jag ju igen och har hört det tidigare. Exakt vad det innebär är 

jag inte så insatt i.  

Hur har du fått information angående samråds- eller informationsmöte med kommunen? 

Bra fråga. På flera sätt. Dels ger kommunen ut en egen tidning ”Tråddragaren”? En gång i 

månaden där det står om grejer som är på gång och olika möten. Dimpar ner i brevlådan. Sen 

genom min roll, kommunen har ju informationsmöte en gång om året och det har de under de 

senaste åren haft det i vår lokal så då har jag fått reda på det genom det då de bokat genom mig 

och sen har man sett annonseringar.  

De skickar även ut info: t.ex. ärende om strandskydd och ändringar i detaljplaner. Då skickar de 

ut till kyrkan och utöver det är jag ordförande för vägföreningen så får infon därigenom också. 

Detta delar jag med medlemmarna sen. 

Hur skulle du helst vilja bli informerad? 

Svår fråga men det beror på vad det handlar om. Eftersom jag själv jobbar med att informera så 

är jag väl lite inramad. För att förstå behöver jag höra det från flera håll. 

”Detta hörde jag därifrån också, så nu börjar jag förstå att nånting är på gång”. Mail kommer ju 

väldigt ofta och mycket. Jag föredrar att få det i mailformat framför i vanlig post. På flera sätt 

skulle jag vilja bli informerad, svårt att välja ett specifikt sätt. 

Hur många gånger har du deltagit i ett sådant möte? 

Jag som person eller som kontaktperson? Vi kan ta samtliga individuellt. 

Det är inte så ofta, en gång om året generellt sett. 

Varför deltog/deltar du i dessa möten? 

Det är av intresse för samhällsutvecklingen, vad som händer och vad som är på gång. Påverka 

det som är på gång.  

Hur många, på ett ungefär, skulle du säga deltar? Enligt din uppfattning! (Många, få, ca värde)  

Det brukar vara ett 30-tal som deltar, av ungefär 200 invånare. Precis så vi klarar gränsen för 

tätort. 

Har du märkt att det är något ämne som lockar fler deltagande? 

Ja, det finns ju de som deltog när kommunen skulle öppna ett boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Då kom det ett 50-tal. Handlar det om indragandet av kommunal service så är 

engagemanget direkt högre. Till exempel vår förskola har varit hotad ibland och då blir det ett 

högre deltagande.  

Bilaga 6



Hur viktigt är det för dig att kunna vara med och påverka i olika samhällsfrågor? Varför? 

Det är jätteviktigt. Det går inte att skylla på att någon annan ska göra det. Det är ju vi 

som tillsätter politikerna så man påverkar ju ytligt men det gäller att vara med i detalj, att 

ha en åsikt om det som berör en är viktigt. 

Upplever du att du kan påverka det som diskuteras på dessa möten? 

Ja, det upplever jag till en viss grad. Det gör skillnad att vi kommer dit och säger vad vi 

tycker gentemot om vi inte skulle göra det. 

Vad skulle du säga att du saknar mest från kommunens sida, gällande dialogprocessen? 

(Information, delaktighet, återkoppling etc.) Om det finns något? 

Vad saknar jag mest? Relationen i stort: Att det fanns en ännu bättre kommunikation och 

inte uppdelat i ”vi” och ”dem”. Jag upplever att det lätt blir att dem på kommunen har 

bestämt men det är egentligen på andra hållet. Man skjuter ifrån sitt eget ansvar och 

glömmer bort att man är en del av kommunen själv. Det bygger kanske på att 

mötesplatserna är för få. Men just nu så upplever jag inte att det saknas något särskilt. 

Vad anser du borde förbättras i kommunikationen mellan kommun och medborgare? 

Möjligtvis skulle det kunna vara ett personligare engagemang mellan politiken och 

föreningslivet. Personligare relationer ,att man kanske har en referensgrupp oftare i olika 

frågor. Att som förening få frågan om vad ens medlemmar tycker om det. Att inte bara 

politiken har sina egna processer utan att man involverar samhällsföreningar och 

församlingar. 

Ställa frågan att om man skulle göra så här, hur skulle det påverka er, är det bra eller 

dåligt? Att man är mer tydlig. 

Man bjuder in till ett allmänt möte men att man ännu försöker få fram ”vad tycker ni” 

och inte bara ger möjligheten att inkomma med åsikter utan att man aktivt söker 

åsikterna! 

Har du någon gång försökt motivera andra till att engagera sig i samhällsfrågor? 

Jo. Det gör jag nog lite som person. Vet inte hur aktivt. Det är vi som har tillsatt politikerna så i 

de personliga kontakterna påverkar jag nog.  

Hur skulle du se på en webbaserad kommunikation? Möjligheten att svara på enkäter, 

frågeformulär, inte behöva vara fysiskt närvarande?  

Risken är att det bara blir de som är väldigt missnöjda som bryr om att svara vilket inte ger en rätt 

bild av verkligheten. Enkäter är inte roligt att fylla i. Så jo, jag ser ett problem i det.  

Hur ser ni på återkopplingen från kommunen? När ni har haft ett möte, får ni feedback på det 

som har tagits upp?  

Den kan bli bättre. Återkopplingen är oftast året efter. Detta pratade vi om förra året och då får 

man själv ställa frågan om vad som har hänt med det och det brukar de inte kunna svara på.  

Det har hänt ibland att man känner att det borde finnas en tydligare återkoppling t.ex. genom 

samhällsföreningar.  



Detta är ju ett litet samhälle så här har ju föreningarna monopol på informationen så att säga. 

Återkoppla med samhällsföreningen och säga vad man har gjort gällande frågorna som tagits upp 

och låta föreningen ta upp det med sina medlemmar och gå ut med informationen på det viset.  

Tror du att det skulle engagera fler att delta i informations- eller samrådsmöten om man visste att 

det gjorde skillnad? 

Jag vet faktiskt inte. Kanske. På något sätt känns det som att allt detta med att delta är att det 

antingen är de som är väldigt missnöjda eller ”Det är klart att du ska med på det? Jo okej då”. 

Det är skillnad om jag är där eller inte. Nu var jag inte där och då hände inget, nu var jag där och 

då hände det något. Det svåra är att om man inte är där så vet man inte vad som händer.  



Mailkontakt, Torild Gustafsson, 2017-04-28. Vem är 

du? (Namn, ålder, yrke) 

• IT specialist och elektriker

____________________________________________________________________ 

Känner du till begreppet ”medborgardialog” och vad detta innebär? 

• Det är en slags ”dialog” mellan kommunala representanter och invånare i respektive
kommun

• Kommunen försöker polarisera uppfattningar, åsikter om vissa saker genom att få till
stånd en dialog.

_____________________________________________________________________ Hur har 

du fått information angående samråds- eller informationsmöte med kommunen? 

• Jag nyligen fick inbjudan till ett samråds-  eller informationsmöte.  Jag tycker att det
kunde ske lite oftare

_____________________________________________________________________ Hur 

skulle du helst vilja bli informerad? 

• Antingen via telefon eller e-post  men så klart är det OK om jag får en skriftlig
inbjudan via vanlig post

______________________________________________________________________ Hur 

många gånger har du deltagit i ett sådant möte?  

• Ett antal gånger, kanske tre gånger

______________________________________________________________________ Om du 

har deltagit, varför deltog/deltar du?  

• Jag känner att jag behöver delta för att få aktuell information
• En möjlighet att påverka

_______________________________________________________________________ Hur 

många andra deltar? Enligt din uppfattning! (Många, få, ca värde)  

• Vi har 200 invånare i lilla Nissafors, mest är det upp till 30 deltagare

_______________________________________________________________________ Har du 

märkt att det är något ämne som lockar fler? 
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• Absolut: när Gnosjö kommun meddelade att de vill stänga skolan i Nissafors, då fanns
många deltagare. Vissa ämne är intressanta särskild när man är berörd

______________________________________________________________________ 

Hur viktigt är det för dig att kunna vara med och påverka i olika samhällsfrågor? Varför? 

• I ett litet samhälle som Nissafors får man en stark känsla om ”vi” inte om ”jag”.
• Vi känner varandra och när man träffas ute på gatan så kommer man snart igång för ett

samtal – det just då där man pratar om aktuella saker: cykelväg, motionsspår, offentlig
trafik, skolan, fotbollfält, invandrare, säkerhet, vägar och inte sist vädret 

_______________________________________________________________________ 

Upplever du att du kan påverka det som diskuteras på dessa möten? 

• Tyvärr så måste jag meddela att det är jättesvårt eftersom Gnosjö som kommun har
problem (som många kommuner) med finansiella resurs

• Men visst går det att påverka vissa saker

_______________________________________________________________________ 

Vad skulle du säga att du saknar mest från kommunens sida, gällande dialogprocessen? 
(Information, delaktighet, återkoppling etc.) 

• Att man inte diskuterar saker där kommunen har redan tagit beslut, då blir det bara
jobbigt och detta leder inte till konstruktiva samtal

• Att man annonserar ämne som ska diskuteras i god tid
• Att ALLA ska bli informerad om det, vara medveten att inte alla använder sig av

Facebook. Man når bäst folk genom flyer, tidningar, personligt brev…
• Att kommunen meddelar när de kommer ta  beslut
• Att återkopplingen sker på samma sätt som man har fått information om vissa ämne

Vad anser du borde förbättras i kommunikationen mellan kommun och medborgare? 

• Som ordförande i Nissafors samhällsförening anser jag att det borde vara dialog varje
kvartal

• Att man ska diskutera vissa ämne med rätt person direkt, på så sett undviker man att ta
upp samma diskussion flera gånger utan resultat. Jag menar helst gärna med respektive
beslutsfattare

______________________________________________________________________ 

Har du någon gång försökt motivera andra till att engagera sig i samhällsfrågor? 

• Som ordförande i Nissafors samhällsförening försöker jag få med så många som
möjligt. Det är det facto min viktigaste uppgift



Mailkontakt, Inge Fredriksson, 2017-05-03. 

Vi är mitt uppe i att sammanställa all vår insamlade data och undrar nu om du skulle vara 

intresserad av att svara på lite frågor angående din syn på medborgardialog och 

deltagande? Vi förstår att du har mycket att göra men verkligen uppskattat om du hade 

kunnat gå oss några svar. Nedan följer de frågor som vi hade velat ha din åsikt på. 

Det är en del, men vi hoppas att du har tiden att gå igenom alla! 

- Hur väl känner du till kommunens riktlinjer till medborgardialog? Har läst igenom dem

- Hur aktivt har du jobbat med medborgardialogen i Bottnaryd? Samråd?Platsbesök?

Enkäter? Intresseanalyser? Möten med utvecklingsgruppen minst 2 ggr per år.

Medborgardialog, enkät och analys gjordes när verksamheten startades och det var före min

tid.

- Tycker du att det är viktigt att medborgarna är med och påverkar? JA!

- Vad är det du känner att du saknar ifrån medborgarna? Deltagande?Synpunkter?

Konstruktiv kritik? Det vore bra för alla om fler engagerade sig i samhället på alla sätt.

- Varför tror du att deltagandet är så liten/stor och att skillnaden är stor mellan centrum och

ytterorterna? Det är fler som engagerar sig på en mindre bygd. Ju längre från staden desto

bättre. Vana att göra saker och vet att det troligen inte blir gjort om de inte gör det själva.

- Hur upplever du att inställningen är till samrådsmöten i Bottnaryd? Positiv. Var med när

kollegan tog fram landsbygdsprogrammet och då var det många som kom och som hade frågor och

synpunkter.

- Har du några förslag på hur man skulle kunna göra så att fler medborgare deltar? Resurser till att

ha fler möten med olika ämnen som engagerar. Medverkan från
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flera kollegor inom tex skola för skolfrågor och trafikingenjörer i trafikfrågor. Typ 

café…

- Hur väljer du att nå ut till medborgarna? Mail, tidning, brev, annons? Det beror på vad som

ska uppnås. Inget av era förslag är främmande.

- Hur ser du på att använda andra kanaler för att få ut/in information, t.ex. webbaserade

frågeformulär? Det är helt ok. Vi har använt utvecklingsgrupperna till att svara på vissa

frågor som varit angelägna om att få svar på och svarsfrekvensen har varit god. Men då är

det ju till dem som redan är engagerade.

- Har du försökt att specifikt nå ut till yngre åldersgrupper? Isåfall hur? Vad blev resultatet? Det

har jag gjort flera gånger (inte i Bottnaryd men på andra ställen). Jag kontaktar rektor på skolan

och får tillgång till elever på lektionstid.

- Har du försökt jobba för att det ska vara en jämnare könsfördelning eller

åldersfördelning? Ja, lite. Då genom att uppmuntra det underrepresenterade könet. Också

påpekat i grupper att det vore bra om de tog med någon i gruppen som är underrepresenterat.

- Flertal svar på vår enkät indikerar på att man upplever att beslut redan har tagits när man blir

informerade, och därmed inte har chansen att påverka. Stämmer detta? Hur ser du på

det? Nej jag upplever inte att det stämmer. För kommundelsutveckling absolut inte. När

det gäller vissa andra kommunala frågor kan det vara så men inte alltid. Att tolka dialog och

samråd görs olika, både hos personer och hos organisationer. Skendemokrati är ingen hit.

- Enbart 42 % av de som deltagit i ett samrådsmöte senaste fem åren känner att de kan påverka

det som beslutas. Anser du att detta är tillräckligt? Nej

- Hur mycket återkopplar du till medborgarna om vad som sägs och de beslut som tas under året?

100% till utvecklingsgrupperna som ju är min målgrupp. Jag använder hemsidan för

kortfattad info.

- Anser du att det är viktigt att återkoppla? JA!



5/21/2017 Medborgardialog

https://docs.google.com/forms/d/1azRb8wkKbNQYAT4RozW5j_T2Ns8WqIUS0KF7RVsqsQ/edit 1/4

1. Ålder
Markera endast en oval.

 1825

 2635

 3645

 4655

 5665

 6675

 7685

 86  95

 96 

2. Var bor du? (ort)

3. Kände du till begreppet medborgardialog innan du valde att delta i den här enkäten?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

4. Har du deltagit i något samråds/informationsmöte de senaste fem åren?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

Medborgardialog
Hej!  
Vi är två studenter från Jönköpings Tekniska Högskola som gör en undersökning till vårt 
examensarbete, angående Medborgardialog, som vi skriver i samarbete med Jönköpings kommun. 

Vår undersökning handlar om att ta reda på hur medborgardialogen kan utvecklas och förbättras 
mellan Jönköpings kommun och dess medborgare. Som referens använder vi oss utav de två 
orterna Bottnaryd och Skärstad. Vi vill se hur många det är som väljer att delta och vad det är som 
gör att man väljer att engagera sig. 

En kort beskrivning av Medborgardialog: Det är en kommunikationsform som ska ske mellan 
kommun och medborgare. Detta utförs oftast i samband med samrådsmöten, som behandlar t.ex. 
framtagning av nya, eller ändringar i befintliga, översikts eller detaljplaner. Med hjälp av detta ska 
medborgarnas åsikter höras och respekteras för att säkerställa dess inflytande och delaktighet för 
att främja samhällets hållbara utveckling. 

Vi hade uppskattat om ni hade velat svara på följande frågor, tack på förhand!
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5/21/2017 Medborgardialog

https://docs.google.com/forms/d/1azRb8wkKbNQYAT4RozW5j_T2Ns8WqIUS0KF7RVsqsQ/edit 2/4

5. Om du inte har deltagit, varför inte?

6. Har du fått information angående samrådsmöten de senaste fem åren?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

7. Om ja, hur har du fått informationen? (Brev,
mejl, tidning etc.)

8. Om nej, hur skulle du vilja bli informerad?
(Brev, mejl, tidning etc.)

Till dig som HAR deltagit på samrådsmöten (Har du ej deltagit
se längre ned)

9. Varför deltar du i samrådsmöten?

10. Känner du att du kan påverka det som diskuteras?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

11. Om ja, på vilket sätt?



5/21/2017 Medborgardialog

https://docs.google.com/forms/d/1azRb8wkKbNQYAT4RozW5j_T2Ns8WqIUS0KF7RVsqsQ/edit 3/4

12. Om nej, varför inte?

13. Har du någon gång försökt motivera andra till att engagera sig i samhällsfrågor?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

14. Har du några förslag till förbättring, gällande medborgardialogen?

15. Vad saknar du som medborgare, om något, i dialogprocessen mellan medborgare och
kommun, gällande planering och nybyggnation?

Till dig som INTE har deltagit i samrådsmöten

16. Varför valde du att inte delta?

17. Känner du att du kan påverka det som diskuteras?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ



5/21/2017 Medborgardialog

https://docs.google.com/forms/d/1azRb8wkKbNQYAT4RozW5j_T2Ns8WqIUS0KF7RVsqsQ/edit 4/4

Tillhandahålls av

18. Om NEJ, varför inte?

19. Har en annan person vid något tillfälle försökt motivera dig till att delta och engagera dig i
samhällsfrågor?
Markera endast en oval.

 JA

 NEJ

20. Om ja, varför har du valt att ändå inte delta?

21. Är det något specifikt som saknas för att du ska vilja delta?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Gnosjö kommun 

335 80 GNOSJÖ 

Telefon 

0370-33 10 00 

Organisationsnummer 

212000-0506 

Bankgiro 

542-4163 www.gnosjo.se 

Sida 
1(4) 

Datum Referens 

- Ny förskola i Gnosjö har invigts

- Ny förskola i Åsenhöga påbörjas under 2017

- Järnbäraren bygger nya lägenheter i Gnosjö och fler planeras i Hillerstorp

- Else-Britt Annmo anställd som ny ekonomichef

- Nytt kommunalråd från 2017-04-01

Aktuell statistik 

Arne Ottosson redovisar aktuell statistik över befolkningsutveckling samt 

arbetslöshet.  

Aktuella frågor för socialutskottet 

Maria Sandberg informerar om aktuella frågor inom socialutskottets 

verksamhetsområde: 

- Öppna jämförelser – socialtjänsten

- Rekrytering av ny socialchef påbörjad

- Förändringsarbetet inom socialutskottets verksamhetsområden

Aktuella frågor för kultur- och utbildningsutskottet 

Kristine Hästmark informerar om aktuella frågor inom kultur- och 

utbildningsutskottets verksamhetsområden:  

- Förskolor

- Skolinspektionen besöker kommunen vt-17

- Kulturfrågor och Meröppet

- Måltidsverksamheten

Mötesprotokoll, Hillerstorp, 2017-02-21, Gnosjö kommun.

Minnesanteckningar, informationsmöte Hillerstorp 
2017-02-21 
Tid och plats: 2017-02-21, kl 19 – 20.10, Hillecenter 

Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande), Arne Ottosson, 

Maria Sandberg, Kristine Hästmark, Samuel Davidsson, Markus Kauppinen, Eric 

Westroth, Lennart Hermansson, Michael Bucht samt Christian Bagan. 

Antal åhörare: ca 50 personer 

Inledning och presentation 

Ordföranden förklarar mötet öppnat och närvarande representanter för kommunen 

presenterar sig varefter ordet lämnas över till VA-och renhållningschef Michael 

Bucht.  

Nytt avfallsinsamlingssystem 

Michael Bucht informerar om kommande avfallsinsamlingssystem som är ett 

samarbete mellan GGVV-kommunerna. Systemet kommer att införas under 2017. 

Aktuella kommunövergripande frågor  

Arne Ottosson informerar om aktuella kommunövergripande frågor: 
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Aktuella frågor för allmänna utskottet 

Arne Ottosson informerar om aktuella frågor inom allmänna utskottets 

verksamhetsområden: 

- Utredning om lokalöversyn pågår

- Arbetsgrupp tillsatt som arbetar för att få till ett ökat bostadsbyggande

- VA-utbyggnader pågår

- Generationsväxling på gång inom tekniska avdelningen

Aktuella frågor för samhällsbyggnadsnämnden 

Samuel Davidsson informerar om aktuella frågor inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde, bl a:  

- Bygglovsstatistik 2014 – 16

- Remiss från Trafikverket om hastighetsgränser

Kommunens ekonomiska läge 

Arne Ottosson informerar om kommunens ekonomiska läge. Ännu oklart hur 2016 

års resultat kommer att bli.   

Fortsatt underskott inom socialförvaltningens verksamheter 2016. 

Aktuella frågor för Hillerstorp  

Arne Ottosson följer upp något av vad som diskuterades vid fjolårets möte i 

Hillerstorp, och tar upp aktuella frågor för orten.   

- Rondellutsmyckning troligen under 2017

- Bostadsbyggande på orten planeras

- Hamngården/HVB, vad händer?

- Tomter sålda på Österskogsområdet

Frågor från allmänheten 

Nerhuggen skog bakom ”glashuset” 

En mötesdeltagare undrar varför kommunen huggit ner skog bakom ”glashuset”, det 

ger mer buller från passerande tågtrafik. 

Kommunens representanter kan inte svara på frågan, möjligen var det efter 

önskemål från någon boende. Kommunen röjer och gallrar sin skog löpande. 

Belysning på GC-vägen mot Flaten? 

En mötesdeltagare undrar om det vore möjligt att få belysning på del av GC-vägen 

mot Flaten då detta är en sträcka där många väljer att promenera.  

Kommunens representanter svarar att detta inte är aktuellt. Området är inte 

detaljplanelagt och därmed inte kommunens ansvar. Kommunen är i övrigt 

restriktiva med att bygga ut gatljus på andra områden på grund av kostnadsskäl. 

Meröppet även i Hillerstorp? 

En mötesdeltagare undrar om det inte vore möjligt att få s k Meröppet även på 

biblioteket i Hillerstorp.  

Kommunens representanter svarar att man tar med frågan hem för övervägande. 

Olika undervisning i Gnosjö och Hillerstorp 

En mötesdeltagare som har ett barn med särskilda behov menar att barn i Gnosjö 

och Hillerstorp får olika stöd, och att det är svårare att få stöd i Hillerstorpsskolan 

än i Gnosjö vilket är konstigt då det är samma kommun. 
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Kommunens representant svarar att detta är en rektorsfråga, och att det är dom som 

fördelar resurserna men att man tar med frågan hem.  

Nya avfallsinsamlingen 

Flera mötesdeltagare ställer frågor om det nya systemet för avfalls insamling som 

skall införas, exempelvis:  

- Måste man ha två tunnor/hushåll?

- Kan två hushåll dela på en uppsättning tunnor?

- Måste kärlen vara så stora?

Kommunens representant svarar på frågorna. Man undersöker f n om det i vissa 

specifika går att dela på kärls men det är viktigt att det nya systemet bär sina 

kostnader och att varje hushåll så långt möjligt har två kärl. Kärlen behöver vara så 

stora då de är indelade i fyra mindre fack.  

Problem med kajor på orten 

En mötesdeltagare påtalar att det är alldeles för mycket kajor på orten. Hur blir man 

av med dom? 

Kommunens representanter svarar att det finns utsedda ”kommunskyttar” och att 

man får kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp med problemen. 

Positivt med pensionärsrådet 

En mötesdeltagare berömmer kommunen och socialutskottets ordförande för det 

goda arbete man gjort för att förbättra Pensionärsrådets arbete.  

Samarbetetsklimatet i politiken 

En mötesdeltagare undrar hur samarbetsklimatet i politiken är. 

Ordföranden svarar att det oftast är en bra stämning i politiken  och att det brukar gå 

att kompromissa. Han föreslår att man tittar på fullmäktiges webbsända möten för 

att se hur det fungerar i praktiken.  

Bokning av biobiljetter på nätet 

En mötesdeltagare anser att det även borde gå att kunna boka biobiljetter på nätet 

till Hammargårdens biograf. 

Kommunens representant svarar att det pågår ett arbete i landet med detta, inom 

ramen för samarbetet mellan småbiografer men att det drar ut på tiden då ett helt 

nytt bokningssystem måste tas fram. Eventuellt kommer det att vara klart om något 

år.   

Bredbandsutbyggnad i kommunen 

En mötesdeltagare hur det går med bredbandsutbyggnaden i kommunen. 

Kommunens representanter svarar att många hushåll redan har bredband men att det 

nu förs diskussioner med en bredbandsleverantör som planerar att bygga ut fiber till 

alla hushåll i kommunen, även de på landsbygden. Detta arbete bedrivs tillsammans 

med Gislaveds kommun. Det är en viktigt fråga.  

Gratis bygglov kvar? 

En mötesdeltagare undrar om det fortfarande är så att bygglov är gratis i 

kommunen.  

Kommunens representanter svarar att det är gratis to m december 2018. 

Kommunens förlust efter försäljning av visningshuset på Vinkåsen-området 

En mötesdeltagare undrar hur stor förlusten blev efter försäljningen av det f d 

visningshuset på Vinkåsenområdet. Var inte området en felsatsning?  



4(4) 

Kommunens representanter svarar att förlusten blev ca 400 tkr inkl VA-anslutning. 

Man anser inte att området var en felsatsning, det fanns inga lediga tomter kvar i 

Gnosjö eller på Töllstorpsområdet så det var en nödvändig satsning. Det är viktigt 

att det finns byggklara tomter i kommunens olika orter. Ibland tar det lång tid innan 

byggnation kommer igång och så var det även på Österskogsområdet.  

Viktigt sänka byggmomsen 

En mötesdeltagare påtalar att byggmomsen bör sänkas på landsbygden för att även 

”vanligt folk” skall kunna bygga en bostad.  

Kommunens representanter svarar att man länge försökt påverka statsmakterna i 

denna fråga och även gör så idag genom nätverket Småkom som kommunen är 

medlem i. Det är uppenbart att en förändring krävs!  

Köer till äldreomsorgen 

En mötesdeltagare undrar hur köerna till äldreomsorgen ser ut. 

Kommunens representant svarar att det varierar från vecka till vecka, men förra 

veckan var det 4-8 personer i kö, hur det ser ut exakt just nu går inte att svara på. 

Mötet avslutas  

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. 

Vid anteckningarna 

Christian Bagan 

kommunsekreterare 
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Datum Referens 

- Ny förskola i Gnosjö har invigts

- Ny förskola i Åsenhöga påbörjas under 2017

- Järnbäraren bygger nya lägenheter i Gnosjö och fler planeras i Hillerstorp

- Else-Britt Annmo anställd som ny ekonomichef

- Nytt kommunalråd från 2017-04-01

Aktuell statistik 

Arne Ottosson redovisar aktuell statistik över befolkningsutveckling samt 
arbetslöshet.  

Aktuella frågor för socialutskottet 

Maria Sandberg informerar om aktuella frågor inom socialutskottets 
verksamhetsområde: 

- Öppna jämförelser – socialtjänsten

- Rekrytering av ny socialchef påbörjad

- Förändringsarbetet inom socialutskottets verksamhetsområden

Aktuella frågor för kultur- och utbildningsutskottet 

Mötesprotokoll, Nissafors, 2017-02-28, Gnosjö kommun.

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2017-
02-28
Tid och plats: 2017-02-28, kl 19 – 20.20, Församlingshemmet Nissafors

Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande), Arne Ottosson, 
Maria Sandberg, Kristine Hästmark, Samuel Davidsson, Eric Westroth, Lennart 
Hermansson, Michael Bucht samt Christian Bagan. 

Antal åhörare: ca 40 personer 

Inledning och presentation 

Ordföranden förklarar mötet öppnat och närvarande representanter för kommunen 
presenterar sig varefter ordet lämnas över till VA-och renhållningschef Michael 
Bucht.  

Nytt avfallsinsamlingssystem 

Michael Bucht informerar om kommande avfallsinsamlingssystem som är ett 
samarbete mellan GGVV-kommunerna. Systemet kommer att införas under  senare 
delen av 2018. Michael besvarar även en del frågor om detta efter sin information.  

Aktuella kommunövergripande frågor  

Arne Ottosson informerar om aktuella kommunövergripande frågor: 
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Kristine Hästmark informerar om aktuella frågor inom kultur- och 
utbildningsutskottets verksamhetsområden:  

- Förskolor

- Skolinspektionen besöker kommunen vt-17

- Kulturfrågor och Meröppet

- Måltidsverksamheten

Aktuella frågor för allmänna utskottet 

Arne Ottosson informerar om aktuella frågor inom allmänna utskottets 
verksamhetsområden: 

- Utredning om lokalöversyn pågår

- Arbetsgrupp tillsatt som arbetar för att få till ett ökat bostadsbyggande

- VA-utbyggnader pågår

- Generationsväxling på gång inom tekniska avdelningen

Aktuella frågor för samhällsbyggnadsnämnden 

Samuel Davidsson informerar om aktuella frågor inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde, bl a:  

- Bygglovsstatistik 2014 – 16

- Remiss från Trafikverket om hastighetsgränser

Kommunens ekonomiska läge 

Arne Ottosson informerar om kommunens ekonomiska läge. Ännu oklart hur 2016 
års resultat kommer att bli men allt pekar mot ett positivt resultat.  

Fortsatt underskott inom socialförvaltningens verksamheter 2016. 

Aktuella frågor för Nissafors 

Arne Ottosson följer upp något av vad som diskuterades vid fjolårets möte i 
Nissafors, och tar upp aktuella frågor för orten.   

- Gång- och cykelväg Nissafors – Hestra

- Kollektivtrafik till orten

- Busshållplats Nissafors

- Strandudden, ändring av detaljplan

- VA-utbyggnad Nissafors – Nissafors Bruk/Golfbanan

Frågor från allmänheten 

Samarbetet med polismyndigheten 

En mötesdeltagare undrar vad polisens ”medborgarlöften” innebär för vår kommun, 
och för Nissafors. 

Kommunens representanter svarar att polisen lovat göra fler kontroller, patrullera 
oftare, kontrollera fler fordon i vår kommun men man kan inte svara på exakt hur 
detta kommer att påverka Nissafors.  

Gång- och cykelvägar från Nissafors mot Hestra och Gnosjö 

Flera mötesdeltagare lyfter frågor om gång- och cykelvägar, dels mot Hestra som 
tidigare diskuterats, men också mot Gnosjö. Representant för samhällsföreningen 
berättar att man tagit fram ett förslag till sträckning av cykelled från Nissafors till 
Gnosjö och som skulle innebära minimala kostnader för kommunen då den i största 
möjliga utsträckning löper längs befintliga mindre vägar. Förslaget presenterades 
för kommunstyrelsens ordförande och teknik- och fritidschefen för en tid sedan.  
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Kommunens representanter svarar vad gäller cykelväg Nissafors – Hestra att denna 
fråga har diskuterats flera gånger med företrädare för Gislaveds kommun men att 
kostnaderna för dels en ny bro över Nissan och dels en säker övergång av 
Nissastigen är så stora att man inte vill gå in i detta projekt.  

Vad gäller den föreslagna gång- och cykelvägen till Gnosjö har kommunledningen 
varit ute i terrängen och tittat men frågan har ännu inte lyfts politiskt. Man önskar 
också samhällsföreningens medverkan i de samtal med markägare som först måste 
ske. Ett samarbete kommun – samhällsförening är mycket viktigt!  

En annan mötesdeltagare påtalar även Isabergs mountainbike-leder som ibland är 
farliga och någon av dom passerar väg 151.  

Kommunens representanter svarar att detta är Isabergs och Vägverkets ansvar. 

Ytterligare en mötesdeltagare påtalar att trafiksituationen ibland och speciellt 
vintertid är mycket svår för de ungdomar i gymnasieåldern som skall ta buss från 
vägporten vid Nissastigen till Gislaved, och att vägen dit är mycket riskabel.  

Ytterligare en mötesdeltagare undrar om det kommer att byggas en gång- och 
cykelväg från Gnosjö till Hillerstorp.  

På detta svarar kommunens representanter att även här kan det bli aktuellt med en 
enklare ”cykelled” och att det redan idag går att cykla sträckan och bara en kortare 
del behöva ta sig ut på väg 151.  

Ytterligare en mötesdeltagare menar att vägen till och från badplatsen på orten är 
osäker med mycket tung trafik till och från Stenqvists, och att detta skulle kunna 
lösas genom en gång- och cykelväg längs med järnvägen.  

Nissafors omöjligt att leva i utan bil 

En mötesdeltagare klagar över den obefintliga kollektivtrafiken till och från 
Nissafors och menar att det är omöjligt att leva i orten om man inte har bil. 
Kommunen har glömt Nissafors och prioriterar bara Gnosjö och Hillerstorp. 

Kommunens representanter svarar att den busstrafik som tidigare fanns drogs in då 
ingen utnyttjade den men att man fortfarande tar upp frågan med Länstrafiken.   

Spontanidrottspark till Nissafors? 

En mötesdeltagare påtalar att det vid tidigare informationsmöte framfördes 
önskemål om en spontanidrottspark även till Nissafors och undrar om kommunen 
övervägt detta. Man menar också att det är viktigt att satsa på attraktivitet i 
Nissafors för att på det sättet understödja Strandudden-projektet.  

Kommunens representant svarar att man inte har haft frågan uppe till diskussion. 
Vad gäller Strandudden-projektet har kommunen hela tiden haft en positiv 
inställning till detta.  

En ortsinvånare betonar hur viktigt det är med engagemang från orten och 
samhällsföreningen, exempelvis när det gäller att söka olika bidrag som kommunen 
inte kan söka, ex vis Leader-pengar eller medel från allmänna arvsfonden.  

Vad händer med Strandudden-projektet? 

En mötesdeltagare undrar vad som skall hända med Strandudden-projektet och 
menar även att muren är ful.  

Kommunens representanter betonar att detta är ett privat projekt och därmed inte 
kommunens ansvar. Man informerar även om det arbete som just nu pågår med att 
förändra detaljplanerna för området. 

Kvaliten på omsorgen för äldre 

En mötesdeltagare hänvisar till kommunrevisionens uttalande att vi har högre 
kvalitet på vår omsorg än vad kommunen har råd till och undrar hur kommunen 
skall lösa detta. Det är oroväckande om kvaliteten kommer att försämras.  
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En annan mötesdeltagare undrar om kommunen planerar att dra ner på antalet 
SÄBO- och korttids-platser. 

Kommunens representanter svarar att det pågår ett löpande arbete med att se över 
kommunens kostnader och där man tar fram olika besparingsförslag och 
konsekvensanalyser. Detta kommer att presenteras för budgetberedningen i april. 
Det handlar kanske mer om att jobba smartare, snarare än att dramatiskt försämra 
kvalitén på vård och omsorg.  

Vad gäller antalet platser på SÄBO m m finns inga planer på att minska på dessa. 
De platser som finns behövs.  

Ytterligare en mötesdeltagare menar att det kan komma att bli ett högre tryck på 
kommunerna i framtiden, från 2018, genom att Region Jönköping kommer att anse 
folk ”medicinskt färdigbehandlade” ännu fortare än idag. Finns beredskap för detta? 

Kommunens representanter svarar att man i dagsläget har rum, sängar och personal 
så det räcker men att det även inom vård och omsorg är problem att rekrytera ny 
personal.  

Behövs fler skolor i kommunen? 

En mötesdeltagare undrar om kommunen kommer att behöva bygga fler skolor i 
framtiden, detta utifrån att man ny bygger till förskolan i Åsenhöga pg a fler barn 
och man har byggt ny förskola i Gnosjö.  

Kommunens representanter svarar att den lokalförsörjningsplan som skall göras 
skall titta på detta men det är viktigt att understryka att kommunen även stänger 
några mindre förskolor.  

Bostadsbristen 

En mötesdeltagare undrar hur kommunen skall lösa bostadsbristen och påtalar att 
det inte bara behövs dyra lägenheter med hög standard, utan även lite enklare 
lägenheter som ”vanligt folk” och ungdomar m m kan bo i.  

Kommunens representanter svarar att nyproducerat alltid är dyrt och att en 
arbetsgrupp tittar på olika alternativ för bostäder, även små lägenheter till ungdomar 
och andra. Åkeritomten i Gnosjö är ett alternativ för nya lägenheter.  

Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. 

Vid anteckningarna 

Christian Bagan 

kommunsekreterare 
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Riktlinjer för Medborgardialog 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2014-2018. Ks/2014:219   001.  

Medborgardialogen utvecklas i Jönköpings kommun. Varje nämnd har ett 
ansvar att arbeta med och vidareutveckla medborgardialogen. Kommun-
fullmäktiges presidium svarar för en övergripande ledning och koordinering av 
utveckling av medborgardialoger i nämndernas olika verksamheter. 

Varför medborgardialog? 
Medborgardialogen är ett systematiskt sätt att via dialog få och utbyta tankar 
och idéer med människor i kommunen. Dessa dialoger kan ske fysiskt och/eller 
digitalt. Medborgardialogen kan användas för att identifiera behov, analysera 
olika förslag, hitta lösningar på problem och få nya idéer.  

Syfte med medborgardialog? 
Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att öka 
medborgarnas delaktighet, inflytande och kunskap om de demokratiska 
processerna. Dialogen ger förtroendevalda ett bredare underlag för att fatta bra 
och hållbara beslut.  

Roller, ansvar och uppföljning 
Presidiet har ett övergripande ansvar för Jönköpings Kommuns 
medborgardialog. Nämnder har alltid ansvar för att ta initiativ till dialog och på 
så sätt utveckla kommunen tillsammans med medborgarna.  

Samtliga nämnder ska utse lämpliga områden för arbete med medborgardialog. 
Utifrån delaktighetstrappan anges graden av inflytande som tilldelas 
medborgarna. Delaktighetstrappan består av fem steg: information, 
konsultation, samtal, inflytande och medbeslutande. Vid planering och 
genomförande av medborgardialogprocesser ska jämställdhetsperspektivet och 
barnrättsperspektivet beaktas. Uppföljningen ska ske genom nämndernas 
ordinarie uppföljningsrutiner. 

Arbetsordning för medborgardialog KF KFP Nämnd 
Årlig avstämning från Presidiet till KF i januari X 
Besluta om förändring X 
Välja dialog om ex. Bad X 
Anmäla att nu vill vi genomföra en medborgardialog X 
Samordna flera nämnders medborgardialoger X 
Genomföra medborgardialog X 
Utvärdera medborgardialogen X 
Avrapporterar resultat från medborgardialogen till KFP X 
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Principer och ledstjärnor för med-
borgardialog 
Ett respektfullt bemötande 
En aktiv dialog ska ske på ett respektfullt och förtroendegivande sätt. 
Kommunikationen ska kännetecknas av respekt och lyhördhet för individers 
åsikter och synpunkter. Hänsyn ska tas till olika målgruppers integritet. 

Möjlighet för alla att delta  
Genomförandet av medborgardialog ska präglas av respekt och hänsyn till 
likheter, exempelvis kön, ålder och etnicitet. Metoderna ska formas med tanke 
på frågans art och målgruppers behov och förutsättningar. Gruppen som bjuds 
in till deltagande i dialoger ska återspegla befolkningssammansättningen. 

Tydlighet 
Ramar och förutsättningar för dialogen ska vara enkla, korrekta, tydliga, 
innehålla saklig information och ge förutsättningar för egna reflektioner hos 
medborgaren. 

Öppenhet 
Deltagarna ska ges kunskap om dialogens syfte, hur dialogen och den fortsatta 
beslutsprocessen går till samt hur resultatet ska användas. 

Återkoppling 
Då dialog med medborgaren sker vid förändringsarbete är kontinuerlig 
kommunikation särskilt viktig. Genom att säkerställa återkoppling i 
medborgardialog skapas goda förutsättningar för demokratiska processer. 

Medborgardialog som en del i beslutsprocessen 
Medborgardialogen är ett komplement till det representativa demokratiska 
systemet och ska vara en del i kommunens beslutsprocess. Frågans art avgör hur 
dialogen bäst bör genomföras för att nå sitt syfte. Dialogen kan ske på olika sätt 
och med olika former/grader av delaktighet. 
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Delaktighetstrappan 

Information - informera medborgarna om en särskild fråga eller särskilt beslut 

Konsultation - inhämta synpunkter om vilket av olika alternativ för en aktuell 
fråga som är mest lämpligt utan krav på att synpunkter tas till vara i kommande 
beslut eller process 

Dialog - föra diskussion om en särskild fråga eller ett särskilt beslut för att öka 
den ömsesidiga förståelsen. Grunden är att man inte behöver nå konsensus 

Inflytande - medborgare deltar under en lägre tid och är del i en 
utvecklingsprocess som utgör underlag för politiska beslut 

Medbeslutande - den representativa församlingen har valt att delegera ansvar 
för beslut till delegater som inte är valda utifrån partitillhörighet utan som 
person.  
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Förord

Kommuner och landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för 
att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets 
behov av utveckling. Sedan 2006 har förbundet arbetat med att stödja kom
muner och landsting i detta arbete. För en systematisk medborgardialog 
krävs ett antal nyckelkomponenter och en av dessa är en tydlig kommunika
tionsprocess. Kommuner och landsting kan inbjuda till dialog och använda 
den bästa metoden för dialog men om inte kommunikationen har fungerat 
är risken stor att det blir de som alltid dyker upp som får göra sin röst hörd. 
Kommunikationen är därför central både innan, under och efter genomförd 
medborgardialog. 

I denna skrift fokuserar vi på kommunikationsprocessen och lyfter fram 
hur kommunen eller landstinget kan arbeta med kommunikation vid genom
förande av medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på. 

I arbetet med skriften har vi tagit hjälp av Lisa Wärn från Reformklubben 
och vi vill tacka för gott samarbete. 

Vi hoppas att skriften ska ge inspiration till fortsatt utveckling av systema
tiska medborgardialoger som del i styrning av kommuner och landsting. 

Stockholm i oktober 2014

Lennart Hansson
Sektionschef
demokrati och styrning
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kapitel 1
Bakgrund

Fler och fler kommuner och landsting har fattat beslut om att arbeta syste
matiskt med medborgardialog i sina styrprocesser. Bakgrunden till detta är 
de utmaningar som vårt demokratiska samhälle står inför såsom globalise
ring, migration, urbanisering och en allt snabbare teknikutveckling. Detta 
påverkar människors värderingar, handlande och syn på det demokratiska 
samhälle de lever i. De ställer också allt större krav på att vara delaktig i ut
vecklingen av det lokala samhälle de lever i. Detta förändrar kommuners och 
landstings möjlighet att styra och fatta beslut, makten finns på ett nytt sätt 
överallt. Det finns därför behov av att skapa större möjligheter för medbor
garna att delta i samhällsutvecklingen med syfte att:

 > Få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och åsikter om 
det lokala samhället de lever i. 

 > Få större kunskap om medborgarnas behov som användare eller blivande 
användare av de tjänster som kommuner och landsting ansvarar för att 
tillhandahålla.

 > Skapa förutsättningar för att även de som normalt inte kommer till tals ges 
en röst.

 > Skapa förståelse för prioriteringar mellan olika verksamheter, kvalitets
nivåer och vad demografiska förändringar innebär.

 > Stärka sammanhållningen i samhället för att skapa social och demokratisk 
hållbarhet.

Dialoger med medborgare pågår i alla kommuner och landsting mer eller 
mindre systematiskt. Fokus ligger på att dialogen ska skapa nytta. Utifrån 
erfarenheter har projekt Medborgardialog tagit fram en styrkarta för med
borgardialog i styrprocesser. Styrkartan innehåller ett antal delar som utgör 
grunden för att genomföra en systematisk medborgardialog. 
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Kapitel 1. Bakgrund 

figur 1. Styrkarta för medborgardialog i styrprocesser

I denna skrift fokuseras intresset på kommunikationsprocessen. Många 
kommuner och landsting arbetar för närvarande med att utveckla kommu
nikationsprocessen. Bland annat ser vi en tydlig utveckling från att man en
dast bjudit in till ett möte genom en notis i lokalpressen till att man söker 
former för kommunikation som utgår ifrån hur olika grupper föredrar att 
kommunicera. Även återkopplingen av resultatet av dialogen är ett tydligt 
utvecklingsområde. Inom detta ser vi en utveckling från att man presenterar 
resultat i form av ett pdfdokument på hemsidan, till att man söker efter mer 
innovativa former för att berätta om resultatet. Det är tydligt att formerna för 
kommunikationen när kommunen eller landstinget genomför medborgardi
aloger behöver utvecklas för att bli mer systematiska och transparenta för att 
nå framgång i medborgardialogarbetet.

Kommunikationsprocessen måste pågå parallellt under hela medborgar
dialogprocessen och bör betraktas som en integrerad del av dialogen. 

När en medborgardialogprocess genomförs som en del i styrning blir många 
olika målgrupper berörda av resultatet, både de som deltar i själva medbor
gardialogen och de som berörs av beslutet i fråga. Alla kommer inte och kan
ske inte ska delta i medborgardialogprocessen, men alla ska ha möjlighet att 
få information och kunskap om vad frågan handlar om, hur synpunkterna ska 
användas, resultatet av medborgardialogen, vilket beslut som till sist tas och 
hur det påverkats av dialogen. Det är bland annat här som kommunikations
processen kommer in. 
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Kommunikationsprocessen i styrkartan för medborgardialog innebär en 
systematisk hantering av kommunikation kring den medborgardialog som 
genomförs i den aktuella frågan. Det finns vissa centrala utgångspunkter för 
kommunikationsprocessen:

 > en kommunikationsplan behöver upprättas
 > kommunikationen behöver omfatta före, under och efter medborgardialogen
 > målgrupper behöver definieras 
 > flera metoder för kommunikation behöver användas eftersom människor 
kommunicerar på olika sätt

 > kommunikationen behöver utvecklas utifrån målgruppernas perspektiv
 > personella och ekonomiska resurser behöver avsättas
 > ta vara på människors vilja att delta  

Dessa delar kommer att belysas i följande kapitel.
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kapitel 2
Ta vara på människors  
engagemang
Olika undersökningar som genomförts visar att Sveriges invånare vill på
verka de lokala frågorna mer än i kommun och landstingsvalen var fjärde år.  
Medborgardialog kan vara ett effektivt sätt att låta medborgarna vara med 
och påverka den lokala utvecklingen.

Sveriges Kommuner och Landsting lät undersökningsföretaget Nordstat  
fråga ett representativt urval av 1 000 svenskar om de vill delta genom med
borgardialog och det visade sig att 66 procent vill delta, medan endast 5 pro
cent sa sig ha deltagit. Undersökningsföretaget Novus genomförde en liknan
de undersökning i november år 2013. På uppdrag av kommunikationsbyrån 
Reformklubben, genomförde de en opinionsundersökning för att kartlägga 
svenskarnas upplevelser av medborgardialoger. Undersökningen visar att 60 
procent av svenskarna vill delta i medborgardialoger, men att bara 10 procent 
känner att de blivit inbjudna. Studierna visar att det finns ett intresse hos 
Sveriges befolkning att vara med och påverka de lokala frågorna. Studierna 
visar samtidigt att det kan finnas skäl att fundera kring hur man bjuder in 
medborgarna.

Undersökningen visar också att nästan hälften av alla som blivit inbjudna 
till medborgardialog har deltagit och att 75 procent av dessa kände att de blev 
lyssnade på. Närmare 80 procent av de som fått en inbjudan till en medbor
gardialog vill bli inbjuden igen. Ett gott betyg till de kommuner och landsting 
som bjudit in till dialog och lyckats få medborgarna att delta.

Trots att det i Sverige är ett ojämnt valdeltagande mellan valkretsar i ett 
stort antal kommuner, färre medlemmar i de politiska partierna och att upp
draget att vara förtroendevald har blivit mer och mer professionaliserat, 
ser vi en trend att Sveriges medborgare vill delta i samhällsdebatten och är 
intresserade av politiska frågor, men kanske på andra sätt än tidigare. Kom
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muner och landstings arbete med deltagande och inflytande blir då ett viktigt 
verktyg i demokratiutvecklingen.

Tips för att väcka engagemang

Även om SKL:s undersökning och Novus undersökning visar att det redan 
finns ett engagemang hos svenska folket att delta i medborgardialoger, kan 
engagemanget hos medborgarna ändå behöva stärkas. Det finns inga givna 
sanningar på det här området, men nedan finns några idéer samlade. Med
borgardialogprocessens utformning beror givetvis på dess karaktär och de 
målgrupper man ska involvera, men idéerna nedan är på en övergripande 
nivå.

Skapa ”sense of urgency”
Först och främst handlar det om att skapa en känsla av att ”det är nu eller 
aldrig” det finns möjlighet att påverka frågan. I många fall kan det vara svårt 
som medborgare att ta till sig att det är just i den aktuella dialogen det finns 
möjlighet att påverka vad som ofta inte kommer att genomföras förrän längre 
fram i tiden. 

För att lyckas skapa en känsla av ett ”sense of urgency” kan det handla om 
hur man marknadsför dialogen och i vilket sammanhang man sätter den. Ett 
effektivt sätt kan vara att visualisera att någonting är på gång. Om ett nytt om
råde ska byggas eller utvecklas kan det handla om att sätta upp en lyftkran 
eller en pappmodell som en fond som symboliserar det som ska göras eller att 
markera ett område med avspärrningsband eller lätt provocerande skyltar 
som bjuder in till dialog. Det finns många sätt att skapa känslan, det är enbart 
fantasin som sätter gränserna.

Skapa lustfylldhet
Möjligheten att få fler att delta i en dialog är större om de potentiella delta
garna får en positiv känsla av dialogen. Viljan att delta handlar mycket om att 
det ska känns lustfyllt, att man som deltagare får energi tillbaka av sin insats. 
Att skapa lustfylldhet kan man göra på flera sätt, ett av dem är att skapa en 
känsla av möjlighet till riktig delaktighet. Medborgarna som deltar ska känna 
att de är med i en viktig process som betyder något på riktigt och att deras 
röst spelar roll. En del i det arbetet är själva bemötandet från kommunen el
ler landstinget. Det gäller att ha pålästa personer från organisationen som 
leder dialogen och som verkligen vill lyssna in och inte bara informera. Det 
kan också handla om inspirerande processledare under dialogmöten eller po
litiker som brinner för utvecklingen av verksamheten och gärna vill lyssna in 
medborgarna. De som representerar kommunen eller landstinget i dialogen 
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blir ansiktet utåt och de som sänder signaler till medborgarna om dialogen 
betyder något. 

Ett annat sätt att locka fram engagemang kan vara att lägga en del krut på 
den grafiska utformningen av dialogen. Vi vet alla att vi dras till fina, inspi
rerande saker och gärna väljer bort det som inte står ut eller attraherar ögat.

Upplägget av dialogen ska också vara attraktiv. Genom att ha ett spännan
de upplägg kan kommunen och landstinget locka grupper som vanligvis inte 
tycker till i lokala frågor. Även frågorna som ska ställas bör vara väl genomar
betade och ha testats på en pilotgrupp, antingen internt eller externt, innan 
medborgardialogen sjösätts.

När man bjuder in till möten är det viktigt att se över tillgängligheten till 
exempel vad avser lokalens beskaffenhet. Det är också viktigt att undanröja 
andra hinder för att kunna delta till exempel kan ett erbjudande om barn
passning underlätta för fler att delta.

Att bjuda på kaffe, smörgås, frukt eller godis är också något som ökar enga
gemanget hos de som deltar. Som bekant går ju vägen till hjärtat (och kanske 
också hjärnan) genom magen.

För att behålla ett engagemang ska även återkopplingen både till de som 
deltagit och till andra målgrupper vara en central del både under och efter 
dialogen. Det är en av nycklarna till att skapa verklig och varaktig delaktighet. 

Möt målgrupperna på deras villkor
Innan kommunen och landstinget påbörjar dialogen bör den viktiga frågan 
ställas: Vilka vill vi nå i denna dialog? Ska en medborgardialog bli lyckad är ett 
rejält grundjobb en viktig pusselbit. Att tydliggöra vilka målgrupperna är hör 
till en av de pusselbitarna och är en bärande del i kommunikationsprocessen. 
Eftersom kommunikationen ska vara målgruppsanpassad krävs att målgrup
perna är tydligt definierade. 

Det finns framför allt två sätt att bestämma vilka målgrupper man vill 
nå i dialogen. Den första metoden handlar om ett traditionellt sätt att se på 
målgrupper, man utgår från exempelvis kön, ålder, postnummer eller utbild
ningsnivå. Ett annat sätt att bestämma målgrupper är utifrån ett livsstilsper
spektiv. I denna metod handlar det om att ringa in vilka personer med en viss 
livsstil man vill föra dialog med. Det finns företag att anlita som har lång er
farenhet av detta sätt att betrakta och ringa in målgrupper, främst från den 
kommersiella världen. 

När kommunen eller landstinget bestämt vilka målgrupper man vill nå i en 
dialog är det av stor vikt att analysera målgrupperna, hur ser deras vardag ut, 
var rör de sig någonstans, hur möter vi dem på bästa sätt och genom vilka ka
naler tar de till sig information? Utifrån denna analys kan man sedan bestäm
ma hur man vill skräddarsy kommunikationen just i den aktuella dialogen. 
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Skapa en känsla av betydelse av deltagandet
En viktig förutsättning för att skapa engagemang är att medborgarna känner 
att dialogen är på riktigt och att det finns en reell möjlighet att påverka.  Kom-
munen och landstinget bör ta ställning till om frågan är påverkbar innan man 
planerar att föra dialog. Är frågan inte påverkbar bör man istället informera 
om detta och vara tydlig med varför man fattar det beslut man avser att ta. 

Det är också bra att beskriva processen för den fråga som medborgardialo-
gen handlar om för medborgarna. Exempelvis; nu är vi här i frågan, er input 
kommer in här, beslut fattas här av x och först då kommer beslutet att träda i 
kraft. Det är lätt att en känsla av meningslöshet inträder om en medborgare 
deltar på ett dialogmöte två timmar en torsdagskväll i februari, men sedan 
inte vet någonting mer om var resultatet tar vägen och hur frågan behandlas 
vidare inom kommunen eller landstinget. Medborgaren vet då inte var i pro-
cessen dialogen genomförs, vem som ska fatta beslut i frågan och när detta 
ska ske. Att beskriva processen kan med fördel göras genom en processbild 
eller liknade. 

figur 2. Exempel på processbild från Upplands Väsby kommuns medborgardialog för ett Lärande 
Väsby

Det är av vikt att komma ihåg att positiva omdömen om en dialog sprider sig i 
grannskapet och får fler att vilja delta, om inte i denna dialog så kanske i näs-
ta. Men det är också bra att komma ihåg att även negativa omdömen sprider 
sig och kan ge motsatt effekt.

Forskning kring engagemang

Sammanfattningsvis avslutas detta kapitel med forskning från Storbritan-
nien. Där har bland andra tankesmedjan Involve, som i sitt arbete i Pathways 
to participation, undersökt vad som gör att medborgare engagerar sig eller 
inte. Följande tre processer beskriver varför medborgare börjar delta, varför 
de fortsätter att delta och varför de avslutar sitt deltagande. 

DIALOG MED 
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Samtalen fortsätter i en arbetsgrupp
Sammanställning 

av perspektiv

Perspektiv

Formulera allas gemensamma ansvarstagande 
för ett lärande Väsby

Samtal med medborgare  
och olika grupper

Samtalen fortsätter i en 
arbetsgrupp

Formulera allas gemensamma  
ansvarstagande för ett lärande Väsby

Sammanställning  
av perspektiv

Perspektiv



14

Kapitel 2. Ta vara på människors engagemang  

Kommunikation för medborgardialog  

Dåliga 
erfarenheter

Brist på 
resurser

Händelser 
i livet

Deltagande
avslutas

God 
erfarenhet 
av medbor- 
gardialoger

Resurser Deltagande
fortsätter

Motivation Utlösande 
faktor

Resurser Möjligheter Deltagande
startar 

Varför börjar medborgare delta?
figur 3. Varför medborgare börjar delta

Framför allt fyra faktorer avgör om medborgare börjar delta. Motivation, som 
uppstår exempelvis genom känslan att vilja förbättra något eller att något 
händer i det lokala samhället. Även andra utlösande faktor så som att man 
flyttar till området i fråga, får barn, en ny relation, drabbas av sjukdom eller 
går i pension kan leda till deltagande. Det kan också handla om andra externt 
utlösande faktorer som exempelvis saker som händer i vår omvärld och na
turkatastrofer. För att ha kunna delta spelar även resurser så som tid, pengar, 
hälsa, transportmöjligheter eller kunskap in. Dessa och andra liknande orsa
ker gör att vissa medborgare helt enkelt inte har möjlighet att delta.

Varför fortsätter medborgare sitt deltagande?
figur 4. Varför medborgare fortsätter delta

Medborgares fortsatta deltagande förklaras framför allt av vilka erfarenheter 
de fått av sitt deltagande i dialogen och vilka resurser de har för fortsatt delta
gande i form av exempelvis tid.

Varför avslutar medborgare sitt att deltagande?
figur 5. Varför medborgare slutar delta

Dåliga erfarenheter, i kombination med brist på resurser eller händelser i li
vet som resulterar i förändrade prioriteringar, är orsaker till att medborgare 
avslutar sitt deltagande.

Det framkommer alltså tydligt att erfarenheter från tidigare dialoger som 
man deltagit i är avgörande för att vilja delta igen och i detta är påverkansmöj
ligheten för medborgaren och kommunikationen till medborgaren central. 
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kapitel 3
Före dialogen

Som tidigare beskrivits är kommunikationsprocessen i en medborgardialog 
en av de bärande delarna som avgör om dialogen blir lyckad eller inte. Kom
munikationsprocessen ska pågå parallellt under hela medborgardialogen och 
vara en integrerad del av dialogprocessen. Mycket av grunderna inom kom
munikationsarbetet läggs innan medborgardialogen sjösätts publikt. I detta 
kapitel kommer vi att gå igenom vad som är bra att tänka på innan dialogen 
blir offentlig och hur man kan utforma kommunikationen.

Den mest grundläggande frågan kommunen och landstinget som ska ge
nomföra en medborgardialog ska ställa sig är; Varför ska vi genomföra den här 
dialogen? Det kan låta enkelt, men det är viktigt att arbetsgruppen som ska 
genomföra dialogen har en gemensam bild av uppdraget. Det är av stor vikt 
att både frågan som ska behandlas och beslutsfattarna, både politiker och 
tjänstemän, i kommunen eller landstinget är påverkbara, annars blir inte re
sultatet användbart.

När gruppen har diskuterat detta och enats är det naturligt att arbetsgruppen 
tar fram en kommunikationsplan som en del av den övergripande planeringen. 

Kommunikationsplan

En av de stora fördelarna med att skapa en kommunikationsplan kring med
borgardialogen som ska genomföras är att arbetsgruppen skapar systematik 
i kommunikationsarbetet och tvingas fundera över frågor som är avgörande 
för att dialogen skall bli lyckad.

Grunden för en kommunikationsplan är att formulera syfte, mål och stra
tegier för kommunikationen. Det är lätt att tappa fokus och glida in på syfte, 
mål och strategier för själva medborgardialogen i arbetet med kommunika
tionsplanen. Men kommunikationsplanen är en egen process som komplet
terar medborgardialogprocessen.
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Erfarenheter från framgångsrika organisationer visar att de oftast har två 
former av kommunikationsplaner, dels en som omfattar medborgardialog i 
styrning i allmänhet, dels en som omfattar den aktuella medborgardialogen 
i en speciell fråga. Den övergripande kommunikationsplanen omfattar of
tast områden som ska inkluderas i kommunikationen kring alla dialoger som 
kommunen eller landstinget genomför. Kommunikationsplaner för enskilda 
dialoger är ofta mer detaljerade och har tydligare fördelning av ansvar på per
soner i organisationen. 

I Storbritannien har offentliga verksamheter arbetat systematiskt med 
medborgardialog under ett antal år och ett antal faktorer har identifierats som 
centrala för att nå framgång med kommunikation kring medborgardialoger:

Tillförlitlighet – kommunikationen måste i alla steg vara tillförlitlig och kor
rekt. Om löften görs om när information ska komma ut måste detta efterlevas. 
Brister i detta kan skapa misstroende mot hela medborgardialogprocessen. 

Lyhördhet – kommunikationen måste bygga på lyhördhet och kommuni
kationsplanen kan revideras under hela processen för att bättre motsvara 
mottagarnas behov av kommunikation och information. Det är viktigt att det 
finns kontaktpersoner som de olika målgrupperna för kommunikationen kan 
nå för frågor och synpunkter.

Löfte – för att skapa förtroende för processen är det en framgångsfaktor att 
utge löften om vad som kommer att hända i processen och hur målgrupperna 
kan följa processen. Tydliga löften kan skapa inspiration att delta och enga
gera sig i medborgardialogen. 

Empati – många av de frågor som behandlas i medborgardialoger är kom
plexa och kan väcka både oro och ilska hos målgrupperna. Kommunikationen 
måste därför vara empatisk och utgå ifrån respektive målgrupps bakgrund, 
påverkansgrad och känsla inför frågan. Ibland kan målgrupper behöva mötas 
ända ner på individnivå för att skapa förtroende.

Material – all kommunikation och allt material i olika former måste vara lätt 
att förstå och lättillgängligt för alla målgrupper. Det finns en risk i att ett väl 
bearbetat material ofta uppfattas som en signal på att beslut redan är fattat 
och att det inte är påverkbart. Det är därför en utmaning att utforma materia
let så att det tydligt framgår i vilket läge man är i processen och vilken status 
materialet har. Arbetsgruppen bör också fundera över på vilka språk kommu
nikationen ska ske.
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Kommunikationsplanens innehåll

En kommunikationsplan behöver utarbetas tillsammans med berörda med
arbetare vilka kan komma från olika delar av organisationen. Föreslagsvis är 
kommunikationsavdelningen eller personer med kommunikationskompe
tens delaktiga, men även de som ansvarar för medborgardialogen och det om
råde som dialogen rör bör involveras. Även andra grupper i organisationen 
kan bli berörda och behöver göras delaktiga redan när kommunikationspla
nen utarbetas för att uppnå ett gott resultat. 

Här nedan listas några delar som kan vara bra att ha med i kommunika
tionsplanen.

1. Bakgrunden till dialogen
Här kan det kort beskrivas varför dialogen ska genomföras och hur processen 
för frågan som ska behandlas ser ut. Det här har stor påverkan på hur kom
munikationen ska utformas.

2. Avgränsning
Vad är det som ska avhandlas i medborgardialogen? Även avgränsningen 
kommer att påverka kommunikationen i dialogen.

3. Syftet med kommunikationen
Vad är syftet med kommunikationsprocessen i dialogen? 

4. Målen för kommunikationen 
Här kan man redogöra för de övergripande målen för hela dialogen och sedan 
bryta ner dessa och ta fram särskilda mål för kommunikationen. Vilka är må
len för kommunikationen, att nå så många som möjligt eller särskilda grup
per? Skapa intresse för frågan och få många att delta? Eller skapa kännedom 
om att dialogen genomförs? Skapa kunskap om frågan och dess beslutspro
cess? Vårt tips är att våga ta i och sätta tuffa mål som ökar ambitionsnivån och 
engagemanget i arbetsgruppen.

5. Målgrupper för kommunikationen
Vilka målgrupper vill ni nå med kommunikationen i dialogen? Målgrupperna 
för kommunikationsprocessen är alltid bredare än målgrupperna för med
borgardialogen. Vi har identifierat ett antal målgrupper som kommunika
tionsplanen oftast behöver omfatta. 
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Deltagarna i medborgardialogen – denna grupp är central och behöver få kon
tinuerlig information i processen. Framförallt är de en viktig grupp för åter
koppling av resultatet och hur resultatet används i beslutet i den aktuella frågan. 

Övriga medborgare – det kan handla om att försöka rekrytera personer i 
denna grupp som deltagare. Även personer som väljer att inte delta i med
borgardialogen har rätt att få information om dialogen, dess resultat och hur 
kommunen eller landstinget avser att använda det i beslutsprocessen. 

Förtroendevalda – oftast är det en liten grupp av förtroendevalda som är in
volverade i medborgardialogen, men även övriga behöver få information om 
vad som är på gång. De behöver ha kunskap om varför dialog förs kring den 
aktuella frågan och om hur processen fram till beslut ser ut. De förtroende
valda är en grupp med många medborgarkontakter, därför är det viktigt att 
kommunikationen med gruppen skapar trygghet så att de kan fungera som 
ambassadörer för dialogen. 

Tjänstemän i den egna organisationen – en tidig kommunikation med med
arbetarna är också central, så att de har möjlighet att bli medspelare istäl
let för motspelare i vägen fram till beslut i en fråga. De finns två grupper av 
medarbetare dels de som behöver involveras i det konkreta arbetet, dels de 
som inte deltar i arbetet men behöver information. De behöver vara välinfor
merade och även ges möjlighet att ge interna synpunkter i den fråga som ska 
diskuteras med medborgarna. Medarbetarna är också de som möter medbor
garna i verksamheten och det kan vara avgörande vad de säger om dialogen. 
Medarbetarna är därför en viktig kontaktyta för informationsspridning som 
inte ska underskattas. Kommuner och landsting är dessutom ofta den största 
eller en av de största arbetsgivarna och de flesta medarbetare bor i området. 
Därför utgör de en medborgargrupp som är relativt enkel att nå för att föra 
dialog med och de har specifik kunskap i frågan.

Journalister – media och journalister är egentligen ingen målgrupp i sig, de 
fungerar mer som informationsspridare till medborgarna. Men det kan vara 
av stor vikt att enskilda journalister är välinformerade i frågan som ska disku
teras och ges information under processens gång.

Övriga – andra grupper som kan vara målgrupper för kommunikation kan vara 
det lokala föreningslivet, de religiösa samfunden eller näringslivsrepresentanter 
som verkar i kommunen/landstinget. Även andra myndigheter kan ha nytta av 
kunskap om vad som sker i kommunen eller landstinget eftersom medborgarna 
inte alltid har klart för sig vilken offentlig verksamhet som ansvarar för vad. 
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Här nedan finns ett exempel på hur målgrupperna kan kategoriseras.

figur 6. Kategorisering av målgrupper

6. Budskap
För att ha möjlighet att formulera budskap kring dialogen är det viktigt att 
kommunikationsmålen och målgrupperna är utmejslade. Huvudbudskapet 
kan dock skilja sig lite beroende på var i styrprocessen kommunikationen 
sker. Inför medborgardialogen ligger fokus ofta på att skapa kunskap om frå
gan och få medborgarna intresserade av att delta i medborgardialogen. Under 
dialogen kan det fortfarande handla om att få ännu fler att delta, men också 
att kommunicera de resultat som framkommit. Efter avslutad dialog ligger 
fokus enbart på resultaten.

7. Strategi för kommunikationen
Vilken är strategin för att nå upp till kommunikationsmålen och lyckas nå de 
målgrupper ni enats om? Det måste också vara möjligt att byta strategi under 
medborgardialogprocessen.

8. Bärande aktiviteter och kanaler
När arbetsgruppen ska besluta vilka kommunikationsaktiviteter som ska ge
nomföras och vilka kanaler som ska användas är det viktigt att utgå från de 
målgrupper man satt upp. Analysera målgrupperna: Hur och var når vi dessa 
på bästa sätt? Behöver vi olika strategier för olika grupper? Är någon/några 
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grupper viktigare än andra och ska de ges mer resurser? Är någon/några 
grupper svårare att nå än andra? Målgrupperna kan rangordnas i primära och 
sekundära målgrupper.

När den analysen är gjord kan man besluta vilka aktiviteter som ska ge
nomföras för att nå kommunikationsmålen. Vilka kanaler ska användas? När 
och var ska aktiviteterna genomföras? Vem ansvarar för respektive aktivitet 
och hur ska resurserna fördelas?

Ett exempel är att om kommunen eller landstinget vill få fler medborgare 
att delta i dialogen så finns det olika grader av engagemang i frågan och därför 
bör det också finnas olika former av kommunikation, och former för delta
gande i dialogen. Vissa deltagare kanske direkt vill ge två timmar av sin tid, 
medan andra bara är beredda att ge fem minuter i ett första skede. Desto mer 
engagemang som väcks hos deltagarna, desto mer kan de vara beredda att 
delta i dialogen. Detta kan man enkelt beskriva med en engagemangstrappa, 
se bild nedan.

figur 7. Engagemangstrappa
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Arbetsgruppen bör också fundera kring hur de ska motivera till deltagande 
i medborgardialogen. Det finns en rad metoder för att skapa kännedom om 
dialogen. Det kan handla om synlighet i media, annonsering, sociala medier, 
hemsida, använda sig av existerande nätverk, grupper och kontaktlistor, ut
delning av flygblad, en kickoff och så vidare. Utgå ifrån medborgarnas behov 
och sätt att kommunicera. Förvänta er inte att medborgarna själva ska söka 
efter informationen.

Media är ofta en effektiv kanal för att nå ut till målgrupperna. Det kan 
handla om redaktionella artiklar, debattartiklar och annonser. Fundera över 
hur ni ska använda media på bästa möjliga sätt. Informera journalister om ert 
pågående arbete och låt dem få vara med under processens gång. Kanske vill 
någon av era folkvalda politiker skriva en debattartikel om frågan och dialo
gen som ska genomföras. Då gäller det att spetsa till er berättelse om varför ni 
anordnar en dialog och hur resultaten ska användas. Annonsering kan också 
vara ett alternativ, men man ska komma ihåg att redaktionellt material har 
alltid högre läsvärde än annonser.

9. Tidplan
Lägg upp en tidplan för kommunikationen i medborgardialogen. Försök att 
ha en realistisk plan och ta hänsyn till andra delar i hanteringen av den fråga 
som det ska föras dialog om.

10. Projektorganisation
Beskriv vilka som ingår i projektet och dess roller.

11. Framgångsfaktorer och fallgropar
Försöka att på förhand fundera över vilka framgångsfaktorer och fallgropar 
som finns kring kommunikationen i just detta projekt. Dra nytta av tidigare 
erfarenheter i gruppen och i övriga organisationen. Brainstorma tillsammans 
i gruppen.

12. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av kommunikationsprocessen bör läggas sam
man med utvärderingen av medborgardialogprocessen.
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Fortsatta arbetet före dialogen

När ni har funderat igenom de delar som ska ingå i kommunikationsplanen 
och formulerat en plan har ni en god grund för en lyckad kommunikations
process i medborgardialogen. Låt gärna någon utomstående, internt eller ex
ternt, titta igenom planen och komma med synpunkter. Ibland är det lätt att 
själv bli blind för vissa delar som man uppfattar som självklara.

Några områden som förtjänar lite extra fokus i kommunikationsarbetet 
innan själva dialogen är igång är synliggörandet och inbjudan till dialogen, 
den interna förankringen och dialogens utformning och uttryck.

Synliggöra
Många kommuner och landsting satsar på att genomföra ambitiösa dialoger, 
men synliggörandet av dialogerna hamnar ofta i skymundan. Det är lätt att 
slukas upp av de andra delarna i projektet och då glömma synliggörandet. 
Kommunen eller landstingets mål ska vara att medborgarna känner till att 
det finns en aktiv dialog mellan organisationen och medborgarna. Då gäller 
det att satsa på totalkommunikation och använda alla tänkbara kanaler för 
att synliggöra dialogen och skapa en känsla bland medborgarna att de invol
veras i beslutsprocesserna. Identifiera vilka befintliga kanaler ni syns i och 
addera gärna än fler. Det kan handla om synlighet i media, sociala medier, den 
egna tidningen, hemsidan, annonsering, direktutskick till hushållen eller PR
aktiviteter så som en kickoff eller liknande. Listan kan göras lång. Identifiera 
vilka kanaler ni ska satsa på och våga satsa på synligheten. 

Även om inte alla som tar del av informationen om medborgardialogen 
tillhör de prioriterade målgrupperna så förs budskapet vidare med ”mun till 
munmetoden”. Ett av syftena med synliggörandet är att skapa en snöbollsef
fekt där kommunen eller landstinget skapar ett engagemang för frågan som 
gör att fler och fler vill delta i dialogen. Målet är att medborgardialogen ska bli 
en ”snackis” i samhället.

Inbjudan
Att bjuda in hänger ihop med att synliggöra, men det gäller att satsa extra på 
de målgrupper kommunen eller landstinget valt ut för just detta dialogpro
jekt. Man ska inte luta sig tillbaka och tro att medborgarna i de valda mål
grupperna aktivt söker sig till dialogen utan här krävs hårt arbete från arbets
gruppen. 

Det handlar om att identifiera vilka kanaler de valda målgrupperna litar 
på och använder, vilka personer de lyssnar på och vad de attraheras av för 
budskap. Några exempel kan vara att identifiera föreningar eller andra lokala 
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nätverk och använda dem för att bjuda in. Direktutskick till hushåll eller be
fintliga kontaktlistor till målgrupperna kan vara andra vägar att gå. Personlig 
inbjudan från till exempel ordförande har visat sig vara effektivt.

Några utgångspunkter för att delta som kan vara bra att tänka på när man 
bjuder in visas i figuren nedan.

figur 8. Utgångspunkter för att delta

Förankra internt
Den interna förankringen kan inte nog betonas. Det är medarbetarna som 
är en av de viktigaste grupperna som ambassadörer för medborgardialogen. 
Många bor i området och pratar med medborgare som de möter i arbetet, 
men också i kön på den lokala matbutiken eller med grannen vid postlådan. 
Bjud in och engagera lämpliga personer internt i projektet.

De förtroendevalda behöver också information och kunskap om frågan som 
det förs medborgardialog om, hur medborgardialogen går till och om deras 
roll i dialogen. Det gäller både de som är direkt berörda och kanske ska delta i 
medborgardialogen och de övriga som bör ha kunskap om vad som är på gång. 
Medborgarna vill ha kontakt med de förtroendevalda och medborgardialog 
är en viktig arena för detta. De förtroendevalda har även många kontaktytor 
med medborgarna och kan sprida kunskap om att medborgardialogen pågår.
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Fundera också på om det finns andra, exempelvis kommersiella intres
senter, som har intressen i frågan. Då kan det vara betydelsefullt att förankra 
även i dessa grupper innan själva dialogen kommer igång. Allt för att skapa en 
positiv känsla av dialogen.

Utformning och uttryck
I planeringen av kommunikationen i dialogen är det av stor vikt att utform
ningen och uttrycken känns attraktiva och tilltalande. Det handlar både om 
det grafiska uttrycket, vilka metoder kommunen eller landstinget använder 
och hur bemötandet från arrangörerna är. Det är viktigt att satsa på dessa bi
tar och låta det grafiska uttrycket särskilja sig en aning från allt annat mate
rial som kommer från kommunen, men givetvis kan man i stort hålla sig till 
den grafiska profilen. Ett tydligt grafiskt uttryck gör dialogen mer attraktiv 
och tilltalande och visar att man satsar på dialog i just den här frågan.

Kvalitetssäkring
Innan dialogen sjösätts gentemot medborgarna är det av vikt att kvalitets
säkra dialogen. Det gäller exempelvis metoden som ska användas, vilka frå
gor som ställs, hur de ställs och valet av plats och lokal. Kvalitetssäkringen 
kan ske internt med hjälp av kollegor som inte är inblandade i projektet eller 
externt med hjälp av till exempel fokusgrupper med en grupp invånare.
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kapitel 4
Under dialogen

När dialogen väl är igång finns det ibland en uppfattning om att kommunika
tionsarbetet redan är gjort, men så är det förstås inte. Under själva genomför
andet är det viktigt att fortsätta synliggöra dialogen för att få fler att känna sig 
inbjudna och få fler faktiska deltagare. Här är det upp till arbetsgruppen att 
anpassa synliggörandet beroende på hur dialogen har tagits emot av medbor
garna. Några sätt att fortsätta synliggörandet kan vara genom närvaro i det 
lokala centrumet eller via media. 

Dokumentera

Var inte rädda för att få för mycket dokumentation från genomförandet, ofta 
är det tvärtom. Varför filmade vi inte det mötet eller varför fotade vi inte på 
torget? Gör kortfilmer och lägg ut på hemsidan, fota, skriv små reportage och 
sprid dessa. Det här är ett viktigt sätt att levandegöra dialogen för de som inte 
deltagit.

Skapa berättelsen 

I den kommersiella världen är de duktiga på att skapa en berättelse kring de 
produkter eller tjänster de vill marknadsföra. Kommuner och landsting har 
en hel del att lära av detta. Skapa en berättelse kring den fråga och den dialog 
ni ska genomföra. Det är ni som ska sätta tonen och föra fram er bild av frå
gan. Om kommunen eller landstinget inte har en berättelse är risken stor att 
det är någon annan som får tolkningsföreträde och gör sin egen tolkning av 
det som genomförs. Försök att klä er berättelse i kött och blod och berätta vad 
frågan innebär för medborgarna och hur processen ser ut kring frågan.  
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Återkoppla

Under hela dialogen rekommenderar vi att kommunen eller landstinget åter
kopplar de resultat som kommit in, både till deltagarna i dialogen och till an
dra prioriterade målgrupper. Detta är ett sätt att skapa meningsfullhet för de 
som deltagit och intresse för frågan i de andra målgrupperna. 

Till deltagarna 
Återkopplingen kan se ut på många olika sätt. Det bästa sättet att återkoppla 
till deltagarna är med någon form av direktåterkoppling via SMS, mail eller 
brev. Då känner deltagaren sig sedd och lyssnad på. Tänk då på att det är vik
tigt att samla in kontaktuppgifter till deltagarna. Samla bara in de kontakt
uppgifter ni verkligen behöver, för att inte krångla till det och höja trösklarna 
för att delta. 

Eftersom det alltid finns medborgare som inte vill lämna kontaktuppgifter 
så behöver dock den direkta kommunikationen med deltagarna kompletteras 
med allmän information till exempel på hemsidan. 

Gör det möjligt att följa dialogerna
Till de andra målgrupperna handlar det om att göra det möjligt att följa dia
logenprocessen. Informera hellre för mycket än för lite. Det kan handla om 
återkoppling via hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev, den egna tidning eller 
lokaltidningen. Transparens och öppenhet av resultaten skapar tillit. I detta 
är det som sagts tidigare viktigt att kommunen eller landstinget använder 
flera metoder för att kommunicera med medborgarna eftersom människor 
kommunicerar på olika sätt och genom olika kanaler.

Tydliggör beslutsprocessen

När kommunen eller landstinget kommunicerar kring dialogen är det bra att 
tydliggöra den politiska beslutsprocessen kring frågan. Det skapar en större 
förståelse för var medborgarnas bidrag i dialogen kommer in i processen. 
Ofta är kommunernas och landstingens beslutsprocesser långa, vilket inte 
alla medborgare är medvetna om. Här tjänar man alltså på att skapa en öp
penhet kring processen.
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kapitel 5
Efter dialogen

När själva mötet eller edialogen är genomförd är det många som tänker att 
jobbet är klart. Men det är egentligen då det börjar på riktigt. Det är nu resul
taten ska tas om hand och bearbetas internt i organisationen. 

En av nycklarna till en framgångsrik medborgardialog är att inte sluta att kom
municera när själva insamlingen av synpunkter är klar. Nu kommer istället den 
mycket viktiga uppgiften att återkoppla de resultat som kommit in, vara tydlig 
med hur resultatet hanteras inom organisationen och hur den fortsatta proces
sen ser ut.

Redan innan dialogen startar bör projektgruppen ha en tydlig fastlagd stra
tegi av hur man ska återkoppla till målgrupperna. 

Återkoppling till deltagarna

Precis som vi nämnde i det föregående kapitlet så är det bra att samla in kon
taktuppgifter till de som deltagit i dialogen för att sedan ha möjlighet att 
återkoppla till dem på ett seriöst och ambitiöst sett, exempelvis genom mail, 
SMS eller brev. Beskriv vad det är deltagarna har varit med och bidragit till. 
Förmedla er egen berättelse och inte minst visa tacksamhet för deltagarnas 
engagemang.

Nu har ni förhoppningsvis också en bra kontaktlista till personer som är 
intresserade av den behandlade frågan. Slarva inte bort dessa personer utan 
fortsätt att serva dem med information om händelseförloppet genom exem
pelvis nyhetsbrev, mailutskick eller informationsmöten. Kanske gör det att 
ni kan konsultera dem även längre fram i processen, eller så bidrar det till att 
de vill delta i fler medborgardialoger ni arrangerar.
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Information till de andra målgrupperna

Här gäller det att kommunicera vilka resultat som framkommit, hur dessa 
hanteras i och påverkar beslutsprocessen. Det kan göras exempelvis genom 
utställningar, media, direktutskick, hemsida, sociala medier, fysiska möten, 
festevenemang och andra föredragningar, tänk innovativt! Det här är ett sätt 
att visa transparens och öppenhet och på så vis skapa tillit och förståelse för 
de ofta komplicerade processer som kommuner och landsting hanterar.

Förhoppningsvis skapar det också ett ökat intresse hos målgrupperna att 
själva delta i kommande dialoger som anordnas. Glöm heller inte bort att 
återkoppla internt.

Utvärdera kommunikationsinsatserna

När dialogen är avslutad är det också bra att utvärdera projektets kommuni
kationsinsatser. Det kan göras på många sätt, men några delar som inte bör 
glömmas bort är:

1. Utvärdera i arbetsgruppen
Samla arbetsgruppen och gå igenom kommunikationsplanen. Lyckades ni nå 
målen? Bocka av punkt för punkt och resonera kring vad som gick bra och vad 
som kan göras bättre nästa gång. Dokumentera för kommande projekt och 
sprid gärna kunskapen i den egna organisationen.

2. Utvärdera med några deltagare
Denna utvärdering kan ske på många sätt men exempelvis genom intervjuer 
och enkäter. Ställ frågor som hur de fick reda på att dialogen genomfördes, 
hur de blev inbjudna att delta, vad som fungerade bra och mindre bra? Doku
mentera för kommande projekt och sprid gärna kunskapen i den egna orga
nisationen.

3. Utvärdera med andra kollegor internt 
Det kan också finnas en poäng i att utvärdera med kollegor som inte arbetat 
aktivt med dialogen. Vad är deras bild av kommunikationen kring dialogen? 
Har de fått synpunkter, positiva och negativa? Andra reflektioner?

4. Utvärdera med de förtroendevalda
Det är också viktigt att utvärdera tillsammans med berörda förtroendevalda. 
Är de nöjda med medborgardialogen? Är det något de saknar? Har de fått syn
punkter positiva eller negativa? Etc. 
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Dokumentera

Här handlar det om att dokumentera både för externt och internt bruk. Vad 
gäller det externa har vi redan nämnt en hel del ovan kring återkopplingen 
och vad gäller det interna handlar det om att dokumentera de erfarenhe
ter ni har av medborgardialogen och sprida dem till berörda parter internt. 
Samla erfarenheterna i en rapport, men genomför också interna möten eller 
seminarier där ni berättar om era erfarenheter, kanske visa en kort film som 
spelats in och resonerar kring framgångsfaktorer och fallgropar i just den här 
dialogen.
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kapitel 6
Framgångsfaktorer 

Det finns inga givna svar på frågan om vilka framgångsfaktorer och fallgropar 
som gäller för kommunikation vid medborgardialoger, men nedan kommer 
en lista på några framgångsfaktorer som är generella och kan hjälpa till vid 
planerandet av kommunikationen kring en medborgardialog. 

Externa framgångsfaktorer

 > Lustfylld, roligt och intressant kommunikation för deltagarna
 > Erbjud olika tidsinsatser för deltagarna
 > Analysera målgrupperna och behandla dem utifrån sina förutsättningar
 > Satsa på synlighet och rekrytering till dialogen
 > Kontinuerlig kommunikation under hela processen
 > Dokumentera dialogen på olika sätt, gärna bild och film
 > Återkoppla till deltagarna
 > Kommunicera hellre för mycket än för lite

Interna framgångsfaktorer

 > Kommunicera internt syfte och mål med den medborgardialog som ska 
genomföras

 > Kommunicera vad som förväntas av medarbetarna när det gäller den dialog
som ska genomföras

 > Veta redan innan hur man ska använda resultaten av dialogen underlättar 
kommunikationen

 > Frågan som ska behandlas ska vara påverkbar
 > Engagerade tjänstemän och politiker i kommunikationen
 > En tydlig processledare
 > Avsätt rimliga resuser
 > Ha en tydlig processplan även för kommunikationen med ansvarsfördelning
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Kommunikation är som sagt en viktig byggsten för att nå framgång med med
borgardialoger. Vi har sett att kommunikation är ett utvecklingsområde för 
kommuner och landsting i medborgardialogprocesserna. Vi hoppas att denna 
skrift ska ge hjälp på vägen i detta utvecklingsarbete. 

Lycka till!
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Medborgardialog som del i styrprocessen

Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verk-
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Inledning

2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting projektet Medborgardia-
log. Utgångspunkten för projektet är förbundets kongressbeslut 2003 och 
2007 att förbundet ska stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former 
för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med 
medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling. Medborgardialogen 
ses som en del i styrprocessen. Genom medborgardialog fogas de värderingar 
som råder bland invånarna samman med de faktakunskaper som tjänstemän 
tar fram inför ett beslut. Avsikten med medborgardialoger är att komplettera 
det representativa systemet genom att ge de förtroendevalda ett bredare un-
derlag vid beslut.

Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksam-
hetsutveckling visar internationella och nationella erfarenheter att de befint-
liga styrsystemen måste utvecklas samtidigt som system för hur kommunen 
och landstingen arbetar med medborgardialoger skapas. Erfarenheterna visar 
att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system för medborgar-
dialog som del i styrningen.

I denna skrift beskriver vi ett antal viktiga byggstenar för att skapa en dialog 
som är meningsfull för förtroendevalda, medborgare och tjänstemän och som 
skapar nytta. Ambitionen är att skriften ska ge dig och dina kollegor underlag 
för intressanta diskussioner och hjälp på vägen i att utveckla ett systema-
tiskt arbete för dialoger med medborgarna för att stärka demokratin och öka  
effektiviteten i kommunens eller landstingets verksamhet. 

Vill du veta mer om projekt Medborgardialog kan du kontakta 
lena.langlet@skl.se, kjell-ake.eriksson@skl.se, anders.nordh@skl.se eller 
britt-marie.hedlund@skl.se.

Stockholm mars 2013 

Lennart Hansson
Sektionschef Demokrati och styrning

mailto:lena.langlet@skl.se
mailto:kjell-ake.eriksson@skl.se
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Bakgrund

Under de senaste sex åren har Sveriges Kommuner och Landsting i projektet 
Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i utveck-
lingen av dialogen med medborgarna. Syftet är att dialogen ska utgöra ett un-
derlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.

Bakgrunden är utmaningar som vårt demokratiska samhälle står inför till 
exempel med ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna. I dag är 
det endast en procent av svenskarna som är aktiva i ett politiskt parti (5 % 
är medlemmar). Det är stora skillnader på valdeltagande mellan valkretsar, 
orsaken går att finna i socioekonomiska förutsättningar. I våra tre storstäder 
skiljer det mer än 50 procent mellan valkretsen med lägst valdeltagande och 
den med högst och i drygt två tredjedelar av våra kommuner skiljer det mer 
än 10 procent. Förtroendet för de lokala politikerna ligger på cirka 30 pro-
cent enligt SOM-institutets undersökningar. Människor engagerar sig på nya 
arenor och internet har blivit en allt viktigare informations- och kommuni-
kationskanal. 

Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksam-
hetsutveckling visar internationella och nationella erfarenheter att de befint-
liga styrsystemen måste utvecklas samtidigt som system för hur kommunen 
och landstingen arbetar med medborgardialoger skapas. Erfarenheterna visar 
att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system för medborgar-
dialog som del i styrningen.

I denna skrift beskriver vi viktiga byggstenar för att skapa en dialog som är 
meningsfull för förtroendevalda, medborgare och tjänstemän och som kan 
skapa nytta. 

KAPITEL1
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Principer för medborgardialog

Det första steget för medborgardialog som del i styrningen är att ta fram 
principer för medborgardialog. Erfarenheter visar att även om kommunen/
landstinget startar med någon annan del i processen så kommer de förr eller 
senare tillbaka till att det behövs en diskussion om varför vi ska ha medbor-
gardialoger? Vad vinner vi och medborgarna på detta? Och vilka utgångs-
punkter vill vi ska råda?

För att få en hållbar dialog med medborgarna bör förtroendevalda komma 
överens såväl över blockgränser som med tjänstemännen om varför det är av 
vikt att föra dialog med medborgarna. Det bör ske en diskussion om varför 
tjänstemännens faktakunskaper behöver kompletteras med medborgarnas 
värderingar och synpunkter kring en fråga. Vilka demokrati- och effektivitets-
vinster vill vi uppnå?

Ett område att särskilt diskutera är hur vi ska arbeta mot svaga respektive 
starka grupper. Man bör analysera vilka grupper som är aktiva och engage-
rade och som de förtroendevalda redan möter i dag. Analys bör också ske av 
vilka grupper som inte kommer till tals och vilka hinder som finns för dem att 
delta samt vilka metoder som krävs för att ge fler möjlighet att delta. Utifrån 
analysen bör en diskussion ske om hur de förtroendevalda och tjänstemännen 
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ska balansera de olika gruppernas inflytande för att få ett så brett underlag 
som möjligt inför beslut och vilka principer som ska gälla för att åstadkomma 
detta. 

Erfarenheter från kommuner, landsting och regioner nationellt och interna-
tionellt visar att det finns i princip fyra olika former av principer. 

Den första typen av principer har tagits fram internt i organisationen och är 
framförallt fokuserad på hur organisationen ska hantera medborgardialogen. 
I dessa har ansvarsfördelningen tydliggjorts framförallt mellan förtroende-
valda och tjänstemän. Principerna tydliggör också hur processen för medbor-
gardialog ska ske. De lyfter också fram områden som är viktiga som utgångs-
punkt för att nå framgång i arbetet med medborgardialog och där resultatet 
leder till nytta. Det kan t.ex. handla om hur organisationen ska arbeta för att 
nå olika grupper i samhället, hur tillgänglighet ska skapas och hur resultat ska 
tas om hand. 

Den andra typen av principer har också tagits fram internt men är inriktade 
på vad organsationen lovar medborgarna när man beslutar om att genomföra 
en dialog kring en fråga. Det kan handla om löften om graden av inflytande, 
hur informationen ska vara tillgänglig, hur återkoppling ska ske, vilka grup-
per som prioriteras etc. Det kan också innebära att de förtroendevalda tyd-
liggör att de är påverkbara i de frågor som medborgardialog genomförs om. 
När organisationen har tagit fram denna form av principer är det viktigt att 
de förs ut till invånarna så att de har möjlighet att få kunskap om de löften 
som ges. 

Den tredje typen av principer tas fram i samarbete med medborgarna och ut-
gör någon form av avtal mellan kommunen/landstinget/regionen om vilka 
frågor som medborgardialog ska genomföras kring, hur medborgarna ska bli 
delaktiga och vilket ansvar de olika grupperna, förtroendevalda, tjänstemän 
och medborgare har i processen. 

Den fjärde typen av medborgardialog har vi inte sett exempel på i Sverige utan 
förekommer framförallt i länder där man arbetar med medborgarbudget. I 
arbetet med medborgarbudget så utgör medborgarna och det civila samhället 
de som främst genomför dialogerna och därför får även dess grupper ansvar 
för att forma principerna om hur medborgardialogen ska genomföras. Det 
vanligaste är att en utvald grupp medborgare tar fram förslag till principer 
som godkänns av kommunen och som tydliggör ansvar för de olika grupperna 
i processen.
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Kapitel 2. Principer för medborgardialog

Principerna som tagits fram i Sverige är oftast en blandning mellan typ ett 
och två och det kan vara en fördel att dela upp dem för att vara tydligare både 
ut till medborgarna men också inåt organisationen. 

För att underlätta genomslaget av principer/policy bör arbetet också omfatta 
en bred utbildningsinsats internt för förtroendevalda och tjänstemän, alla 
måste bäras av kunskaper om varför kommunen eller landstinget ska arbeta 
med medborgardialoger kring frågor som är aktuella för beslut. Detta är vik-
tigt dels för att få till stånd en medborgardialog tidigt i beslutsprocessen, dels 
för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till genomförande av dialoger 
och kring synen på medborgarna som resurs. 

Frågor att dIskutera:

Vad vill vi uppnå genom att göra medborgarna mer delaktiga i det  
lokala samhällets utveckling?

Hur ser det ut idag, har vi principer eller liknande som syftar till att 
göra medborgarna delaktiga?

Vad är viktigt för oss att uppnå i dialogen med medborgarna?

Vad utlovar vi till medborgarna?
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KAPITEL3
organisation

Om kommunen/landstinget/regionen bestämt sig för att föra in medborgar-
dialog som en del i styrprocessen/ärendehanteringsprocessen så krävs det att 
det formas en organisation för att hantera detta. För detta bör ett arbete ske 
när det gäller: 

  Struktur – hur ska strukturen för att föra in medborgardialog i  
styrprocessen se ut?

  Resurser – vilka resurser ska avsättas?

  Kultur – har vi den kultur som krävs i hela organisationen för att vara  
mottagliga för medborgarnas synpunkter och idéer? 

När det gäller struktur så visar erfarenheterna att det är viktigt att samla in-
formation om möjligheter för medborgarna att vara delaktiga, ofta spretar ar-
betet med dialoger och det är svårt för medborgarna att orientera sig om hur 
de kan vara delaktiga. Ett annat syfte med att samla de olika formerna för del-
aktighet som erbjuds är att inte utsätta medborgarna för dialoger om samma 
eller närliggande frågor från olika håll i organisationen. Kommuner, lands-
ting och regioner har valt att organisera dialogen på olika sätt. Framförallt 
större organisationer har särskilda avdelningar med flera anställda för att 
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Kapitel 3. Organisation

hantera dialogen. Andra har valt att ha en person som speciellt ansvarig som 
sedan samarbetar med den förvaltning som ansvarar för den fråga som dialog 
förs om. Det finns också exempel där kommuner har en person som huvud-
ansvarig men där det också finns en ansvarig på varje förvaltning och dessa 
bildar ett internt nätverk som stödjer varandra i arbetet. I andra kommuner , 
landsting och regioner har man valt att förändra den politiska organisationen 
och därmed ge beredningar under fullmäktige ansvar för medborgardialogen 
med stöd av särskilda tjänstemän. Med andra ord finns det inte en lösning 
utan varje kommun, landsting och region måste forma sin organisation uti-
från lokala förutsättningar, behov och principerna för medborgardialog.

Ett framgångsrikt arbete med medborgardialoger kräver att det avsätts re-
surser, både personer som ska hantera medborgardialogen och resurser för 
att genomföra dialogerna. Resurser behöver avsättas i förhållande till vad 
som ska uppnås med medborgardialogen. När det gäller personer som ska ge-
nomföra dialogen så handlar det både om tjänstemän och förtroendevalda. 
Erfarenheter visar att det är svårt att driva ett systematiskt arbete som ett 
sidouppdrag. Arbetet med medborgardialog måste ingå som en del i tjänsten 
även om det inte pågår medborgardialoger hela tiden. När det gäller förtro-
endevalda kan arvodesstrukturen behöva ses över för att ge möjlighet till att 
delta aktivt i dialogerna. 

När det gäller ekonomiska resurser för att genomföra medborgardialoger så 
bör man fundera både på fasta kostnader för dialoger som genomförs konti-
nuerligt och tillfälliga kostnader om det under året ska genomföras medbor-
gardialog kring en speciell fråga av engångskaraktär. Det är viktigt att avsätta 
resurser för hela processen, dvs arbetet som sker innan dialogen, under den 
och efterarbetet för att ta hand om resultatet. Eftersom människor vill kom-
municera på olika sätt bör det också tas hänsyn till att det kan behövas olika 
metoder för att ge olika grupper möjlighet att föra fram sina synpunkter.
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Om medborgardialogen ska utgöra en viktig del i styrningen behöver alla 
medarbetare och alla förtroendevalda få kunskap och förståelse för varför 
medborgardialogen är viktig. Kunskapsspridning blir därför viktig för fram-
gång. Det är viktigt att det ges möjlighet att diskutera för- och nackdelar, oro 
över sin profession status om man ska lyssna på medborgarna och hur makt-
förhållande påverkas. Ledande förtroendevalda och ledare måste omfattas av 
en kultur som kännetecknas av vilja att lyssna på medborgarna. Det är myck-
et lättare att ändra en styrningsstruktur än att påverka en rådande kultur så 
det krävs tålamod och återkomman utbildnings- och diskussionstillfällen för 
att utveckla en kultur där medborgardialog blir en naturlig del i styrningspro-
cessen som genomsyrar hela organisationen. 

Frågor att dIskutera:

Hur ser vår organisation ut för att hantera medborgardialog?

Vilka resurser finns avsatta idag och behöver vi utveckla detta?

Hur ser förtroendevalda och medarbetare på nyttan med  
medborgardialog?
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Styrprocess

Om medborgardialogen ska hanteras systematiskt bör kommunen och lands-
tinget redan i starten av en beslutsprocess ta ställning till om processen ska 
kompletteras med en medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen ut-
gör sedan ett av flera underlag inför beslut. 

I flertalet kommuner och landsting finns tydliga styrprocesser och det finns 
en klar arbetsgång för att hantera vägen fram till beslut. Det är dock ovanligt 
att det systematiskt tas ställning till om medborgardialog ska ske kring frågan 
redan i början av processen. 

Erfarenheter visar att det egentligen inte finns några frågor som det inte går 
att föra dialog med medborgarna om förutom beslut som rör enskilda per-
soner. Det visar sig också att medborgarna är mest intresserade av att delta i 
dialoger om det finns tydlig koppling till resurser och om frågorna uppfattas 
som viktiga av medborgarna. 

Beslut om att genomföra medborgardialoger är de förtroendevaldas ansvar. 
Utgångspunkten för detta är att det är de förtroendevalda som medborgarna 
utkräver ansvar av och de förtroendevalda måste känna tillit till processen. 
Det är också viktigt att de förtroendevalda är beredda att lyssna och också be-
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redda att i besluten beakta framkomna synpunkter. Har de redan klart för sig 
hur de ska besluta ska dialog undvikas och information i stället ges om beslu-
tet och dess bakgrund. 

I styrprocessen bör ställning tas till när i processen medborgardialogen ska 
komma in. I undersökningen ”Politik på hemmaplan” (Gilljam, Karlsson, 
Sundell) svarar fullmäktigeledamöterna att de tycker det är viktigast att föra 
dialog med medborgarna tidigt i processen och vid utvärdering av resultatet 
av fattade beslut. Erfarenheter visar emellertid att medborgardialog i prakti-
ken oftast sker i nära anslutning till själva beslutstillfället och där målet för 
dialogen primärt är att förankra det förslag som kommunen och landstinget 
föredrar. Det finns ett antal steg i beslutsprocessen där medborgardialogen 
är möjlig. Var dialogen ska komma in i processen beror framför allt på syftet 
med dialogen. Det kan vara tidigt i processen för att kartlägga behov av en 
viss utveckling eller förändring av verksamheten. Det kan vara när behov är 
kartlagda och kommunen och landstinget vill ha idéer kring lösningar för att 
genomföra förbättringar. Det kan vara när det har tagits fram ett antal lös-
ningsidéer och analys av konsekvenser behöver ske och där medborgarnas 
vardagserfarenheter är viktiga att beakta. Det kan vara inför beslut där dialogen 
primärt syftar till att uppmärksamma beslut man avser att ta ställning till. 
Det kan ske i implementeringsfasen där medborgarna kan ge sin syn på hur 
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förslag

Lösningar
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Införande
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Kapitel 4. Styrprocess

Frågor att dIskutera:

Hur ser vår styrprocess ut för att fatta beslut?

Finns medborgardialog med som en del i underlaget inför beslut?

Hur skulle vår styrprocess kunna se ut om medborgardialogen var en  
naturlig del?

Kring vilka frågor vill vi ha medborgardialog?

implementeringen av ett beslut ska ske och det kan ske i utvärderings fasen 
där medborgarna kan ge återkoppling på om det önskade resultatet nåddes. 
Syftet med dialogen anger när det är lämpligt att infoga dialogen i styrproces-
sen. Därför bör det redan i inledningen till styrprocessen tas ställning till vad 
som ska uppnås genom att genomföra en medborgardialogprocess. Mål och 
indikatorer tas fram som sedan gör det möjligt att följa om processen leder 
till framgång. 

I styrprocessen bör det också tydligt framgå hur och när resultatet från dia-
logerna tas om hand och hur återkoppling ska ske till de som deltagit. Om de 
som deltagit inte får information och återkoppling på hur deras synpunkter 
tagits emot finns en stor risk att misstroendet ökar vilket kan motverka de 
goda intentioner som från början fanns med att genomföra dialog med med-
borgarna. 

I styrprocessen ligger också att besluta om hur kommunikationen om den 
frågan som behandlas ska ske. En kommunikationsprocess behöver tas fram 
med strategier för kommunikation och information till alla medborgare, media 
och för intern förankring.
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dialogprocess

Oftast börjar kommuner och landsting i denna del av styrkartan. De väljer en 
metod för att föra dialog med medborgarna och försöker sedan hitta frågor 
som passar metoden. Det kan vara framgångsrikt att på kort sikt göra på detta 
sätt. Ska medborgardialogen bli en systematisk del i styrprocessen bör emel-
lertid beslutet om dialog utgå ifrån antingen behov av mer kunskap om med-
borgarnas värderingar eller behov av att ge medborgarna mer kunskap om en 
fråga inför ett beslut som ska fattas. 

Det finns många metoder för att föra dialog med medborgarna både fysiska 
metoder och digitala metoder. Flera kommuner och landsting har inventerat 
sina metoder för dialog och det visar sig nästan alltid att det pågår en mängd 
dialoger. Att hitta en metod är inte det svåra när systematiska medborgardia-
loger ska införas. I processen för medborgardialog ligger emellertid mycket 
mer än att välja en metod för dialog. 

Utgångspunkten är att det är de förtroendevalda som ska besluta om att dia-
loger ska genomföras. Medborgardialoger innebär inte att det representativa 
systemet ersätts med direktdemokrati. Avsikten är snarare att stödja det re-
presentativa systemet och öka tilliten till den lokala demokratin. 

KAPITEL5
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Kapitel 5. Dialogprocess

Det som krävs är att ställning tas till hur stort inflytande man vill ge medbor-
garna mellan valen. I flera länder använder man sig av en delaktighetstrappa 
som utvecklades i USA under 1960-talet. Projekt medborgardialog har ut-
gått ifrån denna och modifierat den något för att passa svenska förhållanden. 
Trappan har fem steg från information till medbeslutande. 

Information – för att kunna bli delaktig behöver man information. Vilket 
innebär att förse medborgarna med lättillgänglig, balanserad och objektiv in-
formation och hjälpa till med förståelse av problemet, alternativ, möjligheter, 
och/eller lösningar.

konsultation – innebär att få medborgarnas respons/återkoppling på ana-
lyser, förslag, alternativ, till exempel möjlighet till att ta ställning till vilket 
alternativ man tycker är mest lämpligt att genomföra. Det kan också handla 
om att ta emot och behandla medborgares synpunkter, förfrågningar, och 
klagomål. 

dialog – medborgarna ges möjlighet att i olika former möta andra för att föra 
dialog om olika frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att 
alla ska få möjlighet att föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på 
frågan, utveckla och dela förståelse och samförstånd och för att säkerställa 
att medborgares intressen, kunskap och önskemål förstås och beaktas i den 
fortsatta politiska processen. 

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande
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Inflytande – delaktighet – medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga 
under en längre period utifrån ett övergripande tema, ämne och i denna pro-
cess få inflytande från identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av 
förslag/lösningar fram till förslag till genomförande som bildar underlag till 
politiska beslut. 

Medbeslutande – den representativt valda församlingen kan delegera ansvar 
till nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörighet 
utan valda som enskilda personer. Fullmäktige kan också besluta om att de-
legera beslutfattandet till medborgarna genom att genomföra en beslutande 
folkomröstning.

Det första steget är alltså att ta ställning till graden av delaktighet för medbor-
garna. Handlar det om enkla frågor som skall besvaras med ja eller nej eller 
behövs det en djupare diskussion och dialog för att förstå medborgarnas vär-
deringar i frågan och ge medborgarna möjlighet att förstå komplexa frågor. 

Nästa steg är att analysera vilka som är berörda och vilka man ser behov av att 
föra dialog med. 

I Tyskland används nedanstående fyrfältsdiagram för att hjälpa kommu-
ner och landsting att få en tydlig bild av vilka medborgare som behöver bli 
involverade i medborgardialogen kring en viss fråga. Utgångspunkten är att 
de som är högaktiva och högt berörda av en fråga, gruppen med prioritet 2, 
kommer att komma till de möten som kommunen/landstinget bjuder in till 
och troligtvis även att aktivt söka upp beslutsfattare. Gruppen med priori-
tet 1, som är högt berörda men inte aktiva är den grupp som kommunen och 
landstinget bör lägga mest kraft på och ofta handlar det om ett aktivt uppsö-
kande från organisationen. Gruppen med prioritet 3, de som inte är berörda 
men aktiva, kommer troligtvis kontakta beslutsfattarna och ha synpunkter 
på det som ska beslutas om. I denna grupp hittar vi ofta ”rättshaveristerna”. 
Denna grupp måste hanteras och avvägas mot helheten. Gruppen med priori-
tet 4, lågaktiva och lågt berörda, kan vara intressant att höra för att balansera 
helheten men de stora resurserna ska inte läggas på denna grupp. I medbor-
gardialogen kommer inte alla medborgare att vara engagerade därför är det 
särskilt viktig att se till att de som vill göra sin röst hörd men inte har kunskap 
om kontaktvägar eller hindras på andra sätt får en möjlighet till att delta. Att 
analysera sina medborgare och få kunskap om på vilket sätt olika grupper vill 
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Kapitel 5. Dialogprocess

Prioritet 4 Prioritet 3

Prioritet 2Prioritet 1

Aktivitet

B
er

ör
d

Hög

Låg

Låg

Hög

föra dialog utgör grunden för att få ett helhetsperspektiv på hur medborgarna 
ser på en fråga. Risken är annars att dialogen innebär ytterligare en väg för de 
som är resursstarka och som påverkar redan i dag.

Detta innebär också att kommunen och landstinget måste ta ställning till 
bredden på deltagandet. Vi kan utifrån erfarenheter se att det finns ett antal 
olika indelningar som är vanliga inför dialogen. 

 Dialogen förs med en grupp i samhället. Ofta handlar det om underrepre-
senterade grupper i de beslutande församlingarna. Det kan till exempel vara 
att man väljer att föra dialog med unga för att deras röst ska höras starkare. 

 Dialogen sker utifrån ett geografiskt område, där medborgarna i detta om-
råde ges möjlighet att delta för att beslutet rör deras vardag. 

 Dialogen sker med inbjudan till alla medborgare att delta. 

Vad dialogen ska omfatta påverkar oftast valet av metoder. 

När detta är behandlat är det dags att välja metod. Vill kommunen/lands-
tinget nå flera medborgare än de som alltid kommer innebär det att erbjuda 
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flera vägar för att lämna sina synpunkter och delta i dialogen. Det kan handla 
om att erbjuda både fysiska möten och digitala möten. Det kan handla om att 
välja olika tidpunkter på dagen och under helger för fysiska möten. Det kan 
handla om att erbjuda barnpassning, tillgång till tolk och se till att lokalerna 
för mötet är lättillgängliga. Det är dock minst lika viktigt att använda upp-
sökande metoder för att möta medborgarna där de är och där de känner sig 
bekväma. Det finns flera exempel på kommuner, landsting och regioner som 
sökt upp medborgare på t.ex. simskolan, bilprovningen, fritidsgården och fes-
tivaler.

Ofta lyfts vikten av representativitet fram. Det vanliga i Sverige är att vi foku-
serar på ålder, kön och geografisk spridning. Erfarenheter från andra länder 
är att dessa dimensioner är allt för begränsade och att de inte alltid speglar 
de värderingar som råder i samhället. Kommuner och landsting bör fundera 
över vad som ger en representativ bild av deras befolkning.

I Kanada har man delat in befolkningen i 67 olika livsstilsgrupper som beskri-
ver befolkningen utifrån deras vanor till exempel Grå och stolt, Äter lunch på 
Tims, Utflugna barn. Medborgarna har själva fått identifiera vilken grupp de 
tillhör. Detta kan utgöra underlag för var dialoger kan ske men också ge en 
annan bild av hur olika grupper i samhället ser på olika frågor än utgångs-
punkten kön, ålder och geografisk hemvist.

I Sverige finns motsvarande kartläggning av svenskarnas livstilsvanor med 
skillnad att vi inte själva har fått valt grupp. Genom verktyget Mosaik är Sve-
riges befolkning kartlagd på hushållsnivå. Denna kartläggning används inom 
näringslivet till exempel av försäkringsbolag och mäklare. Svenska kommu-
ner, landsting och regioner skulle kunna använda denna form av kartlägg-
ningar för att hitta nya vägar till kommunikation med medborgarna.  

Erfarenheter från kommuner och landsting är att det underlättar arbetet 
med medborgardialoger om det finns en checklista för vad man behöver ta 
ställning till när dialoger ska genomföras. 

Checklistan kan till exempel innehålla: 

 Mål, och syfte för dialogen

 Finns det en tidigare historia kring frågan som är viktig att veta om?

 Finns samarbetspartners?

 Tidplan
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Kapitel 5. Dialogprocess

Frågor att dIskutera:

Hur fungerar vår medborgardialog i dag?

Är medborgardialogen kopplad till beslutsprocesser?

Hur vill vi att dialogen ska fungera?

Hur når vi de medborgare vi vill nå?

Hur skulle vår checklista för medborgardialog kunna se ut?

 Budget

 Tydliggör frågeställning

 Vilka målgrupper som ska nås

 Vilken nivå på deltagande som ska ges medborgarna

 Genomförandeplan, fakta, val av metod, processägare och processledare, 
kommunikationsplan, dokumentation, återkoppling, utvärdering 

 Genomgång av genomförandeplan med beställare

 Förberedelser, genomförande och återkoppling

 Sammaställning av resultat och utvärdering

För att öka kunskapen om medborgardialoger och hur de kan genomföras 
och erfarenheter från genomförda dialoger så har flera kommuner och 
landsting skapat interna grupper för erfarenhetsutbyte. Det kan både vara 
tjänstemanna grupper som får i uppdrag att utveckla dialogen med medbor-
garna. Det kan också vara tvärsektoriella grupper där förtroendevalda och 
tjänstemän från olika förvaltningar samlas för att byta erfarenheter och lära 
av varandra. 

Och som sagt verktyg finns det hur många som helst. Projekt medborgardia-
log har samlat ett antal exempel på verktyg på SKL:s hemsida; 
http://www.skl.se/web/medborgardialogverktyg

http://www.skl.se/web/medborgardialogverktyg.aspx
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kommunikationsprocess 

Redan i inledningen av en styrprocess bör frågan om hur kommunikationen 
kring det beslut man ska fatta redas ut. Det finns en stor vinst i att på ett tidigt 
stadium ta fram en kommunikationsstrategi. Den ger kommunen/landstinget 
möjlighet att agera i stället för att reagera. Det är inte möjligt att nå alla in-
vånare i en medborgardialog men alla invånare ska ha möjlighet att ta till sig 
information om den frågan som beslut ska fattas om. 

Öppenhet och transparens skapar tillit. Det är viktigt att kommunen/lands-
tinget använder flera metoder för att kommunicera med medborgarna ef-
tersom människor kommunicerar på olika sätt. Det kan handla om fysiska 
möten, skriftlig och digital information, jinglar i radion, lokal-TV etcetera. 
Kommunikationsinsatsen måste dock stå i proportion till frågans vikt och 
int resse. 

Den politiska beslutsprocessen kring frågan bör också tydliggöras. Det hand-
lar om att på ett lättillgängligt sätt beskriva det politiska dilemma som de för-
troendevalda står inför när det ska fatta beslut. Kommunikationsprocessen 
handlar mycket om ett lärande för medborgarna. I kommunikationen om den 
politiska beslutsprocessen bör också de förtroendevaldas ansvar för att se till 
helheten lyftas fram i förhållande till enskildheter. 
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Kapitel 6. Kommunikationsprocess

Samarbetet med media är också centralt inte minst när beslut ska fattas kring 
frågor som det redan på förhand går att förutse kommer leda till protester och 
skriverier. Ett tidigt samarbete kan nyansera bilden och ge kunskap till jour-
nalister om förutsättningar som de själva inte har möjlighet att ta fram. Att 
skriva pressmeddelanden och annan information på ett ”journalistiskt vis” 
kan också underlätta att en mer rättvis bild presenteras. 

I kommunikationsprocessen ingår också en planering av den interna infor-
mationen. Oftast är kommunen eller landstinget den största arbetsgivaren 
och de flesta anställda bor i kommunen/landstinget. Att tidigt informera och 
engagera medarbetarna gör att de kan bli medspelare i stället motspelare i 
vägen fram till beslut. Medarbetarna är också de som möter brukarna i verk-
samheten och därmed en viktiga kontakyta för informationsspridning och 
kommunikation som inte ska underskattas.

Att ge återkoppling till dem som deltagit är avgörande för om medborgarna 
ska känna förtroende och uppleva att medborgardialogen har varit menings-
full. Erfarenheter visar att medborgarna är kloka och förstår om det inte blir 
precis som de tycker eller föreslår. Genomförda utvärderingar visar däremot 
att det uppfattas som mycket viktigt av de som deltar att de får återkoppling 
inte bara av resultatet från medborgardialogen utan också på hur de förtroen-
devalda ser på det som kommit fram i dialogen. Detta anses som avgörande för 
om man ska vilja delta igen. Återkoppling kan ske på olika sätt, det vanligaste 
är att resultatet läggs ut på hemsidan eller skickas i ett mail till de som del-
tagit. Andra exempel är redovisning i hushållsblad eller lokaltidning, fysiska 
möten där resultat presenteras och dialog förs om konsekvenser. 

För att skapa ett större engagemang kring den lokal utveckling är det också 
viktigt att informera alla invånare om vad som kommit fram i medborgardia-
logerna som genomförts. Även om mun till mun metoden är den bästa för att 
sprida positiva erfarenheter så bör man aktivt arbeta för att sprida kunskap 
om vad som framkommit i medborgardialogen. Det ger människor chansen 
att reagera på synpunkter och värderingar som kommit fram som man inte 
håller med om.

Kommunikationsstrategin bör innehålla svar på frågorna Varför? Var? Hur? 
Vem? Den bör också innehålla både hur man ska kommunicera och hur man 
ska återkoppla till olika grupper. Arbetet med att analysera vilka målgrupper-
na är för kommunikationen bör ske nogsamt och olika metoder bör användas.
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Frågor att dIskutera:

Hur ser vårt arbete med kommunikation ut i dag?

Hur lyckas vi presentera information så att det är lättillgängligt för 
medborgarna?

Presenterar vi den politiska beslutsprocessen på ett bra sätt i dag? Om 
inte hur kan vi bli bättre?

Hur samarbetar vi med media?

Hur återkopplar vi våra medborgardialoger i dag?

Hur kan vi förbättra återkopplingen?

Kommunikation/
återkoppling

Medborgare

Media

Förtroendevalda

Tjänstemän

Övriga

Deltagare

Målgrupper för kommunikation
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utvärdering och förbättring 

Erfarenheter visar att utvärderingsdelen av medborgardialogprocessen lätt 
glöms bort. Både när det gäller att avsätta resurser men också i själva hand-
lingen.  

När beslutet är fattat bör en utvärdering ske både av resultatet av medbor-
gardialogen och av processen för medborgardialogen. Nådde vi dem vi ville 
nå? Gav dialogen den nytta vi trodde? Fick de förtroendevalda och tjänste-
männen ny kunskap? Fick medborgarna ny kunskap? Använde vi rätt metod/
metoder? Vad kunde vi gjort bättre? Och vad ska vi aldrig göra om? 

Redan i starten av en medborgardialogprocess bör man besluta om hur den 
ska utvärderas. Mål bör fastställas och indikatorer bör tas fram och ansvar 
fördelas för att kunna följa att man når det man önskar med att genomföra 
medborgardialog. Det är viktigt att analysera resultatet utifrån målen som 
satts upp men också utifrån hur man uppfyllt sina principer för dialog.

I utvärderingen kan man involvera de som deltagit för att få deras syn på 
resultat och process både medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Uti-
från utvärderingen finns möjlighet till att göra förbättringar inför nästa med-
borgardialog. 

KAPITEL7

RESULTAT
Demokrati

E�ektivitet

Principer för
Medborgar-

dialog

O
rg

an
is

at
io

n

Kommunikationsprocess

Utvärderingsprocess

Styrningsprocess

Dialogprocess



Medborgardialog som del i styrprocessen 27

Att arbeta med utvärdering och förbättring genom etablerade kvalitetsme-
toder kan knyta samman medborgardialogen med det kvalitetsarbete som 
sker i kommunen eller landstinget. Att följa kvalitetshjulets faser kan vara till 
hjälp vid utvärderingar av medborgardialoger. Kvalitetshjulets faser är pla-
nera, göra, studera och agera för att lära för nästa steg. 

Planera – är den fas som inleds i början av planeringen för hur frågan/ären-
dets process ska se ut från start till genomförande av fattat beslut. Som tidi-
gare sagts så bör det redan i planeringsfasen beslutats om hur uppföljning och 
utvärdering ska ske och vad som ska följas. I kvalitetsuppföljning sker ofta 
uppföljning av tre aspekter,

 Struktur för dialogen

 Process för dialogen

 Resultatet 

A

G

P

S

Planera

  
 A

ge
ra

 

G
ör

aStudera
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Kapitel 7. Utvärdering och förbättring

Frågor att dIskutera:

Hur kan vi utveckla vår utvärdering och förbättring av medborgar-
dialoger?

Hur kan arbetet med medborgardialoger knytas till kvalitetsarbetet i 
kommunen/landstinget?

Där struktur innefattar till exempel de resurser som avsatts både ekonomiska 
och personella, tidsaspekt, metodval med mera. 

Processen för dialog innebär bland annat uppföljning av hur de olika meto-
derna som valts fungerar, vilka som deltar och hur många som deltar. I detta 
steg följs också upp om de målgrupper som man vill nå deltar. 

När det gäller resultatet så utvärderas om de mål som satts för dialogen har 
uppnåtts och arbetet har lett till nytta, vad som lett till framgång och vad som 
går att lära av misstag. 

Det är oftare vanligast att visa på resultat i form av struktur och processindi-
katorer men för att få en uppfattning om det har varit till nytta att genomföra 
medborgardialog bör mål och indikatorer för att mäta resultat tas fram i in-
ledningsskedet av styr/ärendeprocessen och följas noga. 
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resultat

Syftet med att införa medborgardialog som en del i styrningen är att det ska 
leda till nytta för förtroendevalda, medborgarna och organisationen i stort. 
Det handlar om att ta tillvara medborgarnas kunskaper om de lokala förut-
sättningar och skapa kunskap om hur de gemensamma resurserna används 
på bästa sätt för att nå samhällsmålen. Men för att veta om medborgardia-
logen leder till nytta så behöver kommunen/landstinget/regionen sätt upp 
tydliga mål för vad som ska uppnås. Mål som dels kan vara generella för alla 
dialoger som genomförs, dels är specifika utifrån en speciell fråga som det 
sker medborgardialog om. 

Generellt finns det fyra övergripande motiv för att engagera medborgare i 
styrprocesser:

 bättre styrning: t.ex. för att uppnå legitimitet, tillit, insyn och bra beslut

 bättre tjänster för att öka effektiviteten och kvaliteten, och skapa tjänster 
som bättre möter medborgarnas behov

 kunskapsbyggande: för att öka deltagarnas kompetens, kunskap, medve-
tenhet och självförtroende
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Kapitel 8. Resultat

 aktivt medborgarskap: för att främja bättre relationer mellan medborgare 
och kommunen/landstinget/regionen och motarbeta utanförskap.

Fokus kan alltså vara på antingen stärka demokratin eller öka effektiviten i 
verksamhete eller både och. Att besluta om mål för vad som ska uppnås ge-
nom medborgardialog är centralt för att nå en systematik i arbetet med med-
borgardialog i styrningen. Att genomföra dialoger utan att vara klar över vad 
som ska uppnås gör det svårt att utvärdera dialogens resultat.

Nedanstående bild kan utgöra en hjälp i arbetet med att sätta mål, följa upp 
målen och uppnå resultat i ett systematiskt arbete med medborgardialog i 
styrprocesserna.

När resultatet är framtaget så återstår spridning av detta dels till de förtroen-
devalda men också till de som deltagit och lagt ner tid på att delta i medborgar-
dialogerna. Det räcker dock ej med dessa två grupper utan resultatet behöver 
också spridas till andra intressenter såsom övriga medborgare, tjänstemän i 
organisationen och till media. Även i detta arbete gäller det att använda olika 
metoder eftersom människor föredrar olika sätt för att kommunicera.

Bestäm utvärderingens
syfte och målgrupp

Datainsamling 
under arbetets
gång, efter behovBestäm vilka indikatorer/

framgångsfaktorer som
ska utvärderas

Fastställ vilka data som
behöver samlas in under
utvärderingen

Jämför utförda 
aktiviteter och resultat 
mot satta mål

Planering
av dialogen

Genomförande
av dialogen

Uppföljning
av dialogen

Analys av 
insamlad data

Utvärderingsrapport 
skrivs och sprids till 
berörda personer
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Frågor att dIskutera:

Vad ser vi för nytta av att ha medborgardialog?

Vad vill vi uppnå?

Kan vi sätta mål och indikatorer för medborgardialogerna?

Kan vi beräkna vinsten med medborgardialog? (till exempel i form av 
färre överklaganden etcetera)
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Vill du veta mer?

Kontakta
Lena Langlet, lena.langlet@skl.se
Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se
Anders Nordh, anders.nordh@skl.se
Britt-Marie Hedlund, britt-marie.hedlund@skl.se

www.skl.se/medborgardialog

Tidigare publicerade skrifter inom Projekt Medborgardialog

Tolv politikers tankar om medborgardialog

Lyssna och lyssna igen

11 tankar om medborgardialog i styrning

IT-verktyg i demokratins tjänst

E-panel för dialog med medborgarna

Medborgardialog som resurs vid tjänsteutveckling

Medborgarbudget

Utveckla principer för medborgardialog

Medborgardialog för unga
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Aktuell information om 
Demokrati, februari 2014 

Medborgarundersökning 
Under december 2013 genomförde SKL, projekt medborgardialog tillsammans med Preera en undersökning 
av hur ett representativt urval av svenskarna ser på inflytande och deltagande genom olika former av 
medborgardialog.  

Medborgarna vill delta i det lokala samhället 
utveckling 
Sverige Kommuner och Landsting har under ett antal år arbetat med att stödja kommuner och landsting i 
utvecklingen av medborgardialog som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. Fler och fler 
kommuner och landsting har fattat beslut om att genomföra medborgardialoger i för medborgarna viktiga 
frågor. Ett utvecklingsarbete har startat för att utveckla system där medborgardialogen är en del av 
styrprocessen. Syftet är dels att få ta del av medborgarnas kunskaper om det lokala samhällets behov, dels 
att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande över det samhälle de lever i.  

När vi nu sammanfattar resultatet så visar det sig att medborgarna vill delta, 66 procent svarar att de vill delta 
i medborgardialog och påverka sin kommun eller landsting. 6 procent svarar att de har möjlighet att göra det i 
stor grad och 37 procent svarar de kan göra det i liten grad i dag. 46 procent svarar att de inte kan påverka 
alls idag.  
Vid frågan om de deltar i dag svarar 5 procent att de gör det i hög grad och 11 procent att de gör det i liten 
grad. 82 procent svarar att de inte deltar alls.  

Hur vill medborgarna delta? 
Vi frågade också medborgarna hur de vill delta, vilka former av medborgardialog som är mest intressant för 
dem att lägga sin energi på. Det som framgår är att medborgarna vill delta i ett tidigt skede av 
beslutsprocessen och i aktiviteter som kommunen/landstinget bjuder in till. 
Digital panel 
Den metod som toppar listan i alla åldersgrupper är att delta i en digital panel där man får svara på aktuella 
frågor med jämna mellanrum. 62 procent av gruppen mellan 25 och 35 år kan tänka sig att delta på detta sätt, 
snittet för denna metod var 54 procent.  
Delta i möten 
Att delta på möten som kommunen/landstinget bjuder in till var den metod som i snitt 41 procent av de 
svarande kan tänka sig. Denna metod var framförallt attraktiv för de som är äldre än 56 år där 52 procent 
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kunde tänka sig att delta i denna form av dialog med kommunen/landstinget. För den yngsta gruppen, 18 – 
25 år, var det dock endast 28 procent som kan tänka sig att delta i denna form av medborgardialog.  
Delta i arbetsgrupp 
Den tredje metoden som medborgarna kan tänka sig att delta i är att delta i en arbetsgrupp som 
kommunen/landstinget bjuder in till för att diskutera en fråga i ett tidigt skede av beslutsprocessen. 31 procent 
kan tänka sig att delta i denna form. 
Facebookgrupp för initiativ i en aktuell fråga 
De metoder som är minst attraktiva för medborgarna är att starta en facebookgrupp för initiativ i en aktuell 
fråga 3 procent, eller att själv starta en protestgrupp för en aktuell fråga, 4 procent. 15 procent vill inte delta 
alls.  
Det verkar som medborgarna inte vill vara ”protestmedborgare” utan snarare har en vilja att kunna delta i ett 
tidigt skede i samarbete med kommunen/landstinget.  

Vad vill då medborgarna engagera sig inom 
för områden? 
Det område som lyft fram som det viktigaste område att få påverka är sjukvården där 80 procent av 
medborgarna vill delta. Alla åldersgrupper lyfter upp detta som ett viktigt område.  
Många vill också påverka frågor som rör skola, 65 procent. Möjlighet att delta i dialoger kring skolan är 
viktigast för åldersgruppen 36-45 år där hela 80 procent vill delta.  
Även äldreomsorg är prioriterat för inflytande och 61 procent vill kunna påverka äldreomsorgen där man bor 
och det är viktigast för åldersgruppen 56 år och äldre där 82 procent vill få möjlighet att få delta i 
medborgardialoger kring detta.  
Ett annat område som många vill kunna påverka är fritidsmöjligheterna där man bor. 69 procent tycker det 
är ett viktigt område att påverka. Det finns inga större skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller 
detta område utan det har hög prioritet för alla. 
Nybyggnation av bostäder är också ett viktigt område och 62 procent vill kunna påverka detta. Detta 
område är viktigast för den yngsta åldersgruppen, 18-25, där 69 procent vill delta och den äldsta 
åldersgruppen över 56 år där också 69 procent vill delta.   
I de fria textsvaren som var möjliga att ge så lyfts även trafik och vägar fram som viktigt område att kunna 
påverka.  
Undersökningen visar att medborgarna vill delta i det lokala samhällets utveckling och att frågor som 
kommuner och landsting ansvarar för är viktiga för medborgarna. Det vi kan se är att kommunerna och 
landstingen vill möta medborgarna och medborgarna vill möte kommunen/landstinget för att tillsammans 
utveckla ett lokalsamhälle som är gott att leva och verka i. Viljan finns så utmaningen är att hitta former och 
arenor där olika grupper känner att det finns utrymme för att delta, att deras kunskap har ett värde och där 
inflytandet är på riktigt om något som är viktigt.  
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