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Studien är en explorativ undersökning som syftar till att studera den muntliga kommunikationen 

vid samrådsmöten i detaljplaneprocessen idag och vilka framgångsfaktorer som finns och kan 

stärkas i framtiden. Syftet är också att tvärvetenskapligt undersöka länken mellan 

samrådsmötenas svårigheter och framgångsfaktorer med hälsoteorin känsla av sammanhang 

(kasam) om hur meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan användas som ledord för att 

överkomma svårigheter. Studien har sin utgångspunkt i två icke-deltagande observationer av 

samrådsmöten genomförda i Stockholm Stad och sex efterföljande djupintervjuer med de 

tjänstemän eller konsulter som varit med och utformat eller genomfört den muntliga 

kommunikationen. Resultatet visar på otillfredsställande meningsfullhet gällande formen för 

samrådsmötet och medborgarnas upplevelse i och med oklart syfte och mål samt olika 

förväntningar, vilket ledde till sammanställning av syftes- och målmodeller att användas som 

underlag till utformning av framtida samrådsmöten.  Studien genererade också en modell över 

framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten med kasam som 

utgångspunkt, där också aspekter kring till viss del otillfredsställande begriplighet och 

hanterbarhet omfattas. Kasam-komponenterna anses av forskaren ha tydliggjort på vilka 

områden och på vilket sätt frustration och svårigheter uppkommer vid samrådsmöten och vilka 

aspekter som skulle kunna stärkas för att förebygga detta. 
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Många av dagens samhällsfrågor och stadsplaneringsprojekt är mer komplexa och 

omstridda än någonsin tidigare. Det finns fler motstridiga intressen och synsätt än 

tidigare och dessa är frågor som berör både medborgare, den privata sektorn och 

kommunal organisation. Många ser till medborgardialogens möjlighet att överbrygga de 

förtroendeklyftor som kommit av - som docent i freds- och utvecklingsforskning Hans 

Abrahamsson (2013) säger - en försvagad nationalstat till följd av globalisering, 

urbanisering och migration. Abrahamsson (2013) anser vidare att lokal demokrati i form 

av medborgardialoger kan motverka sociala konflikter och att samhället glider isär. 

Medborgardialog är det breda begrepp som myntades av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och som används för att benämna då de olika intressenterna möts för 

att diskutera samhällsfrågor och ett tydligt exempel på när kommunen för dialog med 

medborgarna är vid samrådsmöten i detaljplaneprocessen för stadsutvecklingsprojekt 

(Wiberg 2016; Rothstein 2015). Nazem Tahvilzadeh (2015), fil. dr. i offentlig 

förvaltning, gör definitionen att “en medborgardialog är ett möte mellan medborgare 

och politiker eller tjänstepersoner med ansvarspositioner i offentliga organisationer”. 

Medborgardialogen anses utgöra en möjlighet till inflytande för medborgarna, utöver de 

representativa institutionerna, partimedlemskap och allmänna val (Karlsson 2011). 

Vissa anser dock att de i verkligheten är resurskrävande processer och i värsta fall kan 

de vara skadliga för både medborgarna och demokratin, enligt bland annat Tahvilzadeh 

(SOU 2015). Inom stadsplanering har medborgardialoger ändå blivit ett allmänt utbrett 

ideal och samtliga Sveriges kommuner har använt sig av det (Karlsson 2011). Många 

bemöter det med stor optimism medan andra är kritiska till både syftet och 

konsekvenserna, menar Tahvilzadeh (Stenberg et al. 2013). Kritiken gäller ofta just hur 

dialogen konkret bör utformas och många nya metoder har därför dykt upp de senaste 

åren (Stenberg et al. 2013). Samrådsmöte kallas den mer traditionella formen av 

medborgardialoger som inleds med en presentation av planförslaget och följs av en 

gruppdiskussion. Sådana möten blir ofta konfliktfyllda och känsloladdade och mycket 

press sätts på dialogledarna, som ofta består av tjänstemän från kommunen (SKL 2015). 

Dock är samrådsmöten en resurs-effektiv form, med potential till högre grad av 

information genom gemensam muntlig presentation och ger även möjlighet för 

medborgarna att höra varandras frågor och svar och så att säga bilda opinion. Detta 

förutsätter dock att de genomförs på ett sätt så att det kan bli en givande dialog och ett 

givande möte för alla parter (Reed 2008). Utgångspunkten för denna studie är därför att 

studera genomförandet av denna redan etablerade metod och se hur den kan stärkas för 

att skapa en givande dialog, innan man pratar sig alltför varm om nya mer 

resurskrävande metoder.  
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Enligt Plan- och bygglagen krävs inget fysiskt samrådsmöte i samrådsprocessen, men 

vid större planer hålls det ofta ändå för att ge möjlighet för information och för 

medborgarna att få framföra sina synpunkter muntligt. Samhällsplaneringsfrågor berör 

många då det innebär förändringar i människors vardagsliv och som mötesledare är det 

väldigt lätt att misstolkas eller på annat sätt skapa frustration hos deltagarna. Enligt Bo 

Rothstein (2015), professor i ”government and public policy”, påverkar det också 

medborgarnas förtroende för hela det demokratiska styrelseskicket och övriga 

samhällsfunktioner när kvaliteten i offentlig verksamhet är låg. Planhandläggare inom 

kommunen är ofta de som ansvarar för att leda samrådsmöten i detaljplaneprocessen 

och är ofta inte utbildade i att hantera sådana situationer - hur och vad som bör sägas - 

vilket för vissa kan innebära stor stress. Tjänstepersoner inom samhällsplanering har sett 

stor förändring i sin roll och med införandet av medborgardialoger samt i och med den 

alltmer komplexa verkligheten. De har också gått från att vara sakkunniga experter till 

att idag ha mer motstridiga krav från politiskt håll och från privata aktörer, samtidigt 

som de måste balansera sin egen yrkeskunskap och professionella kunnande med 

medborgarnas önskemål och behov (SACO 2001 i SKL 2015). Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) (2015) anser att tjänstepersoner behöver utveckla sin kompetens för att 

bidra till en framgångsrik medborgardialog. 

 

Genom övning har många dialogledare dock samlat på sig erfarenhet och lärt sig av sina 

misstag. Denna erfarenhet, tillsammans med den omfattande kunskap som finns att 

hämta med tanke på att medborgardialog och samrådsmöten är unika företeelser som 

spänner över många discipliner och kunskapsområden, kan bidra till att utöka 

kompetensen hos dialogledare för att utforma en mer givande dialog. Forskning och 

erfarenhet (till exempel Forester 1999; Niklasson 2001) visar att det blir allt viktigare att 

bygga upp kommuners interna kompetens och kapacitet i att leda medborgardialoger 

(SKL 2015). Syftet med denna studie är därför att dyka in i dialogledares samlade 

erfarenheter och att även observera dagens praxis, och koppla dessa till en teori och 

tankemodell från medicinsk sociologi, känsla av sammanhang (kasam), som på senare 

tid alltmer även applicerats på ledarskapsforskning. Kasam är en tankemodell som 

fokuserar på salutogena (hälsofrämjande) perspektiv, vilket ämnar ge studien en djupare 

och tematisk förståelse för svårigheter och framförallt möjligheter till främjande av 

styrkor i den muntliga praktiken. Dessa styrkor benämns vidare som framgångsfaktorer. 

Studien belyser också mer specifikt den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten, 

något som är forskningsmässigt eftersatt. Syftet är alltså att studera vilka 

framgångsfaktorer som finns för just den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten, det vill säga vad som kan utgöra vägen till en givande dialog.  
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Studien syftar till att undersöka den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten idag, 

problematisera praktiken och dess svårigheter, för att utröna ifall det finns några 

framgångsfaktorer. Syftet är också att tvärvetenskapligt undersöka länken mellan 

samrådsmötenas svårigheter och framgångsfaktorer med hälsoteorin känsla av 

sammanhang om hur meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan användas som 

ledord för att överkomma svårigheter. Studien ämnar kritiskt granska om de teoretiska 

idéerna kan hjälpa planerare att hantera dilemman och svårigheter i den muntliga 

praktiken vid samrådsmöten samt eventuellt identifiera möjligheter att utveckla teorin 

kasam i relation till planering så att den blir mer användbar för planerarna i att försöka 

förstå och hantera dilemman i sin praktik. Genom observation av samrådsmöten och 

samlande av erfarenheter och reflektioner från dialogledarna vid dessa samrådsmöten, 

är målet att generera ett resonemang kring framgångsfaktorer. Forskningsfrågorna är 

som följer: 

Hur kan känsla av sammanhang-perspektivet berika synen av hur en givande dialog på 

samrådsmöten kan uppnås?  

• Hur genomförs den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten idag och 

vilka svårigheter finns det? 

• Hur resonerar dialogledarna kring den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten? 

• Vilka framgångsfaktorer finns gällande den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten? 

 

 

De senaste årtiondena har inneburit förändrade villkor i samhället - med mer 

individualiserade svenskar, globalisering och liberalisering, vilket har rört om i grytan 

vad gäller politiskt deltagande och förtroende för den svenska demokratin (Tahvilzadeh 

2015). Hans Abrahamsson (2013) lyfter även hur globalisering och individualisering 

kan skapa fragmentisering och leda till sociala konflikter i samhället och 

förtroendeklyftor. Bo Rothstein (2015) menar att det ofta finns ett missnöje med det 

politiska systemet idag, även om många som princip fortfarande stödjer demokrati. Ett 

sådant missnöje kan leda till problem gällande demokratins legitimitet och funktionalitet 

och därför kan det vara viktigt att reda ut vad som orsakar missnöjet. En teori Rothstein 

därför lyfter fram är att legitimitet och stöd skapas när staten levererar tjänster på ett 

effektivt och bra sätt. Han menar att det påverkar medborgarnas förtroende för det 

demokratiska styrelseskicket när kvaliteten i offentlig verksamhet är låg (Rothstein 

2015). För att öka det politiska deltagandet och intresset har den representativa 

demokratin breddats genom nya inflytelsekanaler på lokal nivå genom användandet av 
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medborgardialoger, det som inom planeringsforskning kallas ”the deliberative turn” 

(SKL 2015). Dessa är särskilt vanliga inom just samhällsplaneringsfrågor och har som 

ambition också att främja jämlikhet för utsatta grupper såsom utlandsfödda, 

funktionsnedsatta och ungdomar (Tahvilzadeh 2015). Medborgardialoger har också som 

syfte att öka insyn och inflytande för medborgare, fånga upp intressen och åsikter i 

samhället och även bidra till förankring av beslut. Användandet av medborgardialoger 

har förespråkats av alla svenska regeringar sedan demokratipropositionen 2002, och är 

även ett vanligt förekommande fenomen ute i världen med bland annat FN, EU och 

Världsbanken som förespråkare. Graden av inflytande som medborgare bör ha i 

beslutsfattandet har dock förblivit oklart definierat i svenska förhållanden, som 

Tahvilzadeh (2015) skriver i sin underlagsrapport till demokratiutredningen 2014. 

  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2006 varit en pådrivande aktör vad 

gäller användningen av medborgardialog i landets kommuner och har utvecklat system 

och metoder för detta. SKL har sedan dess stöttat kommuner som vill stärka demokratin 

och skapa större tillit till det representativa systemet, och sedan 2012 har de haft särskilt 

fokus på dialoger om komplexa samhällsfrågor (SKL 2015). I rapporten ”11 tankar om 

medborgardialog i styrning” (SKL 2009) påpekar de bland annat att medborgardialoger 

måste vara meningsfulla, och ett antal framgångsfaktorer för att uppnå en upplevelse av 

meningsfullhet räknas upp. Bland annat att dialog bör ske tidigt i beslutsprocessen, att 

syftet måste vara tydligt och så även ramarna, att politiker och tjänstemän måste ha 

ärligt uppsåt, att inbjudan och uppsökande är viktigt för att nå många, samt att de lyfter 

fram vikten av återkoppling och visualisering.  

 

Något SKL (2015) också förespråkar är så kallade process- och utfallsmål (se figur 1), 

något kommunen som helhet eller de enskilda dialogledarna kan reflektera kring i 

förberedelserna till ett samrådsmöte. Processmål innebär önskvärda kvalitéer i en dialog 

som forskning och erfarenhet anser vara viktiga för en givande dialog om en komplex 

fråga. De kan exempelvis vara att hantera konflikter konstruktivt eller kompensera för 

maktskillnader och kräver att dialogledarna styr, utmanar och möjliggör. Utfallsmålen 

handlar istället om de resultat som en dialog strävar mot, exempelvis lösningar eller 

förslag, och dialogledarna bör förhålla sig värdeneutrala till dessa och inte styra utefter 

sina preferenser. SKL (2015) menar att tanken är att processmålen ska skapa 

förutsättningar för både dialogledarna och medborgarna att uppnå utfallsmålen. Caron 

Chess och Kristen Purcell, docent i humanekologi respektive doktorand, utvärderade i 

sin studie (1999 i Reed 2008) process- och utfallsmål vid medborgardialoger och fann 

att olika metoder såsom samrådsmöten eller workshop inte påverkade graden av 

måluppfyllelse. Det som var avgörande fann de istället var hur dialogledarna hanterade 

gruppdynamiken, kommunikationen med deltagare, tydligheten med målen och 

kvaliteten på förberedelserna.  

 



9 

 

 
 

Figur 1: Illustration över process- och utfallsmål med några exempel  på vad de 

kan vara (SKL 2015).  

 

SKL (2015) skriver om forskning i ett längre dialogprojekt om skolfrågor, där en 

slutsats var att medborgardialogen ledde till att deltagarna tvingades konfrontera 

komplexiteten genom att få mer genomgående inblick i problemet istället för att bli 

påtvingad en lösning. De professionella processledare som ledde dialogen ansåg att 

dialogen gjorde att deltagarna började respektera svårigheter i uppdraget som 

förtroendevald eller tjänsteman respektive förstå frustrationen som förälder - genom att 

röra sig mellan olika roller ökade förståelsen för varandra. Processledarna ansåg också 

att förtroende uppstod när de visade en öppenhet i att de inte visste hur de skulle göra 

härnäst, och SKL drog en slutsats att det behövs mer processmässig och inte bara 

innehållsmässig kunskap internt på kommunen (SKL 2015). Mark Reed (2008), 

professor i social innovation skriver vidare om hur skickliga processledare eller 

dialogledare kan skapa förutsättningar för en givande dialog mellan intressenter. Han 

lyfter fram viktiga komponenter såsom öppenhet och flexibilitet inför olika perspektiv, 

att kunna hantera deltagarna och balansera deras platstagande samt medverka till positiv 

gruppdynamik (Reed 2008).  

 

Praktik är ett intränat mönster av agerande och institutionella praktiker, vilket innebär 

att formella och informella normer och rutiner skapar förutsättningar för hur människor 

agerar, i det här fallet hur tjänstemännen agerar. Praktiker är inte statiska utan 

återskapas återkommande och alla handlingar formas av sin kontext samtidigt som de 

också återskapar kontexten (Bülow & Wilińska 2014; SKL 2015). Chess och Purcell 

(1999) skriver att vid genomförandet av en medborgardialog är själva utförandet mycket 

viktigare än metoder, eftersom olika dialogledare kan använda samma verktyg eller 

metoder men med väldigt olika utfall. Erfarenhet, intuition och empati anser de vara 

viktiga ledord. Reed (2008) lyfter vidare fram att medborgardialoger kan ses som lite 

riskabla, men att bevisningen växer för att riskerna kan vara värda att ta ifall dialogen 
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designas och utformas bra. Därmed menar han att förberedelserna är väldigt 

betydelsefulla för att nå en hög kvalitet. Också Abrahamsson menar att kapacitet behövs 

utvecklas för att hantera och föra dialoger (Abrahamsson 2012 i SKL 2015).  

 

Några återkommande utmaningar som dialogledare ställs inför är exempelvis 

maktobalanser vad gäller både det faktiska samtalet och kring vilka som deltar på 

mötena. Omfattande forskning finns om hur marginaliserade grupper kan engageras i 

medborgardialoger och hur konflikter kan hanteras (exempelvis Flyvbjerg & 

Richardson 2002; Thörn 2008) och kända teoretikerna Jürgen Habermas och Chantal 

Mouffe har en långtgående akademisk debatt om samtalets specifika karaktärer. Det 

finns också tidigare forskning om kopplingen mellan demokrati och medborgardialog, 

hur representativa medborgardialoger egentligen är och huruvida de stärker demokrati 

eller inte (ex. Tahvilzadeh 2015; SKL 2015; Karlsson 2011; Löfvenius 2016; Wiberg 

2016). En vanlig kritik är att representativiteten blir skev i och med att de resursstarka i 

samhället, som redan har maktövertag, är de som främst medverkar i medborgardialoger 

och som därmed gynnas. Parallellt med det överses vissa perspektiv i dialogen eftersom 

vissa redan missgynnade grupper eller människor sällan deltar vilket också skapar en 

skevhet. En annan kritik är också att utrymmet för faktisk påverkan på beslut ofta är 

väldigt låg och att medborgardialog snarare handlar om att förankra beslut som redan är 

tagna (Tahvilzadeh 2015). Även studier om maktförhållanden under dialogen och 

gällande de insamlade synpunkterna har studerats (ex. Abrahamsson 2013; Thörn 2008; 

Wiberg 2016), samt politikernas roll (ex SKL 2015; Flyvbjerg & Richardson 2002). 

 

 

För att förtydliga uppsatsens fokus följer en redogörelse för och kort resonemang kring 

vissa aspekter om medborgardialog som inte tagits med.  

 

Studiens huvudsakliga fokus är att studera framgångsfaktorer för muntlig 

kommunikation vid samrådsmöten, alltså att studera hur själva genomförandet kan 

optimeras ur den aspekten. Därför tas inte frågan upp huruvida samrådsmöten i form av 

presentation av planförslag och efterföljande gruppdiskussion, är den optimala metoden 

för samrådsprocessen eller inte. Alternativa dialogmetoder finns det mycket pågående 

forskning kring, och det finns även mycket forskning kring demokrati i förhållande till 

samrådsprocessen, samt kring representativitet. Bristande representativitet och mångfald 

vid samrådsmöten har påvisats återkommande (exempelvis i SKL 2009; Tahvilzadeh 

2015; Abrahamsson 2013), så även vid denna studies två observerade samrådsmöten, 

med på grund av tidigare utförliga forskning kring detta har det uteslutits. För att istället 

fylla en kunskapslucka inom forskningen syftar studien till att besvara frågan: När man 

väl har bestämt sig för att hålla i ett samrådsmöte med gruppdiskussion, hur kan den 

muntliga kommunikationen föras med de som är där för att uppnå en givande dialog, för 

alla parter? Avgränsningarna har delvis gjorts utifrån utgångsläget att de två tillgängliga 
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samrådsmötena som studerades var relativt likartade i det att de ligger i 

socioekonomiskt starka områden, där deltagarna har övervägande ett stort engagemang, 

är medvetna om sina rättigheter och är vana att både kunna och få påverka (enligt flera 

intervjupersoner). Även maktförhållanden och politikers roll i medborgardialoger och 

huruvida genomförda medborgardialoger har lett till faktiskt inflytande på planförslag 

har tidigare studerats, och är väldigt komplexa områden i sig, varför detta valdes bort 

för att behålla tydligt fokus. I början av studien var fokuset tudelat - känsla av 

sammanhang samt konflikthantering undersöktes. Detta speglades i intervjufrågorna till 

dialogledarna. Vid senare bearbetning av insamlat material bedömdes konflikthantering 

vara ett för brett fokus att ha som komplement till känsla av sammanhang, och istället 

användes del av den insamlade empirin om konflikthantering ur en annan aspekt för att 

bättre passa in i känsla av sammanhang. I studiens ursprungliga upplägg fanns även 

ambitionen att undersöka de deltagande medborgarnas uppfattningar av den muntliga 

kommunikationen, men på grund av bristande intresse för frivilligt deltagande avskrevs 

detta. 

 

I korta ordalag har studiens avgränsning alltså inneburit att frågor om representativitet, 

demokrati, makt, alternativa dialogmetoder eller samrådsmötets vara eller icke vara inte 

har tagits med, utöver en kort genomgång i bakgrunden (1.3). Fokus ligger istället på 

hur saker förmedlas muntligen av dialogledarna och huruvida denna muntliga 

kommunikation skapar en känsla av sammanhang för medborgarna.  
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På 1970 och 80-talet var amerikansk-israeliska professorn i medicinsk sociologi, Aaron 

Antonovsky, en ledfigur inom hälsoforskning. Han förespråkade att ändra fokus från 

sjukdom och det som fungerar dåligt till att istället fokusera på människors förmåga och 

kapacitet att skapa och behålla hälsa, speciellt i möte med svårigheter (Hanson 2010). 

Detta ledde till begreppet salutogenes, som han först skrev om i sin bok Health, Stress 

and Coping 1979 (Hanson 2010). Termen kommer utav en sammansättning av salus, 

som betyder hälsa eller välgång på latin, och genisis, vilket betyder ursprung, uppkomst 

eller härstamning på grekiska (Gassne 2008). I motsats till patogenes (som har fokus på 

att leta orsaker till ohälsa och sjukdom) riktar sig salutogenes mot problemlösning och 

att använda de resurser man har till förfogande för att begränsa problemutveckling, 

hantera problem och svårigheter och istället främja hälsa (Gassne 2008). Salutogenes 

har sedan dess blivit ett etablerat begrepp inom folkhälsa och hälsopromotion enligt 

professor i folkhälsa Bengt Lindström och universitetslektorn Monica Eriksson (2005). 

Enligt Anders Hanson, forskare i arbetspsykologi och pedagogik, har salutogenes på 

senare år även allt mer applicerats på ledarskap (Hanson 2010).  

 

Enligt Antonovsky själv (Lindström & Eriksson 2005) kan hälsa ses på en gradskala, 

från total ohälsa (sjukdom) till total hälsa. För att röra sig på skalan i riktning mot total 

hälsa menar Antonovsky att följande tre friskfaktorer behövs - begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Dessa kallade han tillsammans för känsla av 

sammanhang (sense of coherence) - vilket alltså är en kombination av människors 

förmåga att bedöma och förstå sin situation (begriplighet), hitta motivationen att röra 

sig mot hälsa (meningsfullhet) och att även ha kapaciteten att göra det (hanterbarhet) 

(Lindström & Eriksson 2005). Teorin uppstod 1979 i och med att Antonovsky i ett 

annat syfte studerat överlevande kvinnor från andra världskrigets koncentrationsläger 

och märkte att det var förvånansvärt hur väl vissa klarat både livet och hälsan trots de 

svåra upplevelserna. Det gemensamma i deras berättelser om sina liv upptäckte 

Antonovsky var att deras liv i stora drag upplevts varit meningsfullt, begripligt och 

hanterbart. Han förstod då att det här var de motståndsresurser som hjälpt dessa 

människor att klara av och fungera väl i livet (Hanson 2010). Antonovsky resonerade att 

alla människor utsätts för olika grader av stressorer i livet - kroppsliga, psykiska eller 

sociala. De kan ibland vara kraftiga, långvariga och komma gång på gång, vilket gör 

många sjuka eller nedslagna. Men vissa förblir friska och vid hälsa, eller drar till och 

med fördel av utmaningarna och blir starkare (Antonovsky 1987). Känsla av 

sammanhang (kasam) anses alltså ge svar på hur människor kan klara av svårigheter 

och stressorer i livet och ändå må väl och klara sig bra. Teorin kan appliceras på en 

individ, vilket är vanligast, på en grupp eller på samhällsnivå, enligt Lindström och 

Eriksson (2005). 
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De tre komponenterna som utgör begreppet kasam (känsla av sammanhang) beskriver 

upplevelsen av situationen eller svårigheten på tre olika plan - det kognitiva, det 

praktiska och det känslomässiga (Hanson 2010). Komponenten Begriplighet handlar om 

hur både den interna och externa miljöns stimuli upplevs på ett kognitivt och 

intellektuellt sätt. Om de upplevs organiserade och strukturerade, konsekventa och 

förutsägbara ger det en hög begriplighet (Lindström & Eriksson 2005, Antonovsky 

1987). Förståelse för sin situation är en trygghetsfaktor och är en nedärvd drift när något 

upplevs hotfullt, menar Hanson (2010). Begriplighet handlar även om att förstå sig själv 

och förstå sig på andra, samt att kunna överblicka helheten (Hanson 2010). 

Hanterbarhet handlar om hur de tillgängliga resurserna eller förmågorna upplevs 

lämpliga eller tillräckliga för att möta de krav som stressoren eller stimulit kräver - 

alltså att på det praktiska, instrumentella planet hitta en balans mellan krav och resurser 

(Lindström & Eriksson 2005). En hög hanterbarhet innefattar möjligheten att påverka 

sin situation och inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller orättvist 

behandlad. Ibland är avståndet mellan målet och det nåbara för stort, något som ibland 

även kan bero på för höga interna krav eller ambitioner, vilket kan leda till känslor av 

frustration och maktlöshet och därmed låg hanterbarhet (Hanson 2010). Hanterbarhet 

är handlingskomponenten i kasam och vad den innebär är högst relativt, men det kan 

innefatta resurser såsom tid, pengar, fysisk och psykisk energi, tydlighet i organisation 

och ansvarsområden, inflytande eller socialt stöd från omgivningen (Antonovsky 1987, 

Hanson 2010). Komponenten meningsfullhet handlar om huruvida livets stressorer 

upplevs på ett affektivt och känslomässigt plan och är den motiverande aspekten av 

kasam. Om svårigheterna och kraven anses värda ens engagemang och värda att 

investera energi i, om de ses som utmaningar istället för bördor, ger det hög 

meningsfullhet (Lindström & Eriksson 2005). Motivation och meningsfullhet är något 

av en grundförutsättning för att också vilja vinna förståelse (begriplighet) och finna 

resurser (hanterbarhet) (Hanson 2010; Lindström & Eriksson 2005). För att vara 

framgångsrik i sin problemhantering är det viktigt att ha kasam i sin helhet, eftersom 

hanterbarhet och meningsfullhet förutsätter förståelse, för att meningsfullheten blir 

svagare utan möjlighet att kunna hantera sin situation och för att förståelse inte kan 

åstadkomma något på egen hand. De tre komponenterna är sammanflätade och hela 

tiden beroende av varandra, dock är det möjligt enligt Antonovsky att ha hög grad av en 

komponent men låg av en annan (Antonovsky 1987).  

 
Figur 2: Illustration av de tre komponenterna i begreppet kasam och deras olika 

plan. Av författaren. 
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Antonovsky’s egen definition av begreppet kasam är (översatt till svenska): 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering och 

engagemang.”  

(Antonovsky 1987:46) 

 

Antonovsky ansåg även att salutogenes inte var begränsad till de disciplinära gränserna 

av en yrkesroll, utan en inter-disciplinär ansats och en fråga om att sammanföra flera 

och förstå vad som binder dem samman. Han menade att det inte enbart är personliga 

egenskaper som avgör styrkan hos ens kasam, utan den samlade erfarenheten av 

interaktioner mellan människor, kulturer och samhällsstrukturer. En styrka hos 

salutogenes anses vara dess flexibilitet och mångsidiga applicerbarhet, då den är en syn 

på livet som alltid fokuserar på problemlösning. Kasam kan anses vara ett hållningssätt 

och skulle kunna användas som en systematisk orientering och perspektiv både i dagliga 

aktiviteter och i professionell praktik (Lindström & Eriksson 2005; Antonovsky 1987). 

 

Generella motståndsresurser kallas de resurser som finns tillgängliga för att röra sig på 

gradskalan mot hälsa. De kan vara knutna till individen men också till deras omedelbara 

omgivning, i form av socialt stöd, materiella eller icke-materiella kvaliteter. Nyckeln är 

inte att ha tillgång till resurser men att kunna använda och återanvända dem. Det kan 

vara exempelvis kunskap eller intelligens, kulturell stabilitet, religion, identitet hos både 

en själv eller ens närstående och så vidare (Lindström & Eriksson 2005). I 

samrådssammanhang eller andra institutionella samtal kan speciellt kunskap och 

språkfärdighet ses som viktiga resurser (Bülow och Wilińska 2014). 

 

Antonovsky skriver i sin bok Hälsans mysterium från 1987 om kasam som 

gruppegenskap. Han menar att den på gruppnivå även är en samling individuella kasam, 

men att det kan vara meningsfullt att prata om en grupp-kasam. Han anser inte att kasam 

finns att kunna mäta i en tidsmässigt tillfälligt sammansatt grupp, på grund av bristen på 

kontinuitet och gemensamt övervunna erfarenheter, men att den kan finnas i grupper 

som träffas regelbundet och som har en känsla av gruppmedvetenhet (Antonovsky 

1987). När kasam har applicerats på ledarskap har begreppet gått emot detta till viss del 

och de tre faktorerna har använts mer som ledord för att så att säga artificiellt skapa en 

starkare kasam, inte enbart för individen men också för situationen. Där är fokuset inte 

lika mycket på huruvida den redan existerande känslan av sammanhang kan mätas, som 

är Antonovsky’s huvudsaklig fokus, utan hur det kan skapas. Antonovsky skriver att 

grupper med sammantaget stark kasam strukturerar situationer som med tiden kan höja 
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kasam hos deras individuella medlemmar. Han menar också att grupp-kasam kan vara 

väldigt viktigt i situationer där stressorerna också är kollektiva, där personliga försök att 

förändra kan ha liten påverkan (Antonovsky 1987). 

 

Känsla av sammanhang mäts oftast kvantitativt genom ett självskattningsformulär som 

Antonovsky utvecklade. Det har använts på cirka 33 olika språk i 32 olika länder i 

världen, många empiriska studier stödjer teorins validitet och den är väl accepterad 

inom sitt forskningsområde (Lindström & Eriksson 2005). Kritik finns kring dess 

otydlighet, framförallt vad gäller de generella motståndsresurserna och kring hur kasam 

faktiskt utvecklas och kan stärkas. Teorin ifrågasätts för vad den faktiskt bidrar med, om 

det inte tydliggörs hur kasam just kan stärkas utan bara konstateras vara stark eller svag 

(Souminen & Lindström 2008).  

 

Ett salutogent synsätt går ut på att ta tillvara det som fungerar, det som är bra för 

välbefinnande och hälsa. Modernt ledarskap syftar också till att människor ska må bra, 

för att därmed fungera bra i sitt arbete, vilket har lett till att salutogenes och kasam har 

börjat appliceras inom ledarskaps- och organisationsforskning. Salutogent ledarskap är 

en typ av idébaserat ledarskap, där klagomål översätts till önskemål, vilket innebär 

värderingar som forskning visat har stor betydelse för att motivera och engagera 

människor (Hanson 2010).   

 

Det salutogena perspektivet är som sagt i grunden ett hälsosynsätt, men enligt Hanson är 

den viktigaste innebörden av salutogenes “att man tar till vara det som fungerar och har 

värde för både människan och den verksamhet hon arbetar i” (Hanson 2010:42). Han 

menar att kasam är en teori och samtidigt en mycket användbar tankemodell. Den kan 

användas för att skapa förutsättningar för att människor ska må bra och fungera bra och 

kan vägleda ledarskapet. Vidare förklarar Hanson (2010) att eftersom mänskliga 

sammanhang är komplexa är det svårt att skapa goda förutsättningar för människor och 

grupper om fokus är på problemen. Att fokusera på det som fungerar bra, 

framgångsfaktorer, anses skapa en känsla av meningsfullhet och motivation till att bidra 

till att stärka dem (Hanson 2010). Dock poängterar han också att de salutogena och 

patogena perspektiven är komplementära, i praktiken behövs båda två (Hanson 2010). 

 

Hanson (2010) skriver att kasam kan hjälpa ledare genom att kontinuerligt ha fokus på 

om det finns meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Detta kan leda till bättre 

förutsättningar för människorna gällande exempelvis tillit, trivsel, ork, välbefinnande 

och kan också vara värdeskapande för verksamheten genom ökat lärande, bättre 

kundbemötande, bättre kvalitet eller annan måluppfyllelse (Hanson 2010). Kasam som 

vägledande modell anses bidra till en pedagogik där hänsyn speciellt tas till människans 

eller deltagarens behov och förutsättningar, för att därigenom nå syftet eller målet. 



16 

 

Hanson menar att det kan vara en bra utgångspunkt att först fundera kring hur 

meningsfullt deltagaren upplever sitt sammanhang vara, för att därmed veta vilken 

motivation denne har i sitt deltagande (Hanson 2010). De villkor ledaren skapar 

tillsammans med deltagarnas förståelse av situationen leder till att motivation kan 

uppstå. Att inbjudas till en lösningsdiskussion genom att få problemet förklarat först, 

och därmed få ansvar, bidrar till motivationen. Meningsfullheten kan också stärkas 

genom att vidkännas verksamhetens övergripande syfte och skapa lagkänsla, 

exempelvis genom att enas inför ett yttre hot, som alltså kan vara problemet i fråga. Att 

både ha en övergripande mening och samtidigt en personlig är än mer optimalt. En 

stärkt begriplighet kan uppnås genom öppenhet, analyser genomfört gemensamt och 

formuleringar av mål. En begriplighet kring helheten kan öka förståelsen för hur andra 

hanterar sin del av verkligheten och vilka förutsättningar de andra parterna har. 

Hanterbarhet kan öka om ledaren ger mandat, uppmuntrar idéer och initiativ men också 

genom samarbete eller samverkan, eftersom kapaciteten ökar att tillsammans 

åstadkomma något. Hanson poängterar även att ingen ledare ensam kan ta ansvar för att 

andra ska må bra, men att en bra början kan vara att se till sig själv och försöka må bra 

själv först (Hanson 2010). 

 

Som tidigare nämnt syftar salutogenes och kasam till att stärka det som leder till hälsa 

och välmående, vilket också är ett mål för modernt ledarskap eftersom det stärker 

arbetsförmågan och motivationen hos arbetstagare eller deltagare. Det denna uppsats 

behandlar är samrådsmöten i detaljplaneprocessen, där stadsplanerare och allmänhet 

möts för att samråda om ett specifikt stadsbyggnadsprojekt. Även här kan dialogen 

gynnas av stärkt välmående, förståelse, arbetsförmåga och motivation, vilket är varför 

forskaren anser teorin och tankemodellen kasam vara applicerbar även här. Denna 

koppling har inte tidigare gjorts, vilket gör detta till en explorativ studie som rör sig i 

något av ett tvärvetenskapligt gränsland. Kasam-begreppet i sin helhet som teori om att 

vara ett individuellt förhållningssätt till livet och dess svårigheter menas inte vara direkt 

översättbar på denna studie, eftersom målet inte är att mäta styrkan hos den tillfälliga 

gruppens kasam, utan intentionen är istället att använda begreppet och teorin som en 

tankemodell och utgångspunkt för reflektion. Tanken är att ha ett salutogent perspektiv 

med fokus på vilka framgångsfaktorer som finns uppdelat på de tre ledorden, som kan 

främja hälsa och välgång hos gruppen och i dialogen. Det är alltså en tolkning eller 

alternativ tillämpning av teorin till ett nytt outforskat område. Denna studie gör inte 

anspråk på att göra en “sann” tolkning av kasam, utan avser som sagt pröva dess 

applicering på ett nytt fält, i ett explorativt syfte. Som Hanson skriver behöver en sådan 

teori, när den är formulerad, testas för att se om den gäller i fler eller kanske alla 

sammanhang där människan är involverad (Hanson 2010). Fokus är alltså på 

möjligheterna hos den tankemodell som kasam kan anses vara. 
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Nedanstående figur gjordes för att illustrera hur kasam ämnar appliceras på 

samrådsmöten i detaljplaneprocessen i denna studie. Kasam utgör teoretiskt ramverk 

och undersöks utifrån tillämpning på utformningen av mötet, vilket syftar till att också 

stärka känslan av sammanhang för både medborgarna och dialogledarna, men speciellt 

för medborgarna.  

 

 
Figur 3: Illustration över studiens applicering av tankemodellen Kasam’s 

komponenter meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på både 

mötesformen för samrådet i detaljplaneprocessen och på dialogledare och 

medborgare. Av författaren. 
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Denna studie är en fallstudie av två fall (samrådsmöten), då den studerar 

samrådsmötena i mer detalj med fokus på det unika för just dessa två. Studien har dock 

också inslag av att vara en tvärsnittsstudie, eftersom dess fokus också låg på den 

bredare erfarenheten hos dialogledarna i relation till konceptet kasam, samt att datan 

samlades in vid en viss tidpunkt och inte longitudinellt (Bryman 2012). Till viss del 

studeras alltså de två samrådsmötena i detalj genom icke-deltagande observation, vilket 

gör det till en fallstudie, och till viss del studeras de generella erfarenheter som 

dialogledarna samlat på sig från fler fall i sitt yrkesliv genom semistrukturerade 

intervjuer, vilket ger den dess inslag av tvärsnittstudieelement. Forskningsdesignen har 

därmed också inslag av att ha både en idiografisk och nomotetisk ansats - alltså att 

delvis utforska det unika med ett speciellt fall men även generera påståenden som kan 

vara applicerbara oberoende tid och plats. Gällande studiens ansats för förhållandet 

mellan teori och forskning finns därmed också inslag av både induktion och deduktion 

(Bryman 2012). Studien följer en deduktiv ansats i det att den har en grundläggande 

teoretisk ram i teorin kasam som har använts som bakgrund i datainsamlingen av 

tjänstemännens erfarenheter, även om ingen regelrätt hypotes ställdes. Teorin testades 

inte heller genom kvantitativ gradering av dess förekomst, utan det studerades mer 

allmänt hur intervjupersonerna resonerade kring dess ingångselement när de inte styrdes 

för mycket genom för specifika frågor eller hade kunskap om teorin. Detta sätt valdes 

delvis eftersom teorin kasam kommer från ett annat forskningsfält, medicinsk sociologi, 

och att tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret därför inte på förhand kunde antas ha 

en tillräcklig inblick i teorin för att resonera utifrån den medvetet. Det ansågs också som 

en lämplig metod i och med att teorin inte tidigare applicerats på planeringsforskning 

och samrådsmöten och att den därmed inte kunde antas vara applicerbar och därmed 

mätbar. Samtidigt som studien delvis utgår från denna teori om kasam för att testa ifall 

dess komponenter uppfylls i verkligheten, genererar studien även teori genom att 

framställa en sammanställning av framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid 

samrådsmöten samt en syftesmodell och målmodell som sammanställning av 

intervjupersonernas uppfattningar om möjliga syften och mål med samrådsmöten. Alltså 

är strategin både deduktiv och induktiv. Arbetssättet har varit induktivt i det att 

intervjufrågorna hölls breda och utforskande för att vara öppen för nya infallsvinklar 

eller ny riktning för arbetet, vilket exempelvis ledde till utformandet av syftesmodellen 

och målmodellen som inledningsvis inte planerades. Teorin om kasam, samt några 

andra, fanns med i baktanken men det var ändå det insamlade materialet från 

intervjuerna som styrde exakt vilken teori som användes och därmed utgick forskningen 

inte ifrån en linjär modell som annars kan bli en begränsning (Bryman 2012).  
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Denna praktiknära, situationsspecifika studie av själva ”görandet” av den muntliga 

kommunikationen vid samrådsmöten kunde inte på förhand antas bli på ett visst sätt 

eller annat eftersom mötets karaktäristiker tar form under processens gång, vilket 

innebar att urvalet skedde lite annorlunda. Urvalet gjordes i två nivåer, först urval av 

kontext och fall, det vill säga samrådsmöten med presentation av planförslag och 

efterföljande gruppdiskussion, därefter urval av deltagare, det vill säga dialogledarna 

och kommunikatörerna som var inblandade i utformningen av den muntliga 

kommunikationen vid de två redan valda samrådsmötena. Vad gäller urval av 

samrådsmöten skedde det genom en blandning av convenience sampling och purposive 

sampling, alltså att mötena var tillgängliga av en slump under rätt tidsperiod då studien 

skulle genomföras, men även strategiskt urval ur de begränsade antal möten som ändå 

fanns att tillgå i runt om i Sverige (Bryman 2012). En baktanke var att försöka välja ett 

fall där kommunikatör var inblandad och ett där det inte fanns någon, detta visade sig i 

datainsamlingen inte skapa en så stor skillnad, varför fokuset inte är på det i analysen. 

Dock möjliggjorde denna skillnad att kunna fastställa vissa av de likheter och skillnader 

som låg bakom en framgångsrik muntlig kommunikation. De två fallen var olika främst 

i omfattning, men liknande vad gäller att de hölls i socio-ekonomiskt starka områden 

med högt engagemang, vilket underlättade jämförelsen och minskade de mellanliggande 

variablarna (intervening variables). Efteråt visade det sig att de var och blev ganska 

typiska samrådsmöten för den typen av projektomfattning och typ av område, enligt 

intervjupersonerna. Alltså kan fallen ses som representativa “typiska fall” (för den typen 

av omständigheter), och följaktligen blir syftet att hitta omständigheter och förhållanden 

för ett “vanligt” fall (Bryman 2012). Därmed kan resultatet användas som 

exemplifiering för den bredare kategorin där fallet ingår, och fallens kontext gör att det 

passar att undersöka förhållandet till en viss teori (känsla av sammanhang). Urval av 

intervjupersoner skedde okomplicerat genom att dels se vilka som ledde dialogen och 

dels fråga desamma ifall någon mer varit inblandad i utformningen av den muntliga 

kommunikationen - kommunikatörer exempelvis. Det ledde till planhandläggaren och 

planchefen, de som också höll i den muntliga kommunikationen, i fallet Kadetten 29, 

och i Nockebyhov 2:22 planhandläggaren och seniorkonsulten som höll i mötet samt de 

två kommunikatörer som deltagit i förberedelserna (se utförligare redogörelser i 4.1 - 

4.3). 

 

 

Studien har sin utgångspunkt i två icke-deltagande observationer av samrådsmöten och 

sex efterföljande djupintervjuer med de tjänstemän eller konsulter som varit med och 

utformat eller genomfört den muntliga kommunikationen. Undersökningsperioden var 

februari till april 2017. Vid observationerna togs fältanteckningar både under och efter 

respektive möte och det gjordes en ljudupptagning vid intervjuerna, med medgivande 

från intervjupersonerna, som sedan transkriberades. Totalt omfattar materialet cirka 6 
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1/2 timmar (388 minuter) inspelade intervjuer med dialogledare, 72 sidor 

transkriberingstext och cirka 4 timmar observationer med 13 sidor fältanteckningar.  

 

Forskningsprocessen inleddes med en inläsningsperiod inom medborgardialog generellt, 

tidigare forskning, teorier kring Känsla av sammanhang och konflikthantering med 

mera. Att få uppgift om inplanerade samrådsmöten under den relativt korta 

datainsamlingsperioden var mycket tidskrävande och svårt. Sökandet inleddes väldigt 

brett, men då många samrådsmöten idag i Stockholmsregionen sker i form av Öppet hus 

fanns ett ganska litet urval av samrådsmöten med presentation och gruppdiskussion att 

gå på. Ambitionen var alltså att studera fler samrådsmöten, men på grund av avsaknad 

av möten som uppfyllde kriterierna under den tillägnade tidsperioden formades studien 

till att göra en djupare analys av de färre studieobjekten, där mängden redan insamlat 

material var ganska omfattande. Därmed blev studien avgränsad till att gälla 

Stockholms Stad. 

 

 

De icke-deltagande observationerna har främst fungerat som kompletterande 

informationskällor i studien. De har till viss del hjälpt att få in medborgarnas perspektiv, 

vilket ursprungligen avsåg göras via korta intervjuer även med dem, men vilket fick 

avskrivas på grund av att inga deltagare var villiga efter samrådsmötet och inte heller 

ville skriva upp sig på en lista för intervju vid senare tillfälle. Detta berodde troligtvis på 

att mötet tog slut väldigt sent på kvällen och att alla ville hem, samt att det inte fanns 

direkta incitament för dem att delta utöver att möjligtvis få utlopp för eventuell 

frustration. Direkta observationer gjordes vid två samrådsmöten för att där dels känna in 

miljön och stämningen, dels för att genom egna sinnesintryck förstå hur samrådsmötet 

är uppbyggt och vilka problem eller motsättningar som uppstår. Alltså studerades främst 

genomförandet, men fältanteckningarna användes också för att söka eventuella 

motsättningar mellan tjänstemännens ord och praktik. Båda samrådsmötena 

arrangerades av Stockholms Stad, ett kring en nyexploatering i Nockebyhov, Bromma, 

och ett kring omvandling av ett kvarter i Vasastan (se utförligare beskrivningar i 4.1 - 

4.3).  

 

Fältanteckningarna följde en observationsmall där åhörarperspektiv, ordval, bemötande, 

syfte, referering till kontext, missförstånd, atmosfär och praktiska förutsättningar 

beskrevs (se bilaga 7.3). Även vad som diskuterats samt hur detta skedde, mellan vem 

och vilka, antecknades till den grad det hanns med. Fältanteckningarna fungerade sedan 

som ett stöd under hela analysen. Valet att inte göra varken ljud- eller videoupptagning 

togs av etiska skäl för att inte påverka medborgarnas vilja att yttra sig, då samrådsmötet 

är deras möjlighet till demokratisk påverkan på förslaget. Av samma anledning ombads 

även dialogledarna meddela medborgarna i inledningen att jag var där i egenskap av 

masterstudent från Stockholms universitet, och att förtydliga det inte var dem 
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(medborgarna) som var studieobjekten, utan dialogledarna. Icke-deltagande observation 

valdes just för att minimera forskarens påverkan på situationen och observationen 

bedöms inte ha haft någon betydande påverkan på någon deltagares beteende. 

 

 

De sex semi-strukturerade intervjuerna genomfördes under de efterföljande veckorna 

som ett interaktivt samtal med en lägre grad av standardisering, det vill säga att en 

intervjuguide (se bilaga 7.2) användes som stöd men att varje intervju utformades i ett 

samspel mellan intervjupersonen och forskaren (Flowerdew & Martin 2005). Dessa 

intervjuer gjordes med fyra tjänstemän (två planhandläggare, en planchef och en 

seniorkonsult) och två kommunikatörer (där en var extern konsult och därmed kallas 

kommunikationskonsulten i uppsatsen), som deltagit i utformningen och 

förberedelserna för samrådsmötena. Detta gjordes för att samla in erfarenheter om 

nutida praktiker, problem och möjligheter i den muntliga kommunikationen. Därmed 

strävades det efter att få tillgång till det som planeringsteoretikern John Forester (1999) 

kallar de stökiga och motsägelsefulla, ’smutsiga händer’-erfarenheterna från planerare. 

Vid inledningen gjordes valet att hålla ämnet för studien kortfattat, i ett försök att inte 

påverka intervjupersonernas egna uppfattningar och reflektioner. Detta gjordes även 

kontinuerligt i formuleringen av frågorna och följdfrågorna, för att inte ge intryck av att 

det ”rätta” svaret ännu inte uttalats. Ordningsföljd, formulering och val av frågor 

varierade något mellan intervjuerna, men följde generellt samma mönster. 

Observationstillfällena fungerade även som inspirationskälla inför formulerandet av 

frågor till intervjuguiden (se bilaga 7.2), där frågeföljden var så att informationsfrågorna 

kom först, sedan hur och varför-frågorna och sist de lite mer filosofiska frågorna, i 

enlighet med metodlitteratur (Flowerdew & Martin 2005). De inledande frågorna utgick 

inte ifrån någon specifik teori eller hypotes och hölls generella, och intervjuaren 

försökte medvetet att inte gå in på specifika frågor för tidigt eller ge uttryck för egna 

tankar som skulle kunna påverka informantens svar (Esaiasson et al. 2012). I 

fördjupningsfrågorna kopplades det teoretiska ramverket för studien in samtidigt som en 

större generalisering efterfrågades från intervjupersonen, och kontroll- eller följdfrågor 

baserat på informantens svar ställdes kontinuerligt vid behov. Dessa frågor följdes sedan 

upp av fördjupningsfrågor baserat på informantens svar under den inledande delen. I 

fördjupningsfrågorna kopplade forskaren explicit till det teoretiska ramverket som på 

förhand till viss del hade utarbetats för studien, men utan att uttalat följa en viss teori 

eller nämna begrepp. 

 

 

Efter datainsamlingen, eller delvis under tiden, analyserades och reducerades 

primärdatan i flera steg med inspiration från Bryman (2012). Först lästes materialet 

igenom och viktiga poänger fetstilades, sedan skrevs sammanfattningar av intervjuerna 
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uppdelat på de två samrådsmötena samt för fältanteckningarna med försök till 

kategorisering. Därefter sammanställdes sammanfattningarna genom färgkodning på 

utskrifter för att bli till nya kortare sammanfattningar med en redigerad kategorisering. 

De olika intervjupersonernas svar jämfördes både i innehåll och hur svaren framfördes, 

materialet genomsöktes efter likheter och skillnader samt motsättningar inom enskilda 

intervjuer eller mellan intervjuer och även inräknat observationerna. Materialet 

genomsöktes även efter projektens situationsspecifika egenskaper och deras påverkan 

på hur den muntliga kommunikationen skedde i just de här fallen (vilket även 

intervjupersonerna reflekterade över själva). De två studerade samrådsmötena skiljer sig 

något sinsemellan vad gäller antalet deltagare, vilka dialogledare som medverkade samt 

storlek på och typ av planförslag. Därför strävades det efter att kontinuerligt synliggöra 

denna situationsspecifika kontext i resultat och diskussion. Efter mycket övervägningar 

kring struktur för uppsatsen och kring vad resultatet egentligen visade på gjordes en 

sista total sammanställning där strukturen och tematiseringen kopplades ihop till större 

ämnesområden som efterföljde det teoretiska ramverket kasams tre komponenter – 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det gjordes alltså i flera steg en analys 

och selektion bland den insamlade informationen utifrån vad som ansågs vara av vikt 

och vad som kunde kopplas samman, något som kan vara färgat av positionalitet, vilket 

diskuteras mer i nästföljande stycke (Bryman 2012).    

 

 
 

 

En vanlig kritik mot fallstudier är att deras resultat inte går att generalisera och att de 

därmed har en begränsad extern validitet, enligt Alan Bryman, professor i 

samhällsforskning (2012). Den danske ekonomiske geografen Bent Flyvbjerg menar 

dock att det är ett vanligt missförstånd i många metodböcker att generell, teoretisk, 

kontext-oberoende kunskap är mer värdefull än konkret, praktisk och kontext-beroende 

kunskap. Steinar Kvale (1994), professor i pedagogisk psykologi, instämmer och 

förklarar att styrkan hos den kvalitativa metodiken är dess förmåga att utforska eller 

upptäcka fenomen och dess potentiella parametrar, medan kvantitativ metod är bra för 

att mäta frekvensen i avsikt att kunna säga något om värdet eller vikten av en faktor. För 

denna studie passar därmed kvalitativ metod bra, men en kvantitativ studie skulle vara 

att rekommendera för en påföljande undersökning. I just denna studie kan resultatet 

dock till viss del också anses generaliserbart, på grund av att det är baserat på samlade 

erfarenheter från tjänstemännens yrkesliv, vilket därmed innefattar fler fall, och då 

studiens två observerade fall också kan anses vara representativa. Forskaren är 

emellertid medveten om de situationsspecifika aspekterna för fallen, deras komplexitet, 

samt för ämnets generella komplexitet och studiens avgränsning gällande att det enbart 

är den muntliga kommunikationen som studerats. Studiens resultat i form av 

syftesmodell, målmodell och kavsam-modellen anser forskaren ändå vara 
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generaliserbara till sin ämnade funktion, då de endast ämnas användas som 

reflektionsmodeller för tjänstemän vid förberedelse för samrådsmöten. Därmed kommer 

tjänstemännen kunna göra egna bedömningar, och utifrån sin erfarenhet och den 

situationsspecifika kontexten kunna komplettera eller ställa sig kritisk mot modellernas 

innehåll.  

 

Att utvärdera sin forskning är viktigt för att uppskatta dess tillförlitlighet, och om det 

som avses mätas faktiskt är det som mätts. Här används ett koncept för att utvärdera 

kvalitativ forskning som Jamie Baxter & John Eyles (1997), docent respektive professor 

i geografi, har utvecklat. De ingående komponenterna är trovärdighet (credibility), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och bekräftbarhet 

(confirmability). Trovärdighet handlar om hur forskarens tolkningar är synliga för både 

den studerade och för läsaren, ungefär som begreppet validitet. Som redan nämnts har 

det tydliggjorts i texten vem som står bakom påståenden och vad som är egna 

tolkningar, de rena citaten och öppenheten i metodbeskrivningen ämnar också bidra till 

ökad trovärdighet för uppsatsen. Dessutom har uppsatsen blivit kritiskt granskad av två 

handledare, två andra masterstudenter i samhällsplanering och en professionell 

socialarbetare med större kunskap om teorin. Överförbarhet handlar om hur 

upptäckterna överförs och jämförs med kontexten utanför studien, alltså dess 

generaliserbarhet. Detta har redan diskuterats i avsnittet ovan, men har också hjälpts av 

grundlig metodbeskrivning. Pålitlighet handlar om effekten av forskningsdesignen och 

möjligheten för flera olika tolkningar, både vad gäller intervjufrågorna och svaren. Här 

har ljudinspelning och transkribering av intervjuerna och fältanteckningar vid 

observationen varit användbart, samt att observationen använts för att hitta bekräftelse 

eller motsättningar till intervjuresultaten. Bekräftbarhet handlar om till vilken grad 

upptäckterna har fastställts av intervjupersonerna och forskningsdesignen och inte av 

forskarens partiskhet eller perspektiv (Baxter & Eyles 1997). Detta har diskuterats 

genom hela metodavsnittet och även kontinuerligt reflekterats kring genom hela 

forskningsprocessen, samt utvecklas i nästkommande syfte. 

 

Eftersom forskaren själv är ett huvudverktyg och har bestämmanderätt i val av metod, 

genomförande och analys baseras resultaten på vad forskaren uppfattar är intressant och 

relevant, enligt Bryman (2012). Detta färgas med stor sannolikhet av personlighet, 

ålder, kön, tidigare upplevelser och utbildning, och är alltså forskarens positionalitet. 

Detta kan innebära att en studie är svår att göra om, vilket därför kräver en stor tydlighet 

gällande metod och genomförande (Bryman 2012). En medvetenhet krävs också 

gällande möjligheten att forskarens påverkan kan leda till selektiv tolkning av datan, 

alltså att forskaren kan ha en tendens att vilja konfirmera förutsagda teorier, som kan 

leda till att data som motsäger hypotesen överses och att vetenskapligheten i 

undersökningen påverkas (Kvale 1994). Människor kan också tendera att uppfatta en 

större grad av ordning och jämlikhet i materialet än vad som egentligen är verkligt, och 

eftersom en uppsats i mångt och mycket handlar om att bringa ordning och kategorisera 
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ett kaos, kan mönster upplevas starkare än vad de är (DeLyser et al. 2010). Därför har 

avsikten varit att behålla lite kaos och visa verkligheten lite som den är, exempelvis 

genom att behålla många citat för att visa på äktheten i datan. Därför har också en 

objektiv förklaring och återgivelse av verkligheten strävats mot, och i texten har det 

tydliggjorts vem som står bakom påståenden och vad som är egna tolkningar. 

Missförstånd eller tolkningar kunde till viss del också utredas och gås igenom på plats 

under intervjuer och observationer, vilket är fördelen med kvalitativ forskning och semi-

strukturerad intervjuteknik. Positionaliteten i form av forskarens tidigare utbildning och 

erfarenhet kan också anses ha haft en positiv inverkan på studien. Förförståelsen för 

medborgardialogens ämne i och med att vara utbildad samhällsplanerare, men också 

förförståelsen i och med att nyligen varit en medborgare helt okunnig i frågorna, 

möjliggjorde att kunna observera var missförstånd uppstod och att ha större förståelse 

för båda sidor. Forskaren är även medveten om att verkligheten förenklats i de modeller 

som utarbetats, varför uppsatsen i sin helhet ses som viktigt komplement till dem och att 

vidare forskning kring dem uppmanas. En förenkling i form av en modell innebär också 

att det finns många tolkningsmöjligheter. Detta är dock meningen, för att inte förminska 

vikten av påverkan från tjänstemännens erfarenhet och den situationsspecifika 

improvisationen på den muntliga kommunikationen, utan att underlätta och komplettera 

reflektioner och förberedelsen inför den. 

 

Att enbart studera nuläget hos dialogledarnas uppfattningar tedde sig svårt då 

intervjufrågornas ämne och möjligheten till reflektion också visade sig i att vissa svar 

växte fram under intervjuns gång. Därmed anses observationen av den faktiska 

praktiken ha varit ett viktigt komplement, för att påvisa att vissa reflektioner inte 

omsatts i praktik eller varit aktuella vid genomförandet av de studerade samrådsmötena. 

På vilket sätt intervjufrågorna presenterades för intervjupersonen av forskaren kan också 

ha påverkat intervjupersonernas svar. Vissa svar kunde i efterhand anas ha färgats en del 

av associationerna från ett speciellt ord i frågan, exempelvis valet av ordet 

kommunikationsstrategi som menades i form av ett brett och allsidigt begrepp men av 

många tolkades som något väldigt specifikt och strikt. Medvetenheten om detta ledde 

till en strävan mot balans i analys och återgivelse av intervjupersonernas svar med 

forskarens egna tolkningar, tydligt återgivna. Att återkoppla till intervjupersonerna 

genom en longitudinell forskningsprocess hade möjligtvis varit en bra alternativ metod 

för att intervjupersonerna skulle kunna vidareutveckla sina svar och forskaren kunna 

fråga följdfrågor eller kontrastera olika svar och få kommentarer på detta.  

 

Styrkan hos denna unika och djupgående studie är att den kan bredda diskursen om hur 

medborgardialog kan genomföras, och att den tillför ett nytt sätt att förklara 

svårigheterna och framgångsfaktorerna för den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten (Flyvbjerg 2006). Det viktigaste är därmed inte dess generaliserbarhet, 

utan hur upptäckterna genererat teori (Bryman 2012). 
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Detta stycke ämnar förtydliga för läsaren vilka etiska frågor som varit aktuella i denna 

forskningsprocess. Att de lyfts fram är inte för att rättfärdiga en subjektiv eller vinklad 

uppsats, syftet med att de synliggörs är för att öka både läsarens och forskarens egen 

medvetenhet kring dessa frågor för att de ska kunna hjälpa att balansera ut svagheterna 

och generera en större objektivitet under hela processen och i den slutliga uppsatsen. 

Inför och under studiens genomförande har grundläggande etiska principer därför 

beaktats, speciellt avseende konfidentialitet och objektivitet. Intervjupersonerna 

informerades både muntligt och skriftligt om studien, med en begränsad beskrivning av 

dess specifika inriktning för att hålla intervjupersonernas reflektioner öppna och tillåta 

en grad av induktion i datainsamlingsprocessen. Syftet med denna studie är inte att 

utvärdera tjänstepersonernas personliga utförande av samråd, och heller inte att kränka 

deras integritet, utan istället att utveckla systematisk och verifierbar kunskap om hur 

den muntliga kommunikationen från tjänstemän sker idag och hur den kan relateras till 

teorin om känsla av sammanhang. För att göra detta på ett bra sätt krävs kontinuerliga 

etiska reflektioner kring hur forskningen ska gå till, bland annat vad gäller fattning, 

forskningsdesign, metoder och karaktären hos datan (Frankfort-Nachmias & Nachmias 

1996). Denna uppsats studerar som sagt offentliga samrådsmöten, varvid de var relativt 

okomplicerade att göra icke-deltagande observationer vid utan att i någon större 

utsträckning påverka varken allmänhetens möjlighet och vilja att delta, eller 

tjänstemännens utförande av arbetet. Informationen som delgavs eller det ämne som 

studerades var heller inte av speciellt känslig karaktär, dock kan analysen av det 

insamlade materialet uppfattas som personliga påhopp varför konfidentialiteten har valt 

att hanteras på det sättet att tjänstemännen inte nämns vid namn - så kallad deletion of 

identifiers (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). Dock kommer projektnamn och 

kommun vara inkluderat i uppsatsen på grund av den höga påverkan av 

situationsspecifika omständigheter på materialets analys, så tjänstemännens namn kan 

fortfarande spåras via offentliga dokument. Tjänstemännen har gett sitt medgivande till 

detta, och forskaren bedömer detta medgivande till en accepterbar grad uppfylla de fyra 

faktorerna competence, voluntarism, full information och comprehension som krävs för 

att det ska kallas informed consent (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). 

Kontinuerliga reflektioner har också gjorts för att metoder och forskningsdesign i så 

liten utsträckning som möjligt ska påverka forskningssubjektens fysiska, mentala och 

sociala integritet, vilket är i enlighet med Helsingforsdeklarationen 2008 

(Vetenskapsrådet 2011). Målet är dock att hitta en balans mellan att skydda deras 

integritet och att generera kunskap som kan bidra till både individens och samhällets 

utveckling. I egenskap av forskare eftersträvas i både insamling och analys av datan 

objektivitet, och att minimera forskarens påverkan på försökspersonerna och på 

situationen. En medvetenhet kring att en vanlig tendens är att överskatta betydelsen av 

de data och de resultat man kommer fram till, är viktig för att forskningen ska vara 

tillförlitlig. Uppmärksammande av felkällor och hantering av dessa behövs också 

kontinuerligt reflekteras kring, och systematiska observationer, intervjuguider och 
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fältanteckningar är några metoder som används för att underlätta detta (Vetenskapsrådet 

2011).  

 

Valet att enbart göra observationer vid samrådsmöten med aktiv gruppdiskussion och 

inte samrådsmöten i form av Öppet hus gjordes medvetet, delvis som en form av 

avgränsning men också på grund av etiska frågor. För att studera den muntliga 

kommunikationen vid Öppet hus hade det behövt lyssnas på enskilda samtal mellan 

medborgare och tjänstemän, vilket hade inneburit en mer påverkande roll på både 

forskningen och det demokratiska förfarandet som medborgardialog ämnar vara, då det 

potentiellt hade påverkat medborgarnas vilja att uttrycka sig. Det hade också varit 

omöjligt att få en helhetsbild av kommunikationen från samtliga tjänstemän, då 

samtalen pågår parallellt. Vid de samrådsmötena där gruppresentation och 

gruppdiskussion förekom har man enligt offentlighetsprincipen rätt att vara där och 

observera förfarandet, och forskarens påverkan på situationen blev minimal. 

Dialogledarna var medvetna om forskarens närvaro och det generella ämnet för studien, 

men då samrådsmötet krävde deras fulla koncentration anses det föga troligt att det 

påverkade eller ändrade deras kommunikationsstrategi i någon betydande grad. Även 

allmänheten informerades som sagt muntligen om forskarens närvaro och 

forskningsämnet, samt att det förtydligades att de inte var studieobjekten och att 

anteckningarna gällde mötet och dialogledarna, för att minimera påverkan på deras vilja 

att yttra sig.  

 

Forskningsetik innebär ett kritiskt förhållningssätt, både till data och forskningsresultat, 

men kanske framförallt till sig själv och sin roll. Det är viktigt att rannsaka sin egen 

position och inflytande utifrån moraliska principer och handlande (Bülow & Wilińska 

2014). Intervjuerna med dialogledarna innehåller flera etiska frågeställningar. Först och 

främst att deras arbete som dialogledare och deras yrkesroll granskas och 

problematiseras i uppsatsen, och att deras egna ord vid både intervju och vid själva 

samrådsmötet kommer att vägas in i detta. Fullt resonemang kring potentiella 

konsekvenser av detta fördes inte med intervjupersonerna, utöver upprepade generella 

men informerade medgivanden till deltagande, varvid det har kompletterats genom 

reflektioner och försiktighet från forskarens sida kring faktisk innebörd av vissa citat 

och eventuellt att söka medgivande igen kring visst kontroversiellt material. Två av 

intervjupersonerna bad att få citaten skickade till sig innan publicering, vilket också 

gjordes. Enbart den ena hade sedan tid att gå igenom och gav sina synpunkter kring att 

han uppfattade att de rena citaten inte ansågs återge helheten i intervjun så som han 

upplevt den. Detta togs i beaktande och vissa citat skrevs om till löpande text, eftersom 

intervjupersonen hade rätt i att talspråk i skrift lätt kan låta mer sökande och osäkert än 

vad uppfattningen är i den faktiska situationen. De flesta citaten behölls ändå, efter 

beaktande, för att påvisa hur resonemang och reflektioner växte fram hos dialogledaren 

kring vissa frågor och dilemman samt för att ge en äkthet i resultatframställningen. 

Dessa omskrivningar gjordes med en medvetenhet om att intervjupersonerna även kan 
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ses som potentiellt framtida kontakter i arbetslivet för forskaren som ännu är en 

masterstudent, varvid det är mänskligt att vilja behålla en positiv personlig relation till 

dem efter färdigställandet av uppsatsen och att därmed vilja vara till lags. Detta har lett 

till reflektioner kring och balanserande av det kritiska förhållningssättet - å ena sidan 

vill forskaren inte måla ut någon eller kränka någons integritet genom att vara 

överdrivet kritisk, vilket dessutom kan vara missgynnande för forskaren själv i 

framtiden och vilket därför kan leda till överdrivet positiva slutsatser. Å andra sidan har 

forskaren en egen bakgrund och uppfattning om ämnet som möjligtvis gör denne 

överdrivet kritisk åt andra hållet. Huruvida detta skapar en självcensurering eller inte 

har kontinuerligt övervägts, speciellt i färdigställandet av uppsatsen. Som sagt i 

inledningen till detta stycke har medvetenheten kring dessa frågor om konfidentialitet 

och egen subjektivitet använts för att balansera olika perspektiv och vinklingar, och gett 

en ökad noggrannhet i att det insamlade materialet och studieobjekten porträtteras 

rättvist. 

Nedan följer en sammanställning av de två samrådsmötena, och empirin från de 

observationer och intervjuer som gjorts har länkats samman i teman utefter det 

teoretiska begreppet kasam. De två samråden skiljer sig åt på många punkter och detta 

är inte en regelrätt jämförelse, utan ett resonemang för att utröna betydelsen av hur 

mötet genomfördes för utfallet. Den situationsspecifika kontexten poängteras därför 

kontinuerligt. De två studerade samråden är relativt oproblematiska och väl genomförda 

samrådsmöten, vilket kan indikera att de situationsspecifika förutsättningarna för dem 

var bra, men som också innebär att det finns färre mellanliggande variabler vilket kan 

göra framgångsfaktorerna lättare (eller svårare) att utröna. Redogörande och 

problematiserande av vad syftet var med mötet, utifrån tjänstemännens egna 

uppfattningar och deras reflektioner över vad allmänheten trodde, utreds utförligt under 

rubriken Meningsfullhet, eftersom stora motsättningar och skillnader påträffades i det 

empiriska materialet gällande just syftet. Följande stycke är alltså en redogörelse för 

resultatet från djupintervjuer och kompletterande observation av själva görandet, med 

kontinuerliga kopplingar till teoretiska resonemang och tidigare forskning. Huvuddelen 

av empirin är alltså strukturerat utefter det teoretiska ramverket kasam som består av 

delarna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, för tydligare koppling till 

studiens frågeställningar. 
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Det första studerade samrådsmötet är för detaljplaneförslaget Nockebyhov 2:22 (som 

det hädanefter kommer kallas) längs med Tyska bottens väg i stadsdelen Nockebyhov i 

Bromma, Stockholm. Detaljplaneförslaget innebär en nybyggnation av ca 20 radhus och 

cirka 60 lägenheter i flerbostadshus, samt några butikslokaler i bottenvåningarna och ett 

litet torg närmast korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick.  

 

 
Figur 4: Situationsplan Nockebyhov 2:22 (Stockholm Stad 2017a).  

 

Planområdet utgörs idag av en relativt smal skogsbevuxen norrsluttning, idag planlagd 

som park, och som kallas både “Hundskogen” och “Fågelskogen” av de närboende 

(Stockholm Stad 2017b). Planområdet ligger cirka 2 km från Brommaplan, som i 

Stockholms Översiktsplan utpekats som en av nio tyngdpunkter i ytterstaden där ett mer 

koncentrerat och levande stadsliv i form av bostäder, butiker och närhet till natur ska 

utvecklas (Stockholm Stad 2010). Nockebyhov är generellt välförsörjt med 

grönområden, även större sådana, och stadsdelen utgörs idag av en blandning av villor, 

radhus och flerbostadshus. Kring planområdet präglas bebyggelsen av en karakteristisk 

1950 och 1960-talsarkitektur.  

 

Planområdet är utpekat för möjlig ny bebyggelse enligt det planprogram som gjordes för 

västra delen av Nockebyhov 2011 (Dnr 2011 - 05829), och godkändes av 

Stadsbyggnadsnämnden 2013 - 03 - 07. Frågor om trafikbuller, parkering, dagvatten, 

trädbesiktning samt påverkan på ekologiska värden har utretts under planarbetet och 
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redovisats i planbeskrivningen. Byggherre för flerbostadshusen är Lindbäcks Boende 

AB och för radhusen är Småa AB byggherre. Radhusen, som kommer uppföras som 

bostadsrätter alternativt äganderätter, uppförs i tre radhuslängor om elva, sex och tre 

hus.  

 

 
Figur 5: Föreslagna radhus sedda från Tyska bottens  väg (Stockholm Stad 

2017b). 

 

Radhusen införlivas i den befintliga slänten och uppförs i tre våningar varav den 

nedersta är en suterrängvåning. Mellan radhusen kommer det befintliga parkstråket, 

med trappa som leder upp till Mälarblick, att bevaras för tillgänglighet samt för att 

bevara ett ekologiskt samband och agera spridningskorridor. Flerbostadshusen planerar 

uppföras i 4-5 våningar och placeras vid närliggande befintliga flerbostadshus medan de 

lägre radhusen står emot en befintlig bebyggelse som också är lägre. Flerbostadshusen 

kommer ha parkering i underliggande garage medan det för radhusen ordnas 

ytparkering på kvartersmark (Stockholm Stad 2017b). 
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Figur 6: Planerade flerbostadshus i 3-5 våningar. Stockholm Stad (2017b).  

Samrådsmötet för planförslaget Nockebyhov 2:22 hölls i Södra Ängby skola i Bromma 

den 14 februari 2017, cirka 2,5 kilometer från planområdet. Det inleddes med en 

utställning av plankartor och planscher och det fanns även en informationsfolder att 

tillgå samt formulär för att lämna synpunkter på som sedan kunde läggas i en brevlåda. 

Bredvid utställningen var stolar uppradade och längst fram fanns en scen. De som höll i 

mötet var projektets planhandläggare samt en seniorkonsult som agerade moderator och 

ordförande. De var båda försedda med huvudburna mikrofoner. Kommunikatören tog 

minnesanteckningar och kommunikationskonsulten försåg deltagarna med mikrofon vid 

frågor eller yttranden. Vid sidan av scenen satt även en panel med 10 representanter från 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, byggherrarna Lindbäcks och Småa samt 

landskapsarkitektfirman Tengboms, redo att svara på eventuella frågor. Det var ungefär 

70 besökare, många beskrev sig som boende i anslutning till planområdet och åldern på 

besökarna låg generellt på 50 år eller mer. Efter en halvtimmes utställningstid inleddes 

mötet med att moderatorn hälsade välkommen och gav grundläggande information. Han 

tog även upp frågan om val av lokal, då de fått frågan via telefon varför den inte låg 

närmare planområdet, och svaret var att de gjort grundliga efterforskningar men inte 

hittat en annan lämplig lokal som kunde möta stadens krav närmare än den valda, trots 

envisa försök. Efter en 5-10 minuters inledning följde planhandläggarens dragning och 

powerpointpresentation som varade cirka 30 minuter. Därefter öppnades det upp för 

frågor, och moderatorn förklarade att han skulle fördela ordet, 

kommunikationskonsulten sprang runt med mikrofonen till medborgarna, medan 

planhandläggaren var den som främst förde dialog med medborgarna. 

Gruppdiskussionen pågick i cirka 1,5 timmar och bestod främst av tydligt formulerade 

och ofta upprörda synpunkter från medborgarna, ibland i form av 5-10 minuter långa tal 

med stödanteckningar, och sedan sakliga svar eller kommentarer från planhandläggaren, 
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med inslag av att någon annan representant svarade på någon specifik fråga. 

Planhandläggaren använde ett stundtals ganska komplicerat språk (ex. startpromemoria, 

angöring, program, rådighet, spridningskorridor, remissinstans, parkeringstal, 

grönkompensation, markanvisning) vilket förutsedde att man hade viss tidigare kunskap 

om projektet och området samt om samhällsplanering och kommunal organisation. 

Stämningen på mötet var generellt ganska upprörd, med en del skarpa kommentarer 

eller suck och mummel från besökarna, men tonen behölls artig och det hindrade inte 

mötets fortlöpande. Efter gruppdiskussionen förklarades samrådsmötet vara över av 

moderatorn, som tackade för att alla kommit dit. Besökarna skingrades och tömde 

lokalen snabbt. 

Det andra samrådsmötet som studerades gällde detaljplaneförslaget för Fastigheten 

Kadetten 29 (som det hädanefter kommer kallas) på Karlbergsvägen 77 i stadsdelen 

Vasastan i Stockholms innerstad. Detaljplaneförslaget innebär rivning av ett befintligt 

kontorshus och uppförandet av ett nytt flerbostadshus med totalt cirka 87 lägenheter och 

verksamhetslokaler på bottenvåning samt två garageplan under mark.  

 

 
Figur 7: Befintliga bebyggelsefasader mot Karlbergsvägen (Semrén & Månsson i 

Stockholm Stad 2017c).  

 
Figur 8: De nya föreslagna huskropparna sedda från Karlbergsvägen 

(Stockholm Stad 2017d).  

 

Motiveringen för rivningen är att kontorshuset inte har bra tekniska och planmässiga 

förutsättningar för en lämplig omvandling till bostäder, vilket är vad fastighetsägaren 

vill omvandla till. Frågor om trafikbuller, dagvatten, dagljusförhållandet samt 

kulturmiljö har utretts under planarbetet och redovisats i planbeskrivningen (se 

Stockholm Stad 2017c). Den befintliga byggnaden uppfördes ursprungligen under tidigt 
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1960-tal för livsmedelstillverkning men har redan sen tidigt 1970-tal gradvis 

omvandlats till kontor. Byggnaden har idag hårdgjorda ytor på förgårdsmarken och 

byggnadens stora utbredning och “oartikulerade fasader” med “sentida 

aluminiumfönster” bedöms inte bidra positivt till helhetsmiljön, enligt den antikvariska 

förundersökning som tagits fram (Nyrén, 2016) (Stockholm Stad 2017d). Området kring 

Karlbergsvägen är i sin helhet utpekat som ett område med höga kulturhistoriska 

värden. 

 

Den nya bebyggelsen utgörs av två gathus med varsin flygel mot gården. De planerade 

flyglarna går något djupare in mot gården än befintlig detaljplan, för att öka 

exploateringen. En detaljerad solstudie har tagits fram som redovisar hur planförslaget 

skuggar omgivande bebyggelsen vid olika tider (Semrén & Månsson 2017). Solstudien 

är genomförd som en jämförelse mellan den föreslagna planen, den byggrätt (volym) 

som gällande detaljplan medger samt nuvarande byggnadsvolym. Bostadsgården är 

tänkt att bli en grön vildvuxen oas (växtlighet ska täcka minst 40 % av ytan) som ska ge 

ett gott intryck sett både inifrån byggnaden och från angränsande bostäder. Samtliga 

uppförda lägenheter är tänkta att ha balkong och de två trapphusen delar även en 

generös takterrass med ett orangerie. Tanken är att en del av parkeringsplatserna i det 

underbyggda garaget ska vara tillgängliga för allmän uthyrning för andra än de som bor 

i Fastigheten Kadetten 29 (Stockholm Stad 2017d). 

 

 
Figur 9: Flygvy fotomontage över föreslagen bebyggelse (Semrén & Månsson i 

Stockholm Stad 2017c).  
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Samrådsmötet för Fastigheten Kadetten 29 hölls i det hus planförslaget gällde på 

Karlbergsvägen 77 i Vasastan, den 21 mars 2017, och samling skedde först i 

byggnadens ljusgård där det fanns en mindre utställning av planförslaget. Besökarna 

hälsades välkomna, ofta med ett “välkommen” och handslag från dialogledarna - 

projektets planhandläggare och planchefen för den geografiska enheten 

Norrmalm/Östermalm på Stockholms Stadsbyggnadskontor. Närvarade gjorde även 

representanter från byggherren Patriam och fastighetsutvecklaren Ebab, arkitektkonsult 

Semrén & Månsson och landskapsarkitektfirman Urbio. Cirka 25 medborgare var där, 

främst var det grannar från de två sammansittande husen, alltså sakägare, och de var 

framförallt 50+ med några undantag. Det fanns en synpunktslåda med blanka papper 

bredvid, utan information om vad som rent formellt behöver finnas med. En 

powerpointpresentation på cirka 15 minuter samt gruppdiskussion på cirka 50-60 

minuter om förslaget hölls i ett mindre konferensrum intill, och sedan avslutades det 

hela med “öppet hus”-format i ljusgården igen. Ingen teknisk utrustning förutom 

projektor krävdes. I slutet fick besökarna chans att prata individuellt med de olika 

representanterna, se solstudie-rapporten, en fysisk modell och även en interaktiv digital 

3D-modell över staden och planförslaget på en tv-skärm (Urban Explorer), som kunde 

visa solstudien för varje enskild lägenhet. Den digitala modellen togs väl emot och 

skapade mot slutet en spontan samling av alla kvarvarande.  

 

Gruppdiskussionen var inte planerad, utan uppstod spontant då flera av medborgarna 

protesterade mot att efter presentationen gå tillbaka till ljusrummet och prata 

individuellt i Öppet hus-format. De ville höra samtliga frågor och svar, sa de. 

Planchefen stod i början längst bak i rummet och först vid gruppdiskussionen kom han 

fram och sällade sig till planhandläggaren som stöd. Han förklarade för publiken att han 

inte var lika insatt i projektet i sig, och gav framförallt mer generella resonemang eller 

förtydligande svar. Dialogledarna höll språket enkelt och förklarade tekniska termer 

såsom start-PM. Planhandläggarens accent kan möjligtvis ha upplevts svår att förstå, 

men det var ingen i publiken som kommenterade på det. Stämningen var artig men lite 

ifrågasättande från publikens sida, och det lilla rummet tillsammans med att det var 

relativt få människor gjorde att dialogen kändes ganska personlig och interaktiv.  

En stor skillnad mellan de två planförslagen är att Kadetten 29 innebär en rivning av ett 

hus som strider mot nuvarande detaljplan i sin användning som kontor och som 

dessutom redan har en avvikande design mot kringliggande området, för att ersätta med 

ett nytt hus som är något djupare in mot gården. Nockebyhov 2:22 handlar om en 

mycket mer omfattande nyexploatering (cirka 20 radhus och cirka 60 lägenheter i 

flerbostadshus) i en skogskorridor i ett bostadsområde längre ut från staden, vilket 
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kommer innebära en större förändring för de närboende (se figur 4 och 8 för 

jämförelse). En tydlig likhet är att båda de studerade samrådsmötena gällde planförslag 

för förändring i socioekonomiskt starka områden med höga fastighetsvärden, där flera 

intervjupersoner beskrev att medborgarna är vana vid att bli lyssnade på och vet sina 

rättigheter och möjligheter att påverka.  

 

Vad gäller samrådsmötena leddes de av dialogledare med mångårig erfarenhet av att 

hålla samrådsmöten. Planhandläggaren för Kadetten 29 var yngst i skaran och hade 

också minst erfarenhet (6 år) av dialogledarna (10-40 år), de båda kommunikatörerna 

var nyast vad gäller att hålla samråd. Det var ungefär lika fördelning i de två samråden 

kring vem som talade - att det främst var planhandläggaren men med stöd av planchefen 

i Kadetten 29 och en moderator (ordförande) i Nockebyhov 2:22. Både min observation 

och efterföljande intervjuer beskriver att i Nockebyhov hade planhandläggaren en 

väldigt stor roll, medan moderatorn huvudsakligen fördelade ordet, i Kadetten var det 

snarare så att planchefen kompletterade planhandläggarens yttranden eller tog över som 

stöd ibland. Gällande medborgarna var de under båda samrådsmötena huvudsakligen 

respektfulla och artiga, med välformulerade argument. Stämningen var lite upprörd och 

argumentativ på båda, enligt forskarens observation, men i Nockebyhov var känslorna 

betydligt starkare, det fanns fler punkter som var kritiserade och betydligt fler 

människor som kunde tycka olika. I Kadetten 29 upplevdes under observationen 

besökarna vara något mindre pålästa på projektet, baserat på ett antal “jaha” och mer 

uppriktiga frågor istället för rena synpunkter och kortare nedskrivna tal med referering 

till utredningar och styrdokument, som var fallet i Nockebyhov. I Kadetten var 

besökarna alltså avsevärt mindre engagerade i projektet generellt, om än fortfarande 

engagerade under mötet i sig. Både under och efter samrådsmötet upplevde jag bland de 

besökande en större acceptans för förslaget Kadetten än för det i Nockebyhov. Hur 

mycket det berodde på hur mötet genomfördes och hur mycket som berodde på den 

situationsspecifika kontexten är omöjligt att säga, men troligt är att båda aspekter 

spelade en roll.  

 

Det fanns stora skillnader kring de praktiska förberedelserna, vilket troligtvis främst 

berodde på omfattningen av detaljplanerna och även på att kommunikatörer var 

inblandade i Nockebyhov 2:22. Där hade man tagit fram en informationsfolder, ett 

formulär för synpunkter, en mer genomtänkt utställning, val av lokal och ljudutrustning 

samt även det generella upplägget upplevdes ha varit mer genomtänkt och krävt mycket 

tid. Planhandläggaren och de två kommunikatörerna förklarade att de förberedelser som 

gjorts inför samrådsmötet främst var praktiska, medan den muntliga kommunikationen 

inte direkt hade diskuterats. Den ordinarie kommunikatören förklarade att hon inte 

brukar försöka styra hur något ska sägas, men att vissa moment är viktiga att gå igenom, 

såsom att gå igenom planprocessen och att man måste lämna sina synpunkter skriftligt. 
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Skillnaden kring förhållningen till frågan om att samla in skriftliga synpunkter var 

väldigt stor i de två fallen. I Kadetten nämndes behovet av skriftliga synpunkter någon 

enstaka gång utan bredare förklaring och synpunktslapparna var blanka och utan 

information om vad som behöver finnas med rent formellt för att sedan ha rätt att 

överklaga osv. I Nockebyhov fanns färdiga formulär för synpunkter, det poängterades 

flera gånger att åsikter även måste skrivas ner för rätten att överklaga, och i samtliga 

intervjuer med de som var ansvariga för samrådsmötet lyftes detta fram som en väldigt 

viktig poäng. Dock förklarades det inte att enbart sakägare har rätt att överklaga, kanske 

ansågs det överflödigt då de flesta på mötet var sakägare. Dialogledarna från Kadetten 

beskrev också att det är en viktig del att informera om och vara tydlig kring, men hade 

inte en klar uppfattning kring ifall det gjorts muntligt i just detta fall, men att 

informationen står i samrådsinbjudan. Planhandläggaren i Kadetten förklarade också att 

muntliga synpunkter som ger ny specifik information till förslaget, och som 

dialogledarna i stunden bedömer relevanta, kan påverka utfallet även om inte skriftligen 

redovisade. 

 

En ganska tydlig skillnad forskaren lade märke till under observationen var att Kadetten 

29-mötet upplevdes ha haft tydligare förklaring av sammanhanget, specifikt kring 

politikernas roll och kopplingen till kringliggande områden - exempelvis att Hagastaden 

kommer innebära att Karlbergsvägen utvecklas till ett stråk och att det sannolikt innebär 

ett större kundunderlag för butikslokalerna i bottenplan, som inte kan motiveras med 

dagens kundunderlag. Dialogledarna gjorde även kopplingar till en bredare kontext, 

exempelvis i det att det är parkeringsbrist i hela staden och att det därför kommer finnas 

möjlighet att hyra ut några av de nya parkeringsplatserna i garaget, och många gånger 

förklarades och resonerades det kring avvägningarna mellan enskilt intresse och allmänt 

intresse, något som knappt nämndes i Nockebyhov. På Kadetten-mötet nämndes även 

sådant som tillgänglighet och framkomlighet i förbifarten, något som möjligtvis 

ytterligare skapar kontext och förståelse för komplexiteten i samhällsplanering. Det är 

dock möjligt att markering av sammanhang och liknande resonemang gjorts tidigare för 

en del av besökarna i Nockebyhov 2:22, då detta samrådsmöte varit del av en längre 

process med flera samrådsmöten och informationsmöten i samma område, plus ett 

planprogram. Under båda de studerade samrådsmötena gjordes refereringar till Stadens 

bostadsmål och den pågående bostadsbristen, och det förklarades att det inte är unikt 

med förtätning i just de här områdena utan att det byggs överallt i staden. 

 

Kadetten 29 var ett betydligt mindre omfattande planförslag och med 25 istället för 70 

besökare fanns inget behov av scen och mikrofon, vilket jag upplevde vara något 

distanserande i Nockebyhov tillsammans med att panelen med övriga representanter 

stod eller satt riktade mot publiken vilket gav lite av en “vi och dom”-känsla. Kadetten-

mötet skedde i ett mindre konferensrum med ett ovalt bord och det kändes som att det 

gjorde fler människor öppna för att spontant våga tala i gruppdiskussionen, vilket de 

fick ytterligare möjlighet till i efterföljande Öppet hus. Det var helt enkelt en mer 
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hanterbar storlek på både projekt och antal besökare. Ytterligare en skillnad var att 

planhandläggaren i Kadetten 29 hade ordnat med att använda den interaktiva TV-

skärmen där planförslaget var inlagt i en digital modell av staden.  Därmed kunde alla 

som ville efter gruppdiskussionen få hjälp att se och bättre förstå solstudiens resultat för 

solljuset på sin egen privata balkong, vilket huvuddelen av den negativa kritiken från 

besökarna gällde. Författaren gjorde observationen att det verkade lugnande för många 

att få så klara besked och hög grad av information, vilket kanske kan hjälpa att nå en 

större acceptans. Det är också möjligt att planhandläggarens outtröttliga engagemang 

för att hjälpa alla enskilt också bidrog till en positiv upplevelse och ingav förtroende. 

Följande stycke är uppdelat i tre större delar - de delar som ingår i begreppet känsla av 

sammanhang, vilket innebär en kombination av människors förmåga att bedöma och 

förstå sin situation (begriplighet), hitta motivationen att röra sig mot hälsa 

(meningsfullhet) och att även ha kapaciteten att göra det (hanterbarhet) (Lindström & 

Eriksson 2005). Ordningen kommer utav det resonemang Anders Hanson (2010) för i 

sin bok kring att utan motivation och mening hjälper det inte om man förstår och kan 

hantera situationen, alltså är meningsfullhet “viktigast”, därefter begriplighet, därefter 

hanterbarhet. Resonemang förs kring vad empirin visar och dess koppling till kasam, 

och resulterar i vissa framgångsfaktorer baserade på empirin. För att kunna leta 

framgångsfaktorer fördes ett parallellt fokus att notera de svårigheter som uppdagades, 

eftersom patogent och salutogent perspektiv i praktiken båda behövs för att komplettera 

varandra (Hanson 2010). Kasam är främst en teori eller förhållningssätt hos en enskild 

individ och att det är baserat på livserfarenheter och tidigare överkomna svårigheter, 

men Lindström och Eriksson (2005) menar att teorin också kan appliceras på en grupp 

eller på samhällsnivå. Också Antonovsky själv ansåg att salutogenes är en inter-

diciplinär ansats, och en styrka andra forskare har sett hos salutogenes är dess 

flexibilitet i användning eftersom det är ett hållningssätt som alltid fokuserar på att lösa 

problem genom att främja styrkor (Lindström & Eriksson 2005, Antonovsky 1987). I 

denna studie appliceras kasam som en salutogen tankemodell på ett nytt ämne och form 

av mänskligt sammanhang, istället för att mer traditionellt kvantitativt mäta styrkan av 

kasam hos en individ.  

På båda samrådsmötena har medborgarna begärt svar på varför de ska ge sina åsikter, 

vad det är för mening med att de kommer dit. Detta kan ses som en indikation på att 

syftet med mötet varit oklart för dem, att meningsfullheten därmed saknas. Även de 

intervjuade dialogledarna lät tveksamma till om de trodde att syftet hade framförts och 

nått fram till medborgarna, och deras ibland motstridiga resonemang kring vad syftet 

med samrådsmöten egentligen är ledde till följande sammanställning i relation till 
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kasam-faktorn meningsfullhet. Här nedan lyfts motsättningarna fram, de olika 

resonemangen och uppfattningarna ställs emot varandra för att sedan resultera i en 

reflektionsmall och sammanställning av vad syftet och målet med ett samrådsmöte kan 

vara. 

 

Flera medborgare frågade vid olika tillfällen under mötet i Kadetten 29 vad meningen 

var med att ge sina synpunkter, främst då det indirekt förklarades inte vara troligt att ett 

egenintresse såsom deras (exempelvis gällande att vissa personer skulle få mindre 

solljus på balkongen) skulle ha någon större inverkan på det slutgiltiga förslaget. Även 

planhandläggaren sade sedan att han uppfattade att vissa besökare kände att “varför är 

vi här, allt är färdigt och ni har svar på allt”. I Nockebyhov ifrågasatte många vad det är 

för mening med att ha ett fysiskt möte när man ändå måste skicka in sina synpunkter 

skriftligt för att de ska räknas. Dessa exempel på invändningar ger en indikation på att 

syftet och meningen med samrådet upplevdes oklart vid båda samråden, att mötets 

funktion och del i processen samt målet och meningen med att de kommer dit och 

tycker till inte riktigt framgår. Som Lindström och Eriksson skriver behöver 

svårigheterna och kraven anses värda ens engagemang och värda att investera energi i, 

för en känsla av meningsfullhet. Även SKL (2009) listar ett tydligt syfte som väldigt 

viktigt för att medborgarna ska uppleva en dialog meningsfull. Vid bristande 

meningsfullhet vid ett samrådsmöte kan möjligtvis dialogtrötthet uppstå, att medborgare 

väljer att inte delta i framtida dialoger. Under det aktuella mötet kan även den helhetliga 

känslan av sammanhang bli svag hos medborgarna på grund av brist på motivation till 

att vinna förståelse (begriplighet) och finna resurser för handling (hanterbarhet) 

(Hanson 2010; Lindström & Eriksson 2005). I Nockebyhov yttrade medborgarna flera 

gånger åsikter gällande att allt redan verkar vara bestämt, och deras frustration över att 

inte känna sig lyssnade på märktes både före och under mötet - “som att prata med en 

vägg” sade en deltagande medborgare. Planchefen i Kadetten förklarade att han inte 

trodde det var ovanligt att medborgare går ifrån samrådsmöten med känslan att det inte 

betydde något att komma dit och berätta att ens utsikt förstörs eller liknande, att det inte 

ger någonting. Flera andra dialogledare tog också upp att det är vanligt att medborgare 

känner så, men resonemangen landade ofta vid att konstatera att det är så det är, det är 

så processen ser ut. Ett ifrågasättande från medborgarna vid Kadetten 29-mötet möttes 

av tystnad från dialogledarna och sedan förklaringen att mötet inte är en förhandling 

som slutar i ett beslut, men att de tar åt sig av synpunkterna och gör avvägningen sen. 

Betydligt mer utförliga svar på den frågan fick jag personligen senare i intervjuerna, där 

exempelvis kommunikationskonsulten i Nockebyhov 2:22 mot slutet av intervjun 

resonerade som så här: 

 

“I samrådet generellt så är det, eftersom den muntliga kommunikationen inte 

räknas som en synpunkt, [...] så det är ju uppenbart att man måste bygga en 

förståelse där att det här är inte en förhandling vi sitter i just nu, det är ett 

informationsmöte. Där tror jag det ligger i, och där tror jag, om syftet med 
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mötet är så glasklart, så tror jag att konflikten också blir mindre. Konflikten 

uppstår ju i att jag har en förväntning på dig som i samrådet, att vi ska komma 

till en slutsats, att du ska säga till mig att jag hör vad du säger och det här är 

förslag på ändring. Den kommer ju aldrig. Därför blir frustrationen så stor. 

[...] Det är där konflikten ligger, det är inte i de skilda åsikterna, utan det 

ligger i förväntningarna på samrådet.” 

 

Vidare resonerar han kring att formen av dialog vid ett samrådsmöte är ganska konstig: 

 

“Det är ju allmänmänskligt, om jag för en diskussion med dig så vill jag ju ha 

en konklusion eller så, och här blir det inte så, vilket är frustrerande. Ja, tack 

för diskussionen, nu får du gärna skriva ett brev och skicka det till mig, och 

det är en väldigt konstig sak att säga till någon egentligen när du har haft en 

diskussion med någon för så gör vi aldrig annars. Jag skulle liksom aldrig ha 

en diskussion med dig om en fotbollsmatch och säga ja men då mailas vi om 

det här sen så att vi liksom kan få det på papper. Det är vi ju liksom inte vana 

vid, vi är vana vid att vi har löst konflikten, hittat en lösning, vi är så 

konsensusinriktade, lösningsorienterade, vi vill hitta någon slags ståndpunkt 

här och sen kan vi lämna det. Här gör vi inte det. Här står det någon och 

säger jag har inte mandat att ha den här diskussionen med dig, som dessutom 

är helt meningslös på ett sätt för du måste ändå maila mig sen, dina åsikter. 

Så den blir väldigt konstig. Så jag tror att, att bli mycket tydligare liksom, är 

ju ett uppdrag från stadens sida, liksom, i processen.”  

 

Dialog, som Stockholms stadsbyggnadskontor benämner förfarandet, är ju ett 

sympatiskt begrepp och man tycker att det ska finnas något ömsesidigt i det, enligt 

planhandläggaren i Nockebyhov 2:22. Men, som planchef Kadetten vidare förklarar: 

“en dialog som ska nå ännu längre, i liksom att komma fram till någonting, där man 

har en gemensam samsyn eller skapar en konsensus kring någonting, det är ju inte 

samrådsmötets syfte.”  

 

I Kadetten 29 uppfattade forskaren att huvudparten av medborgarna var där för att helt 

enkelt få mer information om förslaget, och att de ställde de frågor de kom att tänka på 

efter presentationen. Planhandläggaren Kadetten sade även han att han upplevde att de 

som mest var nyfikna tyckte det gavs bra information, medan de (i det här fallet) få 

berörda kanske inte kände att det var så meningsfullt möte. Sedan fortsatte han att säga 

att samrådet är ju till för just de som är berörda, varvid han uttryckte sin frustration över 

att den lagstadgade samrådstiden kommer för sent i processen och att planförslaget är 

för “färdigt”. Dialogledarnas uttalade syfte med mötet kan därför sägas ha stämt bra 

med de icke-berörda, men upplevdes inte riktigt räcka till av de faktiskt berörda, som 

mötet främst är till för. Planhandläggaren resonerade vidare att “grejen är att vi går till 

samråd ofta när vi har ett färdigt förslag. Så egentligen om man kollar på hela 
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processen, är det på något sätt meningslöst“. Han menar att det inte är det mest 

optimala om man vill ge möjlighet till medborgarna att påverka och ge sin syn på 

platsens möjligheter. Tidig dialog är något som också förespråkas av exempelvis SKL 

(2009) och Reed (2008) för att nämna några och är även i linje med mjukt 

systemtänkande och komplexitetsteori som betonar behovet av iterativa och 

lärandebaserade arbetssätt – en gradvis uppbyggnad av kunskap och kapacitet genom 

samarbete och lärande mellan intressenter (Checkland & Poulter 2006; Collins & Ison 

2010 i SKL 2015). Tidig dialog stämmer också med principer i salutogent ledarskap, 

där inbjudan till problemdiskussion istället för enbart feedback kring en färdig lösning, 

anses inge mer ansvarskännande och förståelse hos medarbetarna eller deltagarna. Det 

kan skapa högre meningsfullhet och lagkänsla att så att säga enas inför ett yttre hot 

(Hanson 2010). Boverket (2017) förklarar dock att när det gäller just en detaljplan ska 

kommunen innan samråd redan ha tagit ställning till vissa saker och bedömt 

konsekvenser av planförslaget som ska presenteras. Planhandläggare Kadetten 

förklarade att det är mer aktuellt i större och potentiellt konfliktfyllda planer. Processens 

motsättningar tydliggörs i hur planhandläggaren resonerade kring att han ville ge 

medborgarna känslan av att det inte är ett färdigt förslag och att processen fortfarande är 

lång, samtidigt som han i intervjun förklarade att det är ett nästan färdigt förslag och att 

det därför inte är så stor påverkansmöjlighet. Han uttryckte också att han inte trodde 

allmänheten uppfattat att det fanns så mkt att påverka.  

 

Under intervjuerna visade svaren kring vad syftet med samrådsmötet är på att syftet 

med samrådsperioden och samrådsmötet ofta förklaras vara samma. Frågan är om det är 

det? Som svar på min följdfråga till detta svarade planchefen i Kadetten att 

samrådsmötet inte är lagstadgat på samma sätt som samrådsprocessen är, så 

samrådsmötet är därför en möjlighet att vidga perspektivet och ge möjlighet att 

informera och ta in synpunkter på ett ännu bredare sätt än vad själva samrådsprocessen 

ger. Att få in synpunkter och lokalkunskap ansåg 5 av 6 intervjupersoner vara ett 

framstående syfte med samrådsmötet, medan den sjätte poängterade att det är det som är 

syftet med samrådsprocessen men att mötet är mer en chans att ställa frågor, då 

synpunkter inte protokollförs och man måste skriva ner dem. Moderatorn i Nockebyhov 

fick samma följdfråga som planchefen och svarade att han inte funderat igenom det, 

men att det skulle kunna förklaras utförligare vad som menas med samråd, och vad 

samrådsmötet har för roll i samrådsprocessen. Kommunikationskonsulten kallade det 

för en utmaning, att förklara syftet med samrådsprocessen, och förklarade vidare: “jag 

tror att det finns en diskrepans mellan vad samrådsmötet är för oss och hur det 

uppfattas av allmänheten, generellt.” 

 

Många förespråkare av medborgardialoger och forskning om dess fördelar lyfter fram 

dess potential att stärka förtroendet för det politiska systemet och tjänstemännen 

(exempelvis Abrahamsson 2013; Reed 2008; Löfvenius 2016). Därför ägnades del av 

intervjuerna till att fråga om tjänstemännens syn på det och huruvida det är ett delsyfte 
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att skapa eller bibehålla förtroende hos medborgarna i och med samrådet. Denna fråga 

möttes av reflekterande och något undvikande svar av de flesta intervjupersoner. 

Planhandläggaren Nockebyhov svarade att de har tydliga uppdrag och försöker sitt bästa 

att informera och göra informationen tillgänglig. Kommunikatören nämnde att hon 

hoppas att dialogledarna upplevs professionella och det är viktigt med ett respektfullt 

bemötande, medan kommunikationskonsulten poängterar att de inte håller på med 

varumärkesbyggande men att det kan vara viktigt i vissa större projekt för att få folk 

engagerade. Planhandläggaren i Nockebyhov svarade med en förklaring av hur 

planprocessen fungerar och hur man har försökt vara transparent och tillvarata olika 

intressen i planeringen, en förklaring som forskaren menar kanske hade skapat just 

förtroende för kommunens arbete om den givits under samrådsmötet och inte bara i 

intervjun. Planchefen i Kadetten svarade ganska annorlunda från de andra: 

“Absolut! Det tänker jag är jätteviktigt, och det är ju jätteviktigt varje 

gång vi träffar personer som på olika sätt är i en beroendeställning till oss, vi 

har ju ett monopol på det vi gör, det är reglerat i lagen och det är politiker 

som bestämmer hur och vad vi ska göra, dels genom lagstiftarna och sen 

genom de som fattar beslut i de enskilda ärendena på lokal politisk nivå i 

kommunen. [...] förtroendefrågan är jätteviktig eftersom vi också är en 

myndighet och vi representerar ju någonting”  

 

Kommunikationskonsulten gjorde å andra sidan associationen mellan frågan om att 

bygga eller skapa förtroende hos deltagarna med att det är aktuellt när man vill få 

människor engagerade, men att det inte riktigt är aktuellt i detta fall, där människor 

redan hade ett stort engagemang. Han förklarade att kommunikationsinsatser för att 

förklara varför och hur, förklara att staden har ett syfte med exploateringen och att 

försöka skapa förtroende för att få människor att bli delaktiga i processen, sker i större 

projekt i till exempel Skärholmen, där deltagandet är lågt, men inte här. Att majoriteten 

av intervjupersonerna inte ansåg förtroendebyggande vara något uttalat delsyfte för 

samrådsmötet är ett intressant resultat i förhållande till att det ofta inom forskning och 

myndigheter är väldigt accentuerat som en stark potential och fördel med att hålla 

medborgardialog.  

 

Detta är också en indikation på hur den individuella uppfattningen om vad samråd är 

och bör vara får mycket inflytande och påverkan på hur samrådet genomförs. Att sträva 

efter en institutionalisering av samrådsmötespraktiken verkar heller inte vara på 

agendan, enligt studiens intervjupersoner (Reed 2008). Forskarens reflektion kring detta 

är dock att det hade varit bra i ett större sammanhang, inom kommunen eller nationellt - 

att institutionalisera praktiken eller öka utbildningen och den kollegiala återkopplingen 

inom ämnet medborgardialog och samtalsfärdighet för att ge medborgarna en mer 

rättvis möjlighet för delaktighet oavsett dialogledarens personliga förmågor eller 

erfarenhet, som också Bülow & Wilińska (2014) skriver om. Detta baseras till viss del 
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på observationen av studiens två samrådsmöten, men då dessa två mötens 

genomförande var relativt likartade, och både genomfördes professionellt och ansågs 

lyckat av samtliga intervjupersoner, så är reflektionen mer på en generell nivå. 

 

  

De förklaringar kring syftet med samrådsmötet som allmänheten fick höra under 

samrådsmötena var ungefär: “vi vill få era synpunkter”, ”ni kan få ställa frågor direkt”, 

”vi tänkte förklara hur vi har tänkt.” i Kadetten 29. I Nockebyhov 2:22 förklarades det 

ungefär “vi vill ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt”, ”förslaget är inte klart”, 

”vi behöver er expertis och hjälp”, ”vi vill ha in förslag.” Den information de innan 

mötet fått gällande syftet var i samrådsbrevet, där det stod: “För utbyte av information 

och synpunkter inbjuds härmed till samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).” I PBL 5 kap 12 § står att “Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”, där ingen 

skillnad görs mellan samråd i generell benämning och samrådsmöte specifikt. Plan- och 

bygglagen (PBL) tar inte upp huruvida ett fysiskt samrådsmöte bör hållas och i så fall 

hur eller vad det bör innehålla, utan det är upp till varje enskild kommun. I PBL 5 kap 9 

§ står det även gällande Översiktsplaner att kommunen under samrådet (inte 

nödvändigtvis under det fysiska mötet dock) ska ”redovisa förslagets innebörd, skälen 

för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse 

från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.” Detta är alltså inte 

lagstadgat vad gäller just detaljplaneprocessen, men kan ändå tänkas vara ett underlag 

som många tjänstemän följer.  

 

På frågan vad syftet med samrådsmöten är svarade intervjupersonerna som sagt väldigt 

olika, delvis i linje med vad plan- och bygglagen säger, men även lite mer omfattande 

än så. Formuleringar som användes var “presentera förslaget”, “förtydliga 

synpunkter”, “möjlighet att ställa frågor”, “möjlighet att ventilera” och “lämna 

synpunkter” men ingen tog upp samtliga aspekter. Indirekt pratade några av dem om 

syftet även senare genom att lyfta fram vikten av att medborgarna förstår processen, 

både planprocessen och hur man lämnar synpunkter syftades det då till. “Motivera och 

förklara val och avvägningar” nämnde två personer. Planchefen i Kadetten lyfte också 

resonemanget att syftet med mötet kanske inte är accepterat av de man möter, och att 

vem skriver egentligen syftet? Ska planerarna göra det ensidigt, och om de som kommer 

till mötet har ett annat perspektiv och anledning till att komma dit, är det då fel? 

Eventuellt kan en modell likt den nedan användas som reflektionsmall som 

förberedelse-verktyg inför ett samrådsmöte. Modellen är en sammanställning av 

intervjupersonernas uppfattningar om syftet med ett samrådsmöte, och forskaren menar 

att dialogledarna kan behöva ta ställning till de olika möjliga syftena innan 

samrådsmötet för att veta vad de själva anser och vad de sedan bör förmedla också till 

medborgarna. Därmed kan både dialogledarna och medborgarnas känsla av 

meningsfullhet stärkas. 
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Figur 10: Syftesmodell, visar möjliga syften för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen, för medborgare respektive tjänstemän. 

 

Möjligtvis kan syftesmodellen användas i kombination med följande sammanställning 

av dialogledarnas uppfattningar om målet med samrådsmöten. Även gällande vad målet 

med samrådsmöten är uppdagades många olika uppfattningar, varvid ställningstagande 

och reflektion kan vara behövligt även gällande detta. Följande modell innefattar främst 

processmål, det vill säga önskvärda kvalitéer i en dialog som anses vara viktiga för en 

givande dialog om en komplex fråga. Utfallsmål har inte specificerats i större 

utsträckning då dialogledare generellt bör förhålla sig värdeneutrala till dessa (SKL 

2015). Dock har ”bättre underlag för beslut” och ”ökad lokal, situationsspecifik 

kunskap” inkluderats, vilka på ett sätt kan anses vara utfallsmål, men då dialogledarna 

speciellt lyfte fram dessa och då de är ganska självskrivna har de inkluderats ändå.  
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Figur 11: Målmodell, visar möjliga mål för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen. Sammanställning av dialogledarnas uppfattningar, i bred 

tolkning. Av författaren.  

 

Planchefen på Kadetten förklarade vidare att han trodde att folk ibland är medvetna om 

syftet på ett lite frustrerande sätt, för att man kanske tror att samrådet går ut på att man 

ska ha ett starkt inflytande på det som vi kommunicerar. Och om man inte får det 

inflytandet, så inser man att det kanske bara handlar om information eller konsultation, 

på SKL:s deltagandetrappa (se figur 12). Både planhandläggaren och planchefen i 

Kadetten ansåg att det är viktigt att vara tydlig med detta, vilket indikerar en viss 

motsättning gällande intention och praktik då forskaren inte uppfattade att det var så 

tydligt, förrän möjligtvis i slutet. Båda dialogledarna tar upp samrådsbrevets roll i att 

förmedla syftet, fast på olika sätt: Planhandläggaren menar att det står tydligt där att 

man får lämna synpunkter och tycka till om planförslaget. Det som inte står är att de 

muntliga synpunkterna inte dokumenteras och som planhandläggaren sa är förslaget i 

stort sett klart. Samtidigt som han säger att han trodde allmänheten förstod syftet, säger 

han också att han inte trodde att de tyckte att det var så meningsfullt och inte förstod 

varför de skulle ge sina synpunkter om förslaget redan var klart och att allmänintresset 

ändå väger tyngre. Planchefen menar att det ibland kanske kan vara bra att förtydliga i 

inbjudan till ett samrådsmöte, att syftet här är att diskutera de här frågorna eller att totalt 

avskrivande inte är aktuellt, så att förväntningarna är mer lika innan mötet. Han 

upplevde att det tidigare har hjälpt till att göra samtalen på samrådsmöten mer 

konstruktiva. 

 

Planhandläggaren i Kadetten tog upp att när stämningen blir så där att medborgarna 

ifrågasätter vad meningen är med att de är där, så ska man förtydliga vad syftet är med 

mötet. Även gärna påminna folk några gånger om. Forskaren upplevde under intervjun 
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att detta resonemang växte fram gradvis i och med chansen till reflektion, men att 

resonemanget inte riktigt genomfördes i praktiken på det studerade mötet. Enligt 

kommunikationskonsulten finns det en stor utmaning i att många medborgare undrar 

”Vad gör jag här? Är vi tillbaka på ruta ett?”, och att det kanske bör till någon slags 

folkbildningsambition, att förklara var i processen man kommer in och faktiskt kan 

påverka. Planchefen formulerar det: 

 

“[...] Tydlig med att vem som är budbärare och vem som är mottagare av det 

budskapet som vi för fram. Är det en dialog, handlar det om att man får önska, 

handlar det om att man får framföra saker och förvänta sig någonting, eller 

handlar det om att bli lyssnad på och sen kanske inte alls bli… få gehör. […] 

Det är ju en viktig del att förklara det. Det kanske man skulle kunna tydliggöra 

i vissa fall, från oss som myndighet.“  

 

 

Enligt Hanson (2010) kan meningsfullheten stärkas genom att vidkännas den gällande 

verksamhetens övergripande syfte och skapa lagkänsla, exempelvis genom att enas inför 

ett yttre hot, som exempelvis kan vara problemet i fråga. Alltså är det viktigt att 

illustrera och förklara vikten av och meningen med den uppgift eller svårighet man ska 

handskas med. Att också få en begriplighet kring helheten kan öka förståelsen för hur 

andra hanterar sin del av verkligheten och vilka förutsättningar de andra parterna har 

(Hanson 2010). Enligt planchef Kadetten är målet med samrådsmötet primärt att 

informera om förslaget, men att mötet också förhoppningsvis skapar en större insikt om 

vad förslaget har för roll i ett större sammanhang. Målet är också att berätta varför vi 

gör det här i det här fallet och hur vi gör på andra platser, menar han. Detta upplevde 

föorskaren att både planchefen och planhandläggaren också gjorde i ganska stor 

utsträckning under samrådsmötet. Planchefen ansåg att det var en huvudsaklig del i hans 

roll tillsammans med att vara ett stöd (både mentalt och kunskapsmässigt) till 

planhandläggaren som ledde mötet, att ge möjlighet för deltagarna att “lyfta blicken lite 

grann, att beskriva vad som händer i stort i staden, hur olika processer ser ut och 

sådär”. Kommunikationskonsulten hade å andra sidan en ganska kritisk syn på 

huruvida det skulle ha någon större effekt på någon som har en stark åsikt att berätta om 

sammanhanget och sätta in planförslaget i ett större perspektiv. Han resonerade vidare 

kring att kommunikationen av sammanhang och förtroendeskapande ligger på ett annat 

plan, en annan nivå, att den bör skötas mer som en generell kampanj eller 

informationsinsats. Att samrådet är en ganska specifik process, med ett specifikt 

planförslag. Även planchef Kadetten menar att det ju är politikerna som tar besluten 

som påverkar hur de jobbar och vad de jobbar med på Stadsbyggnadskontoret och att 

informationen om det kanske ligger på ett lite högre plan. Han förklarar att det kan vara 

svårt som enskild tjänsteman som handlägger ett enskilt detaljplaneärende att berätta 

hela den historien. Dock menar han att det som de kan göra på samrådsmötet är att sätta 

in det i ett större sammanhang, visa dem som känner sig utsatta och förfördelade av 
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planförslaget att de inte är mer utsatta än många andra ute i staden, för det måste byggas 

överallt just nu. Han ansåg att planhandläggaren under samrådsmötet beskrev väl att en 

del av en planprocess handlar om att ställa intressen mot varandra, speciellt då allmänna 

och enskilda intressen. En koppling som här kan göras till forskning är Thomas Jordans 

(2015), docent i arbetsvetenskap, beskrivning om att steg tre i en gruppmedlingsprocess 

innebär att förstå varandras underliggande intressen, förstå vilka alternativ som inte är 

möjliga och skapa förståelse för de gemensamma intressena för att därmed potentiellt 

göra att det ses som en gemensam uppgift att hitta lösningar. Ofta i planprocessen 

uppkommer dock situationer där det inte går att komma fram till ett samförstånd kring 

en fråga, exempelvis om en av parterna är ovillig att försöka eller att det är nödvändigt 

att värna om en tredje parts behov. Då menar Jordan (2015) att överkörning kan behöva 

göras, antingen genom att utöva makt eller att agera utan samtycke. Vidare förklarar han 

att dessa kan genomföras på ett mer eller mindre skickligt eller oskickligt sätt, och 

förespråkar därför ”skonsamma överkörningar” eftersom en oskicklig överkörning ofta 

leder till att den som blivit utsatt känner sig kränkt och orättfärdigt behandlad. Detta kan 

förståeligt påverka relationerna under lång tid, och kan alltså skada förtroendet för, i det 

här fallet tjänstemännen och det politiska systemet (Jordan 2015).  

 

Planchefen Kadetten resonerade dock även kring att det är något av en individuell 

värderingsfråga hur mycket förklaring av sammanhang eventuellt skulle hjälpa eller 

tillföra:  

 

“Sakerna som vi representerar berör så nära och [på ett] personligt plan, för 

väldigt många. Och att man som berörd, skulle kunna sätta sig själv åt sidan 

och tänka, jamen min utsikt spelar ingen roll, det är ändå de här 20 

lägenheterna som kommer till. Att jag skulle se det allmännas bästa ur det 

perspektivet när jag är så direkt berörd av det som kommuniceras genom 

myndigheten… jag tror att det är svårt. Det finns ju massa frågor i samhället 

när man kan ställa sig den frågan [...] - hur mycket är jag villig att offra i mitt 

bekväma samhälle för att andra ska få det lite bättre?”  

 

Möjligtvis kan begripligheten som följer av att påvisa sammanhanget ge en tydlighet 

och transparens som ökar chanserna för att dialogledarnas agerande respekteras som 

sakligt grundat. Det menar Thomas Jordan (2015), och förklarar att transparens om ens 

verklighet, principer och värden som ligger till grund för ens val och vad en har för mål, 

kan reducera utrymmet för motparten att bygga upp alternativa sanningar om ens 

bakomliggande motiv och drivkrafter. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på att meningsfullheten vid samrådsmötena har vissa 

brister utifrån framförallt medborgarnas synvinkel, men också vad gäller mötesformen 

och för dialogledarna. Det finns motsättningar kring syftet och meningen med 

samrådsmötet, till skillnad från syftet med samrådsprocessen, vilket påverkar främst 
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medborgarnas motivation och känsla av meningsfullhet. Observationen visar att detta är 

en stor källa till frustration för medborgarna, och intervjuerna visar att tjänstemännen är 

medvetna om det. Dock är de fast en ny typ av roll och trots stor erfarenhet finns en 

bristande kompetens och utbildning att hantera den motsägelsefulla formen av möte 

som samrådsmöte är och de olika förväntningar som olika intressenter har. Forskarens 

uppfattning är generellt att reflektion vad gäller skapande av meningsfullhet bör ske 

utifrån att definiera syftet, att åhörarperspektiv behövs till en högre grad och även att 

koppling till ett bredare sammanhang kan öka medborgarnas förståelse (begriplighet) 

och därmed motivation (meningsfullhet) för samrådsmötet. 

 

Begreppet begriplighet handlar om att ha kunskap och förstå komplexiteten av en 

svårighet, men också om att förstå både sig själv och andra (Hanson 2010). Begriplighet 

handlar om hur interna och externa stimuli upplevs på ett kognitivt och intellektuellt sätt 

(Lindström & Eriksson 2005, Antonovsky 1987). Vissa medborgare uttryckte, förutom 

tidigare nämnd avsaknad av förståelse kring meningen med mötena, även avsaknad av 

förståelse för planförslagens underlag. En komplett genomgång av samtliga utredningar 

kan förstås inte göras på ett samrådsmöte, men som moderatorn i Nockebyhov sa hade 

det varit bra om det på något sätt tydliggjordes hur mycket mer material som fanns 

tillgängligt. 

 

Planhandläggare Kadetten tog upp att medborgarna oftast inte är vana vid planprocessen 

och ofta undrar vad det är som gäller, vem beslutar och så vidare. Han menar att det 

därför är bra att berätta övergripande om politiska beslut, bostadsmål och stadens 

visioner för att visa på att planförslaget inte bara är något som Stadsbyggnadskontoret 

har hittat på. Om man kopplar till syftet eller målet med det övergripande kanske det 

blir lättare för folk att förstå, menar han. Kommunikatören i Nockebyhov förklarade att 

“kopplingen mot bostadsmålet, stadens bostadsmål, den måste vi ju göra. Och att vi har 

en plan för hur vi arbetar - vi har Stockholms översiktsplan.” Hon förklarade vidare att 

i planbeskrivningen gör man de här kopplingarna, då skriftligt. På följdfrågan om 

huruvida hon trodde att deltagarna förstod kontexten i den muntliga kommunikationen 

svarade hon: “Indirekt gör det nog det”, men att de ändå inte vill acceptera att man ska 

bygga. Kommunikationskonsulten ansåg också att många nog förstår varför Stockholm 

växer, de brukar ju inte fråga varför, som han uttryckte det. Kommunikationskonsulten 

ansåg vidare också att det argumentet redan är gjort någonstans, på en högre nivå, till 

exempel av politiker, och att det som sagt sällan har någon effekt på den som har en 

åsikt ändå. Han resonerade så att även om man förstår kanske man väljer att inte se. 

Moderatorn i Nockebyhov förklarade också att ibland finns det en otålighet hos 

medborgarna när det blir för långa förklaringar om kontext i inledningen till mötet - “vi 

vet att ni behöver bostäder, vi vet att det behövs vägar”, förklarade han att medborgare 

ibland säger. Enligt hans erfarenhet är det bättre med kort inledning och att sedan i 
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svaren på medborgarnas frågor försöka baka in andra saker som är viktiga, samt förklara 

det bredare sammanhanget. Han resonerade också som så att det kan vara viktigt att lite 

mer grundligt förklara kontexten i vissa sakfrågor, de som visar sig vara mest aktuella 

under det specifika mötet, men att inte gå in på kontexten kring allt. Han gav exemplet 

att i Nockebyhov-samrådet kunde man gjort det angående grönfrågorna, eftersom det 

var många medborgare som ville värna om grönskan. Att lite bredare förklara hur staden 

hanterar grönfrågor, till exempel genom att det hela tiden görs utvärderingar om vilken 

mark som är mest värdefull ekologiskt och för den biologiska mångfalden. Förklara att 

all mark inte kan sparas, men att de på kommunen har en ganska bra bild av vilken mark 

som i första hand ska sparas. 

 

I Kadetten visade planhandläggaren på stor genomtänkthet i sitt resonemang både vid 

presentationen och vid svaren på frågorna, exempelvis förklarade han detaljer såsom 

varför designen av fasaden såg ut som den gjorde, vad tanken var bakom. I 

observationen uppfattade jag att det gav en uppfattning om komplexiteten i planering 

och genomtänktheten i förslaget. Under mötet, kommenterade en medborgare efter en 

stunds diskussion att “byggherren bör ju inte vilja ha överklagande” varvid planchefen 

förklarar vidare att precis, de vill ha en rättssäker plan, att den ska svara mot de behov 

som finns för att den ska hålla. Att deltagarna drar egna slutsatser kan visa på ökad 

förståelse hos besökarna, något som bidrar till trygghet enligt Hanson (2010). I Kadetten 

liksom i Nockebyhov togs befolkningsökningen och bostadsbetinget upp vid ett flertal 

tillfällen under mötet, något kommunikatören ansåg att planhandläggaren i Nockebyhov 

hade varit väldigt tydlig med. Under observationen i Nockebyhov upplevde forskaren å 

andra sidan att resonemang kring orsaker, konsekvenser, och frågan om varför saker är 

som de är saknades. Under observationen upplevde forskaren också vid några tillfällen 

att förklaringarna som gavs inte riktigt var anpassade till publiken. Moderatorn tog dock 

vid några tillfällen initiativ till att avbryta dialogen för att generellt förtydliga eller 

komma in på rätt bana vid en handfull tillfällen, och vid några tillfällen även för att 

förtydliga planhandläggarens svar. Författarens kunskaper i planeringsfrågor och 

samtidigt att vara ny i branschen gav dock en inblick i var missförstånd ändå kan ha 

uppstått, där förklaringar kan ha gått över huvudet på deltagarna eller där det hade 

behövts mer bakgrundsinformation. Planhandläggaren i Nockebyhov använde som 

tidigare nämnt ett stundtals komplext språk och mötet förutsåg att man hade viss 

kunskap om projektet, området och om samhällsplanering och kommunal organisation. 

En motsättning till detta är att kommunikationskonsulten upprepade gånger i intervjun 

poängterade vikten av att inte förutsätta kunskap. Till viss del kan, som tidigare nämnt, 

samma medborgare ha varit på tidigare möten och då fått en förklaring, men att därmed 

inte upprepa informationen blir indirekt att förutsätta kunskap. Upplevelsen var också 

att i intervjuerna med dialogledarna förklarades både planprocess, dilemman inom 

planering, kontext och motivering av val på ett pedagogiskt och resonerande sätt. Dessa 

resonemang och pedagogiska utformning upplevde forskaren saknades under 

samrådsmötet. Vissa exempel togs upp under intervjuerna som eventuellt hade 
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medverkat till en nyanserad bild av opinionen om förslaget. Exempelvis att 

exploateringen kommer vara bra för underlaget för den lilla livsmedelsbutiken i 

området, som då kan finnas kvar och kanske bli bättre. Även att remissinstansen 

miljöförvaltningen, som många deltagare kanske tror skulle slå vakt om grönområdet i 

fråga, istället hade gett kritik om att det borde byggas fler flerbostadshus istället för 

radhus för att öka exploateringen när man ändå tar grön mark i besittning. 

Planhandläggaren i Nockebyhov förklarade att sådana försök till nyansering av bilden 

ibland kan mötas av upprörda känslor då det uppfattas som försök till blidkning, att 

kommunen försöker kompensera med alltför små motåtgärder.  

 

Planhandläggaren i Nockebyhov förklarade också sedan i intervjun att han i inledningen 

presenterade viss kontextuell information, såsom att Nockebyhov inte räknas som en 

trädgårdsstad utan redan har blandad bebyggelse. Han förklarade även att 

befolkningsutvecklingen har varit ganska konstant sedan 1954 och att inte mycket nytt 

har byggts i området. Under observationen uppfattade forskaren inte att det 

tydliggjordes kopplingen mellan denna information och att det var därför Nockebyhov 

ansetts lämplig att bygga i. Upplevelsen var inte att denna information var i form av en 

analys av stadsdelens karaktär med anledning att ge en motivering till varför man kan 

föra in fler flerbostadshus i den här typen av stadsdel. Forskaren upplevde även att det 

saknades en bredare förklaring till varför exploateringen sker på grön mark, istället för 

att upprepa att “det byggs över hela staden, inte bara här”. I intervjun motiverades 

detta väl inför forskaren med att förändring sker kontinuerligt i städer, speciellt sådana 

som växer och att det är svårt att motivera varför det inte ska byggas i Nockebyhov, när 

det byggs överallt annars. En reflektion forskaren därmed fick var att det nog kan skapa 

en bredare frustration hos deltagarna kring att staden växer så mycket och att det ska 

byggas överallt. Det skapar inte förståelse för fenomenet utan mer informerar att det 

händer. Kommunikationskonsulten menade att enligt hans erfarenhet skulle det behövas 

en större medvetenhet på förvaltningarna om hur processen upplevs och uppfattas 

utifrån. SKL:s rapport (2015) visade att några av deltagarna i det studerade fallet 

upplevde att insikten om komplexiteten kring den komplexa frågan ledde till ökat 

förtroende för tjänstepersonerna.   

 

 

Detta leder oss in på hur ett budskap förmedlas, spelar det någon roll? Äldsta delen av 

hjärnan är den som förstår kroppsspråk, yngre delen förstår vad som sägs. Vi är bättre 

på att uppfatta tonfall, kroppsspråk, pålitlighet, än på att uppfatta vad någon säger eller 

än mer menar (Skogholm 2016). Kommunikationskonsulten resonerade kring detta 

genom att förklara hur en person med 25 års erfarenhet av att utreda saker inte 

nödvändigtvis har 25 års erfarenhet av att presentera saker för andra i korta ordalag. 

Han har ofta känt en frustration när han förstår vad någon dialogledare vill säga men 

poängen inte kommer fram, ibland för att publiken inte riktigt är mottaglig, ibland för 
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att det krävs en del förkunskap. Han menar att det beror väldigt mycket på vem 

individen är, då vissa är naturligt bra på att berätta saker inför folk. 

 

Intervjufrågorna gällande hur förberedelserna sett ut gällande den muntliga 

kommunikationen och om man tänkt något på hur saker skulle sägas, gav varierande 

svar. Kommunikatören i Nockebyhov beskrev som sagt att hon främst har några 

speciella moment som hon råder dialogledarna att gå igenom, däribland förklaring av 

planprocessen och att man måste lämna skriftliga synpunkter för formell hantering och 

för rätten att överklaga. Men i egenskap av kommunikatör menar hon inte att man ska 

säga det på något specifikt sätt. Om någon pratar för snabbt eller så, ser hon till att säga 

till, men annars är det upp till personen själv. Kommunikationskonsulten förklarade att 

de alltid gör en målgruppsanalys, men att förberedelserna mer syftar till att komma fram 

till vad man ska säga, exempelvis hur man kortfattat ska förklara vad 

grönstrukturplanen säger, och i vilken ordning saker ska sägas så att det inte skapar 

otydlighet. De övriga intervjupersonerna kom också in på att hur man säger saker mest 

beror på ens egen erfarenhet, det kommer ganska naturligt sa planchef Kadetten. Inte 

skräddarsy för mycket dock, då blir det manipulation, menar han. En observation var 

dock, främst i Nockebyhov, att på sättet medborgarna tilltalade och ifrågasatte 

dialogledarna under samrådsmötet upplevde forskaren att tjänstemännen till viss grad 

uppfattades som hela systemet och kommunen personifierad, inte som representanter för 

kommun och remissinstanser - en samling yrkesprofessionella vars arbete sammantaget 

lett fram till planförslaget. Planhandläggaren besvarade till exempel en synpunkt med 

att kommentera “jag noterar det”, vilket kan uppfattas att det är han personligen som 

beslutar och inte ett gemensamt förvaltningsarbete med folkvalda politiker som beslutar. 

Möjligtvis glöms intentionen bakom planarbetet då bort för medborgarna, och 

frustrationen fokuseras på en person. Det var även så att planhandläggaren besvarade 

nästan alla frågor, trots ungefär 8-10 personer i “expertpanelen”. Enligt moderatorn har 

de på förvaltningen ett system att försöka visa att det är flera personer som kan olika 

saker så att det inte bara blir fokus på en handläggare. Han beskrev att det den här 

gången ändå blev mycket fokus på planhandläggaren, men att denne är väldigt insatt i 

sakfrågorna och har varit med länge. Vidare förklarade han att:  

 

“normalt så brukar jag tycka att det är bra att fördela frågorna på flera av de 

personer som är med, så att man förstår att det är kommunen som helhet, som 

har olika kompetenser som gemensamt står bakom det här förslaget. Så att det 

inte blir den som är handläggare som blir fienden så att säga, den som har 

tänkt fel. Så att man förstår att han är en tjänsteman av flera och det är ett 

gemensamt arbete.”  

 

Att genomförandet skilde sig så mycket från hur resonemanget gick efteråt kan vara en 

indikation på att tydligare rutiner byggda på erfarenhet och genomtänkthet ur ett 

åhörarperspektiv behövs. En annan intressant aspekt gällande avsaknad av 
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åhörarperspektiv som dök upp i samrådsmötet Kadetten var planhandläggarens 

användning av en powerpoint slide med en sammanställning av planförslagets 

konsekvenser i en plus- och minus-lista. Forskarens upplevelse var inledningsvis att det 

var ett bra sätt att visa på transparens och en öppenhet om de negativa konsekvenser 

som finns. I det här fallet togs den dock inte emot väl då presentationen avbröts av en 

deltagare som något upprört påpekade att listan ger en orättvis bild i och med att plus-

sidan var längre och utförligare, och att den var utifrån just planarkitektens perspektiv. 

 

Generellt verkade dialogledarna i Kadetten annars ha större förståelse för åhörarnas 

perspektiv och uppfattning och tidigare kunskap, varvid dialogledarna naturligt 

förklarade omständigheter, motiveringar och kopplingar. Igen, i Nockebyhov kan man 

möjligen ha haft tidigare diskussioner om detta med vissa av besökarna, som också var 

mer insatta. Men för att som tidigare nämnt inte förutsätta kunskap och ha en gemensam 

grund för alla samt att kontinuerligt återkoppla till hur man tänkt, vad samhällsplanering 

innebär och så vidare kan ge bättre förståelse för vad analysen i sig bygger på och för 

vad värderingarna är. 

 

Studien visar på att begripligheten vid samrådsmötena har vissa brister utifrån 

medborgarnas synvinkel, både faktamässigt, språkligt och vad gäller motiveringar för 

avvägningar. Observationen visade på att kunskap om samhällsplanering, planprocessen 

och kommunal organisation ibland förutsätts, trots intervjupersonernas berättelser om 

erfarenheter att det är viktigt att inte förutsätta kunskap. Forskarens uppfattning är 

generellt att åhörarperspektiv behövs till en högre grad, att fenomen behöver förklaras 

och inte bara konstateras och att förklaring av sammanhang behövs göras kring det 

frågor som för det specifika samrådet visar sig vara mest aktuella. 

 

Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning man uppfattar att de resurser man 

förfogar över räcker till för att hantera de krav som ställs på en i och med en svårighet 

(Lindström & Eriksson 2005). Vid begränsad möjlighet till påverkan på sin situation 

kan ens inställning till detta också vara en resurs, som hjälper en hantera det begränsade 

handlingsutrymmet man ändå har. En resurs kan vara möjligheten att påverka sin 

boendesituation genom att påverka de planförslag som kan påverka den. 

Medborgardialog är ett begrepp som inbegriper fler olika former och grader av 

delaktighet och inflytande (Wiberg 2016). Nästan alla intervjupersoner upplevde att 

samrådsmötena befann sig på steg information eller konsultation på SKL:s 

deltagandetrappa (SKL 2013) (se figur 12). Flera informanter ansåg dock att många 

medborgare nog tror att de är närmare inflytande på stegen, antingen på grund av 

missförstånd eller för att de vill tro det. En informant ansåg dock att medborgarna också 

förstod att de var på konsultationsnivån. Kommunikatören resonerade som så att 

inflytande-skedet redan hade varit i fallet Nockebyhov 2:22, eftersom det bygger på ett 
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planprogram, där medborgardialogen var mer öppen för påverkan på förslaget. Men 

samrådsmötet, ansåg planchef Kadetten att “det ligger ju närmare information än 

medbeslutande absolut”, och planhandläggare Nockebyhov sa “ett samråd, det är 

snarare ett utbyte av information och synpunkter”. Kommunikationskonsulten 

reflekterade över medborgarnas förväntningar: 

 

“Jag tror också att det har skett en ganska snabb förändring i hur folk 

förväntar sig. För ett antal år sen, då var man mindre van att ens åsikt 

räknades, eller man var mer... trodde mer på myndigheterna. Men idag tror 

jag att det finns ett annat krav på inflytande och på dialog, som jag inte tror 

att man har hängt med i från städernas sida alltid“ 

 

Även planchef Kadetten resonerade kring detta: 

 

“Från allmänhetens sida så finns det generellt kanske ett visst misstroende 

mot oss som myndighetsperson. Det ligger liksom i maktfördelningen, vi har 

väldigt mycket makt, och då vill man liksom veta vad makten säger och vad 

makten svarar, och om det är något som man kan använda i sin argumentation 

mot det som man är där för att kanske protestera mot. [...] Vi är ju liksom 

aldrig där för att mörka någonting, men om man känner sig hotad och känner 

sig i ett underläge, så är det också den typen av psykologi tror jag. Som man 

kan uppleva sig vara utsatt för, som allmänhet.”  

 

Vidare resonerade han också kring dialogledarens roll:  

 

“Vi har ju en jätteviktig uppgift att informera om saker och ting, vi driver inte 

någon sorts kampanj för eller emot eller vi propagerar ju inte för olika saker. 

Vi kan argumentera för olika saker, det är ju liksom olika ingångar, och så ska 

man ju tänka på att vara öppen och transparent förstås, som är en stor del av 

vårt uppdrag också. Och därigenom få den trovärdighet som vi behöver för att 

kunna fullfölja vårt uppdrag”  

 

Planchef Kadetten förklarade även skeendet i Kadetten-mötet, då deltagarna 

protesterade mot att frågor skulle ställas i form av Öppet hus, utan gruppdiskussion, 

med att: “Det är min erfarenhet att ingen vill missa någon annans fråga och därmed 

något svar, och det fick de också möjlighet till”. Moderatorn i Nockebyhov förklarade 

att hans uppfattning också var att en del medborgare tycker att man tar bort deras 

möjlighet att skapa opinion mot förslaget genom att göra så. Så att hålla mötet som ett 

Öppet hus eller liknande är också kontroversiellt ur en del av åhörarnas synpunkt, men 

kanske bättre för handläggaren som slipper stå ensam på scenen, enligt honom. 

Kommunikatören sa även att det då är lättare för de deltagare som inte vill eller har 
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svårt att yttra sig inför andra att få möjlighet att fråga eller säga sin synpunkt mer 

enskilt. Moderatorn drog slutsatsen att en kombination ofta kan vara ett bra sätt. 

 

 
 

Figur 12. SKL:s deltagandetrappa med tillhörande förklaringar av de fem stegen. För 

utförlig förklaring av de ingående stegen se SKL (2013). Av författaren med inspiration från 

SKL (2013) och Castell (2013). 

 

 

Planchefen Kadetten pratade vidare om att han tyckte samrådsmötet kändes 

meningsfullt och givande för att det var “schysst stämning”, och att de, dialogledarna, 

gavs en möjlighet att informera om det de skulle berätta om, på ett hyggligt sätt. Även 

planhandläggaren i Kadetten resonerade kring stämningen vid samrådsmöten generellt, 

att det ibland räcker med två-tre personer för att ändra hela stämningen, och att det ofta 

kommer människor till samrådsmöten som mer medvetet försöker att förstöra 

stämningen. Planhandläggaren i Nockebyhov förklarade att en medborgare frågat 

honom vid ett tidigare möte (planhandläggaren presenterade det då ofärdiga förslaget i 

intresseorganisationen Forum Nockebyhov innan det formella samrådsmötet) angående 

Nockebyhov 2:22: “varför anstränger ni er att bygga i vår stadsdel här, vi kommer ju 

bara bråka med er och vara besvärliga och överklaga, varför lägger ni inte era 

resurser på andra stadsdelar där ni inte möter motstånd?”. Båda de två studerade 

samrådsmötena i studien gällde som sagt planförslag om förändring i socioekonomiskt 

starka områden med höga fastighetsvärden, där medborgare är vana vid att bli lyssnade 

på och vet sina rättigheter och möjligheter. Planhandläggaren i Nockebyhov förklarade 

att sakägarna där har lyckats få till en typ av särskild behandling för att man är så 

engagerade, i form av extramöten och promenad med kommunrepresentanter i området 
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planförslaget gäller. Han menar därför att sakägarna nog inte tvivlar på att 

kommunrepresentanterna inte vet vad de tycker, men att det fortfarande väcker starka 

känslor och engagemang för påverkan. Vidare berättade planhandläggaren i Kadetten att 

folk generellt ofta kommer till samrådsmöten och är arga, av förklarliga och förståeliga 

skäl, och hur man besvarar eller bemöter det spelar jättestor roll. Under presentationen i 

Kadetten var det exempelvis en medborgare som visade öppet missnöje genom suckar 

och mummel med sin bordsgranne, och vid ett tillfälle sa han lite högre till de runt 

omkring att solstudien inte stämde. Det kan enligt konflikthanteringsforskning ha varit 

ett intuitivt försök att underminera förtroendet för planhandläggaren hos de övriga 

medborgarna, enligt Friedrich Glasls konflikteskalationsmodell (Jordan 2015) är detta 

steg 4 på eskalationstrappan i en konflikt. Denna modell menar Jordan kan vara ett 

värdefullt redskap för att förstå hur konflikter fungerar och hur man själv också bidrar 

till att förvärra dem, ibland omedvetet. I just den här situationen berättade planchefen 

dock i intervjun att han inte uppfattat detta, utan att byggherren som stod närmare hade 

berättat i efterhand. Även i Nockebyhov fanns det ett antal som betedde sig likartat, men 

skillnaden verkade vara att i Kadetten fick denna person ingen med sig i sitt sätt att visa 

missnöje, och beteendet avtog. Då dialogledarna inte var delaktiga i hanteringen av 

situationen i det fallet kan det indikera att stämningen och strukturen för mötet inte bara 

är avhängig mötesledaren - gruppdynamiken spelar också roll. I Kadetten märktes detta 

senare tydligt då en medborgare gav en positiv synpunkt, vilket verkade inspirera fler att 

“hoppa på tåget”. Även mannen som tidigare mumlat och suckat ljudligt gav en positiv 

kommentar innan en av sina slutliga frågor. Det indikerar alltså att stämningen och 

gruppdynamiken är ett samspel, där dialogledaren till viss del kan agera dirigent men 

inte ensam skapa musik.  

 

En observation som gjordes vid samrådsmötet i Nockebyhov var att varje åsiktsyttring 

eller fråga från medborgarna följdes av ett svar, till viss grad ett försvarstal för 

kommunens syn på ämnet eller förklaring av underlag till det som yttrandet gällde. 

Forskarens reflektion kring detta innebar att bemötandet inte ansågs koppla an och 

kännas vid de känslor som fanns bakom yttrandet, eller visade att yttrandet togs emot. 

Endast en gång nämnde planhandläggaren ”jag noterar det”, och möjligtvis var detta en 

källa till frustration för medborgarna, som flera gånger tog upp att allt redan verkade 

vara bestämt och att de inte upplevde sig lyssnade på. Enligt Thomas Jordan (2015) är 

det svårt att frigöra kapacitet att söka efter lösningar på en konflikt om inte parterna 

känner att de har blivit hörda och förstådda, att budskapet har nått fram, vilket innebär 

att just dessa kopplingsord kan vara väldigt viktiga. 

 

I Nockebyhov 2:22 märktes redan i inledning och presentation från vissa personer i 

allmänheten att de var missnöjda då deras frågor var aningen hetsiga - de framförde 

klagomål på att de inte hörde, att lokalen inte låg i området och så vidare. I 

fältanteckningarna skrev forskaren “organiseringen av eventet anas vara ytterligare en 

källa till irritation, vars skuld läggs på kommunrepresentanterna”. Kommunikatören 
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förklarade sedan i intervjun att hon av erfarenhet vet att många klagar på praktiska 

detaljer såsom backar upp till lokalen, varvid hon försöker minimera just sådana 

irritationsmoment för deltagarna. Praktiska detaljer såsom att Kadetten-mötet hölls i ett 

litet konferensrum med ett ovalt bord och där det hördes bra och var mer intimt kan 

också ha påverkat stämningen, på ett positivt sätt.  

 

Planhandläggaren Kadetten förklarade att det är jätteviktigt hur man kommunicerar 

eftersom det är många som berörs av vad de gör. Men han menar att det är mycket upp 

till personlig förmåga. Planchef Kadetten beskrev liknande att erfarenhet är viktigt för 

att veta vad man ska säga, hur det ska sägas, för att få åhörarna att förstå. Och att 

respekt är viktigt för att inte skapa för mycket motsättningar i samtalet. Han poängterar 

att det inte handlar om manipulation, men förklarar: 

 

“Samrådsmötet i sig kan ju vara en ganska infekterad historia och människor 

kommer dit och är ganska upprörda. Och det kräver ju liksom en viss ingång 

ifrån oss som myndighet, en känsla för vad det är för typ av frågor vi pratar 

om, och hur man gör det, för att skapa något sorts lugn och trovärdighet. Som 

mötesledare på ett sånt möte är det jättelätt att få publiken att bli väldigt 

väldigt arg om man säger lite lite fel saker, och det skapar en otrolig press. 

Det är kanske det jobbigaste vi gör, att ha ett samrådsmöte, i vår yrkesroll. 

Det är en otrolig mental påfrestning, skulle jag vilja säga. Och att under den 

mentala pressen samtidigt hålla huvudet kallt och svara på de frågor som 

kommer och svara på dem så korrekt som möjligt, veta exakt hur alla de här 

sakerna ska framföras, och inte minst hålla ordning på vems tur det är att 

prata, och att fånga upp fem frågor i en enda fråga och sådär… det är tufft. “  

 

Gällande hur man pratar och för sig gjorde forskaren också en observation i Kadetten att 

planhandläggaren där visade mer personlighet än övriga dialogledare i både Kadetten 

och Nockebyhov, både med sin accent, sin energi och sitt engagemang. Planchefen och 

Nockebyhov-handläggaren hade ett mer professionellt emotionellt distanserande sätt, 

lite “lärar-aktiga”, i hur de formulerade svar på frågor och förde sig. Samtliga dessa sätt 

verkade fungera bra, men kanske kan tänkas att en balans kan vara önskvärd för att 

passa en bredare deltagarkrets. En representant för byggherren i Kadetten nämnde som 

svar på en fråga om rivning att han själv har två barn, och visade därmed förståelse för 

barnperspektivet och att han bara är människa. I Kadetten gav planhandläggaren en 

ganska grundlig förklaring av planprocessen, men först sa han att “ni kanske redan är 

bekanta med den”, vilket författaren uppfattade var ett erkännande av deras kunskap 

men att ändå inte förutsätta kunskap (som kommunikationskonsulten poängterade som 

väldigt viktigt) genom att ändå förklara, och därmed forma en gemensam bas för att 

undvika missförstånd (som planhandläggaren i Nockebyhov sa behövdes). 
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Då forskaren under observationen av Kadetten 29 inte uppfattade att det förklarades hur 

och varför synpunkter måste in även skriftligt frågades detta om i de efterföljande 

intervjuerna med dialogledarna. Planchefen svarade då att många kommuntjänstemän är 

så indoktrinerade i det där att det är det skrivna ordet som gäller, så att när någon säger 

en synpunkt så kommer svaret per automatik att den måste skrivas ner. Detta är ett 

exempel på hur intervjupersonerna betonade erfarenhetens roll i hur man genomför ett 

samrådsmöte, men också en indikation på att vissa saker blir lite otydliga ur ett 

åhörarperspektiv. Att ha kasam som vägledande modell anses bidra till en pedagogik 

där hänsyn speciellt tas till människans eller deltagarens behov och förutsättningar 

(Hanson 2010), att alltså ha just ett åhörarperspektiv. Planhandläggaren Kadetten 

reflekterade utifrån intervjufrågorna kring detta och visade sedan ganska stor 

övertygelse om att erfarenhetsåterföring skulle behövas i större utsträckning. Han 

menade att det finns mycket erfarenhet hos många på förvaltningen, men att den inte tas 

tillvara och sprids idag. Enligt teorier om salutogent ledarskap (Hanson 2010) kan fokus 

på framgångsfaktorer, det vill säga det som fungerar bra i till exempel ett arbetslag, 

skapa en känsla av meningsfullhet och motivation till att stärka dem, vilket kan innebära 

starkare Kasam hos dialogledarna själva.  

 

Strukturen för de två samrådsmötena var som tidigare nämnt lite olika - i Nockebyhov 

fördes samtalet med frågor och svar lite i form av en debatt, där synpunkterna ibland 

hölls som korta tal med nedskrivna stödord, och dialogledarnas svar försökte kort och 

sammanfattat argumentera hur de såg på saken. I Kadetten hölls samtalet mer som en 

dialog i det att bemötandet av synpunkter och frågor inleddes med kopplingsord, 

exempelvis “jag förstår precis hur du menar”, “intressant fråga”, “inte en lätt 

diskussion”, “klok synpunkt”, “absolut, du har rätt, därför kommer det bli...”. Detta 

möjliggjordes av att det var mer direkta frågor istället för synpunkter, och att 

medborgarna inte förberett skriftliga formuleringar av sina synpunkter, samt att det var 

en mindre skara människor och därmed mer intimt. Men även i Nockebyhov visade 

moderatorn empati och mänsklighet genom att säga: “Förlåt, gör så gott jag kan”, 

“hjälp oss”, “var det svar på din fråga?”. Planhandläggaren hade där dock en mer 

saklig framtoning. Ytterligare en skillnad mellan samrådsmötena som berodde på 

storleken på planförslagen och mängden deltagare var att det i Nockebyhov fanns en 

scen samt att “expertpanelen” satt riktad mot publiken, vilket forskaren som tidigare 

nämnt uppfattade som något avståndstagande och ingav en känsla av “vi och dom”. Å 

andra sidan kan tydlighet i rollfördelning och struktur vara bra för hanterbarheten då 

det avgränsar vad man kan påverka och vad man kan fokusera sin handling på, alltså att 

möjligheter och resurser är i balans (Hanson 2010; Lindström & Eriksson 2005) 

 

Generellt uppfattade författaren i intervjuerna att det fanns en förvirring eller brist på 

struktur i rollfördelningen gällande den muntliga kommunikationen. Gällande 

kommunikatörens roll hade moderatorn i Nockebyhov en uppfattning om att de kan 
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bidra med pedagogisk kunskap, att de vet hur man tas med människor. 

Kommunikationskonsulten förklarade dock att de inte har någon direkt strategi för den 

muntliga kommunikationen utan främst för praktiska detaljer eller innehåll, men att 

planhandläggaren kanske har någon strategi - eftersom det ju är han som sköter det 

muntliga. Planhandläggarna menar att det inte finns någon direkt strategi utan att man 

går på erfarenhet och naturlig förmåga. Moderatorn gjorde också reflektionen att 

kommunikatören kanske borde vara moderator eller ordförande, vars roll är att sätta in i 

ett sammanhang, eftersom det då är en person som är erfaren av kommunikation och så. 

“Den som är ordförande för mötet är den som har ansvar för att det blir ett bra möte 

tycker jag”, sa Moderatorn om sin egen roll. Planchef Kadetten förklarade att det är 

svårt att bestämma i förväg exakt hur rollerna ska se ut eftersom det är väldigt mycket 

som är situationsbaserat och beroende av hur ett möte utvecklas. Vidare förklarar han att 

det är planhandläggaren som ansvarar för presentationen och som kan sakfrågorna i 

detalj, därför bör denne ha den mest framträdande rollen på mötet. SKL (2015) skriver 

dock om hur det behövs mer processmässig och inte bara innehållsmässig kunskap 

internt på kommunen, och Reed (2008) lyfter fram att det behövs skickliga dialogledare 

för att skapa förutsättningar för en givande dialog. En slutsats som kan dras kan därmed 

vara att fråga sig hur den processmässiga kunskapen i så fall kan öka – utveckla 

kompetenser hos dialogledare eller fundera över vad moderatorn bör ha för roll och vad 

den personen behöver ha för kompetenser? 

 

Gällande kompetensutbildningar förklarade planchef Kadetten att de har haft utbildning 

i risk- och säkerhetsfrågor vid samrådsmöten. Det handlade om att inte vara ensam 

kommunrepresentant varken under samrådsmötet eller efteråt på vägen hem, att helst ta 

taxi hem ifall mötet varit konfliktfyllt. Han förklarade också att det delvis handlade om 

hur man ska agera, vad man skulle kunna säga och inte säga, bibehålla ett eget lugn och 

inte reta upp någon. Det är väldigt mycket psykologi, menar han, och tillägger att “det 

kan man ju aldrig lära sig för mycket om”.  Men att inte vara ensam från 

Stadsbyggnadskontoret är numera en policy, förklarar han, och inte minst är det viktigt 

för att ha ett mentalt stöd, så att man inte känner sig så utsatt där framför publiken.  

 

En del av hanterbarhetsaspekten är att det är viktigt att inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Kommunikatören resonerar kring det att man måste ha förståelse och 

respekt för att det kan ta tid för människor att anpassa sig, att få det att smälta in. Enligt 

Kasam är det just hanteringen av en stressor som ett planförslags förändringar i ens 

boendemiljö som kan hjälpas av att man förstår omständigheterna och konsekvenserna 

(begriplighet), och har förmåga att hantera förändringarna eller påverka sin situation 

(hanterbarhet). Förståelse av den bredare meningen och syftet med förslaget samt 

meningen och syftet med mötet ger mer motivation (meningsfullhet) till att hantera 

stressoren. I enlighet med det förklarade moderatorn i Nockebyhov sitt mål med 

samråd: 
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“Mitt mål med samråd [är] att man ska tycka att processen har varit bra, man 

har fått svar på sina frågor, man har fått klart för sig varför kommunen har 

gjort dom avvägningar mellan olika intressen man har gjort, och man ska 

kunna förstå hur, om man är missnöjd, hur man kan gå vidare och överklaga. 

Så man ska vara nöjd med processen även om man är missnöjd med 

förslaget.” 

 

Planhandläggaren i Nockebyhov tar vidare upp poängen att många medborgare kanske 

uppfattar att det inte finns någon mening med att de säger saker för att vi inte lyssnar, 

men många gånger är det så att de inte vill att man bygger alls, eller i så fall någon helt 

annanstans. Och har man den inställningen är det inte så troligt att man får sin vilja 

igenom, då det är ganska ovanligt att hela planförslag läggs ner, förklarar han. Nyckeln 

till problemet kan även här sägas ligga i just förväntningarna på samrådet och syftet 

med det. Ibland kan frustrationen också bero på upplevelser av låg hanterbarhet, att 

avståndet mellan målet och det nåbara är allt för stort eller att man känner sig som ett 

offer för omständigheterna. Detta kan bero på för höga interna krav eller ambitioner hos 

individen själv enligt Hanson (2010), vilket innebär här att medborgarnas egna 

ambitioner eller förväntningar kan vara väldigt höga och därmed ge en upplevelse av 

låg hanterbarhet. På detta kan ett salutogent perspektiv läggas i form av att 

förebyggande försöka begränsa sådan problemutveckling, som Gassne (2008) uttrycker 

det, och att dialogledaren istället använder sina resurser för att främja välgång genom att 

likrikta förväntningarna innan eller i inledningen av mötet, som 

kommunikationskonsulten och planchefen Kadetten båda lyfte fram som metod. 

 

Studien visar på att graden av hanterbarheten vid samrådsmötena till stor del anses bero 

på att medborgardialogen genomförs när planförslaget är relativt färdigställt. 

Handlingskomponenten hanterbarhet blir också svag av vetskapen att muntliga 

synpunkter också måste skrivas ner för att tas med i beräkning. Detta kan sägas påverka 

både den faktiska men också inställningen till sin hanterbarhet hos medborgarna. 

Observationen tyder på att detta är en stor källa till frustration för medborgarna, och att 

tjänstemännen är medvetna om det. Dock är de fast i en ny typ av roll och lagkrav på 

samrådsprocess i just det skedet, varvid en framgångsfaktor kan tänkas vara att reda ut 

och likställa förväntningar på mötet och även resonera kring formen på det, dess 

begränsningar. Generellt kan högre begriplighet och transparens bidra till en annan 

inställning mot sin hanterbarhet (Hanson 2010).  
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Samtliga intervjupersoner var överens om att en strikt mall eller strategi för den 

muntliga kommunikationen vid ett samrådsmöte inte skulle vara en bra idé, då varje 

situation och möte är unikt och varje dialogledare potentiellt skulle tolka mallen 

annorlunda. Dessutom resonerade planchef Kadetten att det skulle ge fel signal till 

allmänheten om Stadsbyggnadskontoret har en strategi för hur man ska prata med dem - 

misstroendet för tjänstemännen på grund av tidigare nämnd maktfördelning skulle 

möjligtvis öka och tjänstemännen skulle upplevas ännu mer svårnåbara. De flesta av 

intervjupersonerna visade dock en öppenhet för någon typ av riktlinjer och stöd (något 

mindre strikt) för hur den muntliga kommunikationen kan ske för att skapa ett bra 

samrådsmöte och en givande dialog. I enlighet med detta lyfter SKL (2015) fram i en 

rapport att det är viktigt med metoden i botten, men att det kan vara problematiskt att 

vara för fast vid den och inte ta tillvara på sin intuition och erfarenhet gällande vad den 

specifika situationen kräver. Vidare förklaras det att metoder kan bidra genom att 

säkerställa stabilitet och att se till att viktiga moment inte överses eller glöms bort. 

Planhandläggare Kadetten lyfte fram att det borde bli tydligare rutiner, baserat på just 

lärdomar från de som är erfarna - det vill säga erfarenhetsåterföring. Detta tog även 

Planchef Kadetten upp, och lyfte också fram vikten av att reflektera i efterhand om 

samrådsmötet, framförallt att få möjlighet att bearbeta det känslomässigt, både formellt 

och informellt, eftersom det kan vara väldigt tufft att hålla i samrådsmöten. Han berättar 

också att det idag finns kompetensutbildning i presentationsteknik för att som 

planhandläggare få verktyg att använda för att lättare kunna hantera situationerna. 

Planhandläggare Kadetten kritiserade dock kursen att den främst handlade om hur 

presentationen ska hållas, men inte hur dialogen ska ledas, då den inte var specifikt 

anpassad för samrådsmöten. Han anser att en kompetensutbildning specifikt för 

samrådsmöten skulle behövas, där man kan få öva innan och kanske få föreläsningar 

från personer som är duktiga på den typen av frågor och som också kan dela med sig av 

sina erfarenheter. Även planchefen ansåg att detta vore bra, förberedelser i form av till 

exempel rollspel, men också att förbereda frågor och svar-formulär för att veta hur man 

kan svara på frågor på ett bra sätt samt att lära sig hantera den typen av press. Bülow & 

Wilińska (2014) diskuterar också vikten av utbildning för dialogledarna i ett 

institutionellt samtal, eftersom möjlighet för delaktighet för deltagarna i samtalet till stor 

del är avhängigt den individuella dialogledarens sätt att agera i varje möte. De 

förespråkar att till viss del gå emot etablerade institutionella rutiner för att skapa ett mer 

symmetriskt samtal vad gäller delaktighet. Vidare förespråkar de utbildning i 

grundläggande samtalskonst samt kollegial återkoppling efter genomförda möten utefter 

just samtalsfärdighet. Kollegial återkoppling var något även planchef och 

planhandläggare Kadetten lyfte. 

 

De framgångsfaktorer som kunde utrönas ur intervjuerna med dialogledarna, det vill 

säga 4 tjänstemän och två kommunikatörer, en från Exploateringskontoret och en 
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inlånad konsult, har sammanställts på flera sätt. Dels genom en kort modell eller tabell, 

kallad kavsam-modellen eftersom den visar på kasam-aspekter vid samrådsmöten 

(förkortas därför kavsam), vilken presenteras i nästkommande stycke.  

Sammanfattningsvis, de framgångsfaktorer som studien funnit gällande meningsfullhet, 

det vill säga den känslomässiga upplevelsen av att svårigheten är värd ens engagemang 

(Lindström & Eriksson 2005), var att ha en samstämd syn från dialogledarnas håll på 

vad syftet och meningen med samrådsmötet är, och även dess skillnad från syftet och 

meningen med samrådsprocessen. Därutöver fann studien svagheter gällande att detta 

inte kommunicerades till medborgarna på ett tydligt och resonerande sätt, vilket ledde 

till flertalet ifrågasättanden och frustration hos medborgarna. Detta observerades i båda 

samråden och kan därmed härledas till att innebära att en framgångsfaktor skulle vara 

att på ett tydligare sätt skapa förståelse för syftet och meningen med att hålla i och gå på 

ett samrådsmöte. Detta också genom att i förväg bemöta vanligt förekommande 

ifrågasättanden proaktivt, exempelvis att planförslaget redan verkar bestämt, ingen 

protokollföring görs av inkomna synpunkter vid mötet utan skriftliga synpunkter krävs 

och att allmänintresset uppges nästintill alltid väga tyngst. Alltså, hur kan medborgarnas 

motivation och meningsfullhet stärkas? I samma anda har också motsättningar funnits 

kring förväntningar på mötet, att tjänstemän respektive medborgare har olika och även 

skillnader mellan individer. Detta kan bero delvis på oklarheter kring syfte men även 

kring att samrådsmöten är en något onaturlig form av dialog, då det inte är en 

förhandling som leder till ett beslut och där medborgarnas synpunkter även måste 

skrivas ner och skickas in för att kunna avvägas vid beslutsfattande. Besluten tas 

därefter långt senare av politiker efter att ena parten (tjänstemännen) gett sin syn på det 

och även skapat en sammanfattning av medborgarnas skriftliga synpunkter 

(samrådsredogörelse). Det är möjligtvis inte detta som “dialog” och “samråd” som 

begrepp signalerar, varför en framgångsfaktor kan vara att resonera och skapa förståelse 

för formen på mötet i inledningen och möjligtvis även i samrådsinbjudan.  

 

En fältanteckning från observationen var gällande att dialogledarnas intentioner saknas, 

varesig det är deras personliga eller professionella intention med att hålla i mötet och 

hur det bidrar till meningsfullhet för dem. Planchef Kadetten berättade att han förklarat 

sin intention vid ett synnerligen konfliktfullt möte, sagt att “jag är här för er skull, för att 

förslaget ska bli så bra som möjligt” och att det hade bidragit till att skapa 

förutsättningar för en fortsatt dialog. Abrahamsson (2013) skriver att för att en dialog 

ska bli meningsfull är det bland annat viktigt att parterna reder ut mandat och motiv för 

att delta, men också vad parterna avser med dialogen och önskar uppnå, det vill säga 

syfte och mål. Detta menar han bidrar till ett ärligt, meningsfullt och respektfullt samtal, 

eller som titeln till denna uppsats benämner en givande dialog. 
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Sammanfattningsvis, de framgångsfaktorer som studien funnit gällande begriplighet, det 

vill säga hur samrådsmötet upplevs på ett kognitivt och intellektuellt sätt (Lindström & 

Eriksson 2005), var framförallt att utforma en gemensam grundförståelse för alla 

deltagare vad gäller planförslaget och dess konsekvenser, samt för planprocessen och 

samrådsprocessen. Det föreföll viktigt att inte förutsätta kunskap, varken saklig eller 

språklig, men att också erkänna kunskap hos medborgarna genom att referera till att 

många säkert redan vet en del av det som presenteras men att det är nödvändigt att göra 

det ändå. En annan framgångsfaktor som lyftes fram var att hålla inledning och 

presentation rimligt kort och sedan tillägga nödvändig och relevant 

bakgrundsinformation eller kontext i svaren på medborgarnas frågor kontinuerligt. Ett 

långt resonemang har förts i uppsatsen gällande betydelsen av förklaring av kontext och 

sammanhang för ökad begriplighet. Forskarens observation fann att en framgångsfaktor 

var att skapa förståelse för fenomenen man tar upp (exempelvis stadens bostadsmål och 

bostadsbristen) och inte bara informera eller konstatera att de finns. Några 

intervjupersoner lyfte fram vikten av att förklara vad planförslaget har för roll i ett större 

sammanhang, både kopplingar till kringliggande områden och vad som händer i övriga 

staden. En intervjuperson nämnde att sådana kopplingar görs i planbeskrivningen, 

varför det ter sig en möjlig slutsats att dessa kopplingar också kan användas vid den 

muntliga kommunikationen. Intervjupersonerna var kritiska till för mycket referering till 

kontext och sammanhang och föredrog istället att mer utförligt förklara kontexten just 

kring de sakfrågor som under det specifika samrådsmötet visar sig vara mest aktuella. 

Ytterligare en framgångsfaktor för att öka begripligheten som lyftes var att förtydliga 

vilka olika strategier, kompetenser (personer) och utredningar som ligger till grund för 

förslaget. 

De framgångsfaktorer som studien funnit gällande hanterbarhet, som alltså innefattade 

förmågan att påverka sin situation eller upplevelsen av den (Hanson 2010), var 

framförallt att skapa förståelse för medborgarnas påverkansmöjlighet på förslaget, och 

förståelse för hur de kan påverka - skriftliga synpunkter och rösträtt. Att det är viktigt att 

vara tydlig gällande vilken form av delaktighet medborgarna kan förvänta sig är också 

något SKL har lyft fram (SKL 2009). Att visa transparens och resonera kring förslagets 

färdigställdhet men också skapa förståelse för avvägningar som kommer göras och vad 

samhällsplanering egentligen innebär och varför påverkansmöjligheten är begränsad, 

kan bidra till att medborgarna får en annan inställning till sin begränsade hanterbarhet. 

Begriplighet och hanterbarhet kan här sägas gå hand i hand, eftersom förståelse krävs 

inför upplevelse av hanterbarhet och dess begränsningar, samtidigt som även 

meningsfullheten påverkar viljan att ändra sin inställning till en begränsad hanterbarhet. 

Detta tillsammans med en tydlighet gällande roller och struktur för mötet samt det 

generella bemötandet kan också öka tilliten och förtroendet för tjänstemännen, vilket 
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Thomas Jordan (2015) skriver om, något som också kan stärka ens känsla av 

hanterbarhet då tjänstemännen kan ses som en förlängning av ens tillgängliga resurser 

som man kan använda för att hantera en svårighet (Hanson 2010). På samma spår kan 

även den personliga kontakten vid välkomnandet från dialogledarna till medborgarna 

förklaras viktig, som några intervjupersoner lyfte, då det inger förtroende och lägger en 

bra grund för god stämning och möjlighet till en givande dialog. Dessa slutsatser kan 

kopplas till vad Thomas Jordan skriver om första fasen i gruppmedlingsmetodik, 

nämligen att skapa kontakt och lägga grunden för förtroende, samt att skapa klarhet om 

processens ramar, roller och tillvägagångssätt (Jordan 2015). Även Reed (2008) skriver 

om hur skickliga dialogledare kan skapa förutsättningar för en givande dialog genom att 

exempelvis medverka till positiv gruppdynamik (Reed 2008). 

Nedan följer en sammanställning och checklista för de framgångsfaktorer studien funnit 

gällande muntlig kommunikation vid samrådsmöten som bidrar till en känsla av 

sammanhang för medborgarna, såväl som dialogledarna. Den visar alltså på relevanta 

kasam-aspekter vid samrådsmöten, och förkortning av detta blir kavsam, varvid den 

kallas detta i uppsatsen. Som Antonovsky själv skriver är det viktigt att ha kasam i sin 

helhet för att vara framgångsrik i sin problemhantering, eftersom hanterbarhet och 

meningsfullhet förutsätter begriplighet, för att meningsfullheten blir svagare utan 

möjlighet att kunna hantera sin situation och för att begriplighet inte kan åstadkomma 

något på egen hand (Antonovsky 1987). Modellen ämnar ge en lättöverskådlig bild av 

framgångsfaktorer för de tre komponenterna av kasam, och kan även användas för att 

omvänt kontrollera vad som saknas. Modellen är baserad på denna explorativa studie 

och är en första sammanvägning av kasam-komponenter och samrådsmöten, varvid 

ytterligare aspekter skulle kunna införas och test av dess användbarhet skulle kunna ske. 

Modellen är utformad efter och gäller främst vid samrådsmöten som är strukturerade 

som en generell presentation av planförslaget med efterföljande gruppdiskussion. En 

reflektionsmodell att utgå ifrån vid planeringen av hur mötet ska genomföras. Modellen 

gäller den muntliga kommunikationen och punkterna är därför ansedda att muntligt tas 

upp på samrådsmötet inför medborgarna. 
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Figur 13: Kasam-aspekter vid samrådsmöten, KAVSAM-modellen. Av 

författaren. 



63 

 

 

Följande stycke är uppdelat i fyra stycken utefter studiens forskningsfrågor, se nedan. 

För kompletta och utförliga svar refereras till uppsatsen i sin helhet, speciellt vad gäller 

första delen av första frågan – genomförandet, som avhandlas i punkt 4.1 - 4.3. 

 

Hur kan känsla av sammanhang-perspektivet berika synen av hur en givande dialog på 

samrådsmöten kan uppnås?  

• Hur genomförs den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten idag och 

vilka svårigheter finns det? 

• Hur resonerar dialogledarna kring den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten? 

• Vilka framgångsfaktorer finns gällande den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten? 

 

Vad gäller den muntliga kommunikationen finns det få uttalade allmängiltiga strategier 

för vad som bör sägas och hur, men samtidigt finns mycket empirisk erfarenhet hos 

tjänstemännen på Stockholm stad. Deras berättelser illustrerade att det finns stor 

variation i hur genomförandet av samrådsmöten sker, att det är väldigt mycket upp till 

personligheten och erfarenheten hos den eller de som är dialogledare eller 

planhandläggare (och därmed ansvarig). De två studerade samrådsmötenas 

genomförande ansågs relativt lyckat - intervjupersonerna upplevde att formen var bra 

men att deltagarna nödvändigtvis inte var nöjda med vad förslagen innebär, vilket de 

förklarade inte heller är målet. De två samrådsmötena hade stora likheter i att de 

genomfördes i socio-ekonomiskt starka områden där stort engagemang fanns. Deras 

skillnader var främst omfattningen av planförslaget - att den ena gällde ombyggnad av 

bara ett kvarter och den andra innebar omfattande nyexploatering i ett skogsparti i ett 

bostadsområde lite utanför staden. Svårigheter som uppdagades var framförallt att det 

fanns motsättningar kring meningsfullheten med samrådsmötet, främst hos medborgarna 

och i varierande grad hos tjänstemännen. Deltagarna och dialogledarna, varje individ, 

har olika uppfattningar och förväntningar på mötet och på vad samråd innebär. 

Problemet verkar ligga i just de olika förväntningarna och att syftet med mötet inte 

förmedlas tydligt och kontinuerligt under mötet, samt att dialogledarna inte verkar helt 

på det klara med vad syftet och målet egentligen är eller borde vara. Viss otydlighet 

kring detta och olika förväntningar på vad mötet skulle innebära och i slutändan ge, 

skapade känslor av frustration utöver den frustration som fanns gällande planförslagets 

upplevt negativa konsekvenser för sakägarna. Klagomål på planförslagets nivå av 
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färdigställdhet samt uppmaningen att skriftligen redovisa sina synpunkter var de främsta 

indikationerna som visade på bristande känsla av meningsfullhet hos medborgarna. 

Detta ledde till en sammanställning av intervjupersonernas uppfattningar av vad syftet 

med samrådsmötet är eller skulle kunna vara: 

 

 
Figur 14: Syftesmodell, visar möjliga syften för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen, för medborgare respektive tjänstemän. Återgivning av 

tidigare visad figur 10. Av författaren.  

 

Vissa brister fanns även kring mötets begriplighet, vad gäller komplexiteten i 

samhällsplanering, förklaring av utredningars omfattning och resultat samt kring 

motiveringen för vissa beslut och avvägningar. Graden av hanterbarhet hos 

medborgarna visade sig i en uttryckt otillfredsställande chans att påverka förslaget, 

vilket dock ena mötet (Kadetten) visade att högre nivå av begriplighet avhjälpte 

hanteringen och accepterandet av planförslaget. Detta kan också ha berott på att det där 

fanns ett lägre motstånd mot planförslaget, som också innebar mindre omfattande 

förändringar, alternativt en kombination av de två. I Kadetten visade den icke-

deltagande observationen även på att tilliten till dialogledarna i slutet av mötet 

uppplevdes något högre än i Nockebyhov. Detta kan bero på det bredare resonemanget 

om avvägningar, utredningar och sammanhanget som fördes där, i kombination med att 

det var en mer hanterbar mängd deltagare och ett mindre planförslag. Svårigheterna 

kring hanterbarhet kan dels sägas ligga på en mer organisatorisk nivå, i och med att 

många av problemen inte låg på dialogledarnas ansvar, utöver att just informera och 

förklara dem. En möjlig framgångsfaktor som lyftes där var att tidigarelägga dialogen i 
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planprocessen eller tidigare och tydligare informera även medborgarna om 

problematiken. Vad gäller just den muntliga kommunikationen kan hanterbarheten 

potentiellt sägas upplevas starkare om det finns en transparens kring påverkansnivå, och 

vilket handlingsutrymme man som medborgare faktiskt har. Tillit och förtroende är 

därmed viktigt eftersom man som medborgare måste lita på kommunrepresentanterna 

att de tar i beräkning ens synpunkter i sin avvägning av olika intressen och även för ens 

talan inför beslutsfattarna. Bo Rothstein (2015) menar att det ofta finns ett missnöje med 

det politiska systemet idag, även om många som princip fortfarande stödjer demokrati. 

Det politiska deltagandet har minskat och därför används idag medborgardialog för att 

förstärka demokrati. Ett sådant missnöje kan leda till problem gällande demokratins 

legitimitet och funktionalitet. Därför är det viktigt att reda ut vad som orsakar missnöjet, 

och en teori är att legitimitet och stöd skapas när staten levererar tjänster på ett effektivt 

och bra sätt. Ett tydligt exempel på när staten för dialog med medborgarna vid 

samrådsmöten i detaljplaneprocessen för stadsutveckling. 

 

Förtroendebyggande var dock inget som generellt lyftes av dialogledarna vid frågor om 

detta, med undantag av en. Han ansåg det vara av stor vikt att bygga förtroende i varje 

möte med medborgarna eftersom de är i beroendeställning till planerarna och eftersom 

de representerar en myndighet. I den icke-deltagande observationen av den muntliga 

kommunikationen kunde vad som liknade förtroendebyggande till viss del iakttas hos 

flera av dialogledarna, men en slutsats som kan dras är att det mer är ett 

personlighetsdrag än en handling med medvetet syfte bakom. Flera av 

intervjupersonerna resonerade kring avsaknaden av positiva eller neutrala åsikter kring 

planförslaget på samrådsmötena, eftersom dessa personer ofta inte har motivationen att 

komma till samråd och berätta detta. De menade att det är ett problem gällande 

representativitet, men möjligt är också att det därmed blir ett problem för förtroendet för 

tjänstemännen. När medborgarna får en skev bild av hur opinionen ser ut på grund av 

bristande representativitet och därmed inte får insikt i hur de efterföljande 

avvägningarna görs kring synpunkter från medborgardialogen, ges bilden av maktlöshet 

och låg hanterbarhet för medborgarna. Under ena samrådsmötet gjordes observationen 

att en medborgares positiva kommentar ledde till att även fler började lyfta positiva 

aspekter, till och med den medborgare som tidigare visat stor missnöjsamhet. Detta kan 

ses som en indikation på att stämningen och gruppdynamiken är ett samspel, inte bara 

upp till ledaren, men visar också att synliggörandet av andras positiva synpunkter kan 

öka förståelsen för situationen och påverka medborgarnas inställning och upplevelse av 

sin hanterbarhet. En framgångsfaktor kan därmed vara att nyansera åhörarnas 

uppfattning om opinionen kring förslaget genom ett öppet resonemang om vad andra 

remissinstanser ansett och kring dilemman såsom representativiteten på mötet. Ett öppet 

resonemang om utmaningar som processledare eller dialogledare visade SKL (2015) 

möjligtvis kunde leda till ett stärkt förtroende för ledarna och även ett ökat 

ansvarstagande från gruppen. Att även öppet resonera kring deltagarnas faktiska 

möjlighet att påverka planförslaget och varför, kan möjligtvis öka medborgarnas 
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förståelse och även deras inställning till sina handlingsmöjligheter och hanterbarhet. En 

annan egen reflektion kring hur medborgarnas hanterbarhet eller upplevda hanterbarhet 

kan stärkas skulle kunna vara att specifikt tillägna en del av samrådsmötet till att ge 

förslag på lösningar, för att skifta fokus från ett patogent till ett salutogent synsätt och 

att därmed också få insikt i vad som önskas och vad som är bra. Att fokusera på det som 

fungerar bra, framgångsfaktorer, menar Hanson (2010) skapar en känsla av 

meningsfullhet och motivation till att bidra till att stärka dem (Hanson 2010). Han 

skriver också att forskning visar att ett salutogent ledarskap (som är en typ av idébaserat 

ledarskap) har stor betydelse för att motivera människor (Hanson 2010). Alltså skulle 

det kunna innebära att både medborgarna och dialogledarna vid samrådsmötet kan få en 

stärkt känsla av meningsfullhet.  

 

Tjänstemännen visar i intervjuerna att de är medvetna om de svårigheter som finns vid 

samrådsmöten, och i sina reflektioner visar de på stor erfarenhet men också på att de i 

sin dagliga praktik sällan får tid att reflektera kring bakomliggande motiv eller kring 

huruvida praktiken skulle kunna ske annorlunda. Flera av intervjupersonerna 

reflekterade kring hur samrådsmöten generellt har en förvirrande form i det att de är ett 

informationsmöte med diskussion som inte leder till ett beslut och där beslutsfattarna 

ofta inte heller är närvarande. Det krävs också att synpunkter skrivs ner och skickas in 

efteråt eftersom mötet inte protokollförs, vilket indirekt innebär att en slutsats är att det 

inte kan vara ett syfte med just samrådsmötet att samla in synpunkter, eller i alla fall inte 

samtliga synpunkter, vilket är något som inte helt tydligt framgick i intervjupersonernas 

resonemang. Vidare förklarades det att de medborgare som är positiva till förslaget 

sällan medverkar vid mötena, vilket ger en skev bild av opinionen för de som kommer 

dit med kritiska synpunkter. Detta var ett resonemang som mer liknade ett 

konstaterande av läget, varvid forskaren dragit slutsatsen att det kan främja förståelsen 

hos medborgarna ifall dialogledarna nyanserar bilden av opinionen genom att referera 

till tidigare inkomna synpunkter eller exemplifiera vad remissinstanserna lyft fram. 

Detta gjorde dessutom flera intervjupersoner naturligt under intervjun för att just öka 

forskarens förståelse. Tidigare nämnda problematik kring olika förväntningar på mötet 

och att meningsfullheten upplevs otydlig av medborgarna, ledde till en sammanställning 

av intervjupersonernas uppfattningar om vad målet är med samrådsmöten. Denna ämnas 

alltså användas som en reflektionsmall för förberedelse för samrådsmöten, som grund 

för att styra mot samma mål, för både tjänstemän och medborgare. 

 



67 

 

 
 

Figur 15: Målmodell, visar möjliga mål för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen. Sammanställning av dialogledarnas uppfattningar, i bred 

tolkning. Återgivning av tidigare visad figur 11. Av författaren.  

 

Gällande förklarande eller resonerande kring ett bredare sammanhang vid 

samrådsmöten var meningarna blandade bland intervjupersonerna. Några menade att det 

sker eller borde ske på en högre nivå, i form av en mer generell informationskampanj 

från Staden eller via politiken. Kommunikationskonsulten ansåg att många nog förstår 

till exempel varför Stockholm växer, de brukar ju inte fråga varför, som han uttryckte 

det. Frågan är hur mycket av ansvaret som ska ligga på medborgarna gällande att ta reda 

på vad som saknas eller är svårbegripligt. Kanske kan det vara svårt att veta vad man 

ska fråga? Två av intervjupersonerna ansåg att det kunde vara bra att försöka att så att 

säga försöka baka in det bredare sammanhanget eller andra viktiga poänger i svaren på 

medborgarnas frågor, även om de inte efterfrågas, ifall det ändå anses relevant för 

frågan. Men de ansåg det inte vara bra eller rimligt att gå in på kontexten kring allt. En 

slutsats man kan dra är att muntligt resonemang kring ett bredare sammanhang kan vara 

väldigt viktigt och givande gällande vissa frågor, men överflödigt och rent av negativt 

om det görs kring irrelevanta ämnen, alltför ingående eller på ett påtvingat sätt. Alltså 

kan detta möjligen behöva tänkas igenom på förhand, men att bevara flexibiliteten och 

anpassningsbarheten för situationen. Att utreda vad som egentligen menas med att 

förklara det bredare sammanhanget kan även behöva specificeras, eftersom det kan 

innebära allt ifrån att förklara dilemman inom samhällsplanering, hur grannskapets 

utveckling kan influera planförslaget, hur stadsplanering sker i övriga staden, hur 

politiken influerar samhällsplaneringen eller hur planförslaget relaterar till Stadens 

övergripande mål inom samhällsplanering. Denna bredd i tolkningsmöjligheter för 

frågan bidrog troligtvis till bredden i intervjupersonernas svar. Flera av dem reflekterade 

och resonerade kring samtliga av dessa olika tolkningar under intervjuerna, och 

förklarade utförligt motiveringar och avvägningar, något forskaren skulle vilja hävda att 
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medborgarna skulle behöva ta del av för ökad meningsfullhet, begriplighet och även 

möjlighet till annan inställning vad gäller hanterbarhet.  

 

De två observerade samrådsmötena kan, trots vissa brister, ses som lyckade baserat på 

hur dialogledarna förklarade att det ibland kan gå till. En slutsats som kan dras är 

därmed att just dessa tjänstemän har erfarenhet och lyckas relativt bra, men att det 

strukturellt inte finns en praxis till stöd för tjänstemän med mindre erfarenhet, vid mer 

komplexa planförslag eller där gruppdynamiken är mer utmanande. Intervjupersonernas 

berättelser visar tydligt på att det ofta förekommer samrådsmöten som genomförs eller 

helt enkelt blir mindre bra, där risk- och säkerhetsfrågor ibland blir aktuella eller 

dialogledare mår psykiskt dåligt efteråt. Som också Reed (2008) beskriver kan 

medborgardialoger ses som lite riskabla, men att riskerna kan vara värda att ta ifall 

dialogen designas och utformas bra. Han menar därför att förberedelserna är väldigt 

viktiga för att nå en hög kvalitet (Reed 2008). Enligt dialogledarna är samrådsmöten 

oförutsägbara och kräver flexibilitet, men också att en viss strukturerad praxis, fler 

verktyg eller utbildning kan hjälpa. Erfarenhetsåterföring lyftes av vissa dialogledare 

fram som en viktig åtgärd, eftersom detta inte ansågs göras idag men att mycket 

värdefull kunskap finns inom förvaltningen själv. En koppling till detta är också att 

samrådsmötespraktiken kan se väldigt annorlunda ut i mindre kommuner utan samma 

möjlighet för planhandläggare att samla på sig erfarenhet på grund av färre planprojekt 

och eventuellt inte tillgång till stöd från kommunikatörer, och även där kan struktur och 

erfarenhetsåterföring potentiellt vara till hjälp. Att arbetssätt vad gäller hur 

medborgardialoger genomförs kan skilja sig åt både beroende på vilken kommun och 

vilken person som leder dialog kan också tänkas vara en fråga om ojämlikhet i fråga om 

medborgarnas möjlighet att få uttala sig och kunna påverka samhällsplaneringen. En 

högre grad av struktur och erfarenhetsåterföring är därför vad denna uppsats ämnar 

tillföra – att samla in och problematisera tjänstemännens erfarenheter och reflektioner, 

undersöka deras samverkan med tankemodellen känsla av sammanhang för att därefter 

utröna vilka framgångsfaktorer som kan bidra till en givande medborgardialog.  

 

Som tidigare nämnt var samtliga intervjupersoner överens om att en strikt mall eller 

strategi för den muntliga kommunikationen vid ett samrådsmöte inte skulle vara en bra 

idé, då varje situation och möte är unikt och varje dialogledare potentiellt skulle tolka 

mallen annorlunda. Studien visar att intervjupersonerna förlitar sig mycket på sin 

erfarenhet vid genomförandet av samrådsmötena, vilket forskaren anser kan indikera att 

just de studerade intervjupersonerna inte personligen känner ett behov av att följa en 

mall. Detta utesluter dock inte att det kan finnas ett behov på en mer generell nivå. 

Intervjupersonernas berättelser om tidigare samrådsmöten som de själva eller kollegor 

hållit i påvisade hur relativt vanligt förekommande det är att samrådsmöten inte blir så 

lyckade, och visar ändå på att någon typ av åtgärd skulle behövas för att göra 

medborgardialogen mer givande. Dessutom kunde vissa svårigheter och problem med 
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kommunikationsfel också utrönas gällande intervjupersonernas praktik, varvid även 

studiens intervjupersoner kan tänkas ha nytta av någon typ av riktlinjer eller stöd. De 

flesta av intervjupersonerna visade också en viss öppenhet för någon typ av riktlinjer 

och stöd för hur den muntliga kommunikationen kan ske för att skapa en givande dialog 

och samrådsmöte. De behov av rutiner som intervjupersonerna då själva lyfte fram som 

möjligtvis tänkbara ansågs i så fall borde vara baserade på lärdomar från de som är 

erfarna - det vill säga erfarenhetsåterföring. Detta ledde till en sammanställning av 

intervjupersonernas svar utifrån nämnda framgångsfaktorer gällande muntlig 

kommunikation vid samrådsmöten som bidrar till en känsla av sammanhang. Den visar 

alltså på relevanta kasam-aspekter vid Samrådsmöten, kavsam, och är baserad på denna 

explorativa studies semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän på Stockholms Stad 

och är en första sammanvägning av kasam-komponenter och samrådsmöten. Utförligare 

beskrivning av aspekterna återfinns genom hela uppsatsen, och utförligare lista på fler 

framgångsfaktorer baserat på både intervjupersonerna, observationerna och teori 

återfinns som bilaga i 7.1. Framgångsfaktorer innebär de faktorer eller element som i så 

stor grad som möjligt bör finnas eller uppnås om man vill nå framgång. En liknelse kan 

vara att vid en medicinsk operation se till att miljön är så steril som möjligt, att narkosen 

är noga övervakad och att nödvändig personal finns tillgänglig och är kunnig. Då ökar 

sannolikheten att operationen blir lyckad, men ingen garanti finns. Likt detta exempel 

innebär det att ju fler av följande kasam-aspekter eller rutiner som finns eller uppnås, 

ökar med stor sannolikhet chansen att samrådsmötet blir ”lyckat”. Hanson (2010) gör 

dock poängen att ingen ledare ensam kan ta ansvar för att alla andra ska må bra, men att 

en bra början kan vara att se till sig själv och försöka må bra själv först (Hanson 2010). 

 

Följande sammanställning är baserad på observation av två samrådsmöten i socio-

ekonomiskt starka områden med stort engagemang från medborgarna, och intervjuer 

med dialogledarna för de mötena, samt vissa mer generella erfarenheter från dessa 

dialogledare. Detta innebär att modellen främst är applicerbar vid liknande 

situationsspecifika omständigheter, men då det endast är en reflektionsmall kan 

eventuellt inaktuella punkter bortses från eller till lägre grad inkluderas. Detta gäller 

även för användande vid medborgardialog i exempelvis översiktsplaner eller tidig 

dialog, då denna modell är baserad på samrådsmöten vid den lagstadgade samrådstiden i 

detaljplaneprocessen. 
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Figur 16: KAVSAM-modellen. Återgivning av tidigare visad figur 12. Av 

författaren. 

 

Genom hela uppsatsen har den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten 

diskuterats och problematiserats utifrån en struktur baserad på Antonovsky’s 

tankemodell känsla av sammanhang, som vanligtvis används inom friskvård och 

hälsoforskning. Denna modell har på senare år allt mer applicerats på 

ledarskapsforskning, vilket ledde till detta test av applicering på ytterligare ett fält, 

nämligen medborgardialog. Denna studie visar att teorin känsla av sammanhang kan 

appliceras på samrådsmöten som en tankemodell, ungefär som den gjorts inom 

ledarskapsforskningen. Känsla av sammanhang har tidigare främst studerats kvantitativt 

genom att mäta dess styrka hos individer, här har den applicerats kvalitativt som en 

tankemodell för att hitta salutogena framgångsfaktorer i genomförandet av den muntliga 

kommunikationen vid samrådsmöten. Studien är en explorativ undersökning hur kasam 

kan berika synen av hur samrådsmöten genomförs och vilka framgångsfaktorer som 

finns och kan stärkas i framtiden. Kasam-komponenterna anses av forskaren ha 

tydliggjort på vilka områden och på vilket sätt frustration och svårigheter uppkommer 

vid samrådsmöten och vilka aspekter som skulle kunna stärkas för att förebygga detta. 

 

Uppdelningen på de tre begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet har 

alltså synliggjort problematiken kring exempelvis syftet med samrådsmötet, förtroendet 

för tjänstemännen, olika förväntningar på inflytande och bristande kunskapsförmedling 

om hur stadsplanering går till. SKL (2009) skriver i sin rapport en kort text som också 
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sammanfattar del av de resultat som kasam-perspektivet har gett och som också kan ses 

som ett exempel på de refereringar till kontext och sammanhang som studien tagit upp 

saknas i den muntliga kommunikationen till medborgarna: 

 

”Tydligt syfte och tydliga ramar är också centralt för att skapa tillit. Alla som 

deltar måste få veta spelreglerna. Det finns ingen önskebrunn utan beslut på 

kommunal och landstingsnivå handlar om prioriteringar. Det måste också 

vara helt klart att dialogen är rådgivande. Det är de förtroendevalda som 

fattar det slutgiltiga beslutet och att dialogen är ett underlag av flera inför ett 

beslut.”         

                       SKL (2009:24) 

 

Detta visar också att tidigare forskning har haft liknande tankar och slutsatser, men att 

kasam-perspektivet bidrar med ett användbart nytt perspektiv som genom denna uppsats 

gett svårigheterna och framgångsfaktorerna för den muntliga kommunikationen vid 

samrådsmöten en tydligare struktur.  

 

 
Medborgardialog och samrådsmöten är unika företeelser som spänner över många 

discipliner och kunskapsområden. Det finns därmed stor potential för mer forskning om 

kopplingar mellan olika forskningsfält, som kan berika synen och öka kunskapen för 

hur genomförandet skulle kunna ske med mindre frustration och missförstånd för 

medborgarna och med bättre arbetsmiljö för tjänstemännen. Forskaren avser inte 

tillskriva kasam grunden till alla problem och lösningar för den muntliga 

kommunikationen vid samrådsmöten, då också fler perspektiv behövs för att fullständigt 

förstå, förklara och utforma mötena. Intervjupersonernas beroende av och 

förhållningsvis stora tillförlit till sin samlade erfarenhet och naturliga förmåga kan 

berikas också av väl etablerad och empirisk kunskap inom områden såsom 

konflikthantering och medling, beteendevetenskap, systemiskt förändringsarbete, 

socialpsykologi, systemteori och institutionell teori för att nämna några. För att bygga 

vidare på redan gjorda koppling – kasam-aspekter vid samrådsmöten – skulle modellen 

behöva testas i praktiken, perspektiv från fler tjänstemän skulle kunna integreras och då 

speciellt gällande dess applicerbarhet på samrådsmöten i andra områden än just socio-

ekonomiskt starka i Stockholm med redan stort engagemang från medborgare. 
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Figur 1: Illustration över process- och utfallsmål med några exempel på vad de kan 

vara. 

SKL (2015). Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En stuide av SKL:s 

utvecklingsarbete: Projekt medborgardialog. Stockholm: Sveriges Kommuner och 

Landsting. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-306-2.pdf?issuusl=ignore 

Figur 2: Illustration av de tre komponenterna i begreppet kasam och deras olika plan. 

Av författaren. 

Figur 3: Illustration över studiens applicering av tankemodellen kasams komponenter 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på både mötesformen för samrådet i 

detaljplaneprocessen och på dialogledare och medborgare. Av författaren. 

Figur 4: Situationsplan Nockebyhov 2:22.  

Stockholm Stad (2017a). Nockebyhov 2:22 http://bygg.stockholm.se/Alla-

projekt/Vastra-Nockebyhov/Nockebyhov-222-/ [2017-05-28] 

Figur 5: Föreslagna radhus sedda från Tyska bottens väg.  

Stockholm Stad (2017b). Planbeskrivning Nockebyhov 2:22. 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-

planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2014-

19532&rid=108830&flg=0&subtyper=Start%20PM,&plantype=Start%20PM [2017-

05-28] 

Figur 6: Planerade flerbostadshus i 3-5 våningar. 

Stockholm Stad (2017b). Planbeskrivning Nockebyhov 2:22. 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-

planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2014-

19532&rid=108830&flg=0&subtyper=Start%20PM,&plantype=Start%20PM [2017-

05-28] 

Figur 7: Befintliga bebyggelsefasader mot Karlbergsvägen (Semrén & Månsson i 

Stockholm Stad 2017c) 

Stockholm Stad (2017c) Planbeskrivning Kadetten 29. 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-

planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764 [2017-05-28] 

Figur 8: De nya föreslagna huskropparna sett från Karlbergsvägen.  

Stockholm Stad (2017d) Gestaltningsprogram Kadetten 29. 
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http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764
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Figur 9: Flygvy fotomontage över föreslagen bebyggelse (Semrén & Månsson i 

Stockholm Stad 2017c). 

Stockholm Stad (2017c) Planbeskrivning Kadetten 29. 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-

planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764 [2017-05-28] 

Figur 10: Syftesmodell, visar möjliga syften för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen, för medborgare respektive tjänstemän. Av författaren. 

Figur 11: Målmodell, visar möjliga mål för ett samrådsmöte i detaljplaneprocessen. 

Sammanställning av dialogledarnas uppfattningar, i bred tolkning. Av författaren. 

Figur 12: SKL:s deltagandetrappa med tillhörande förklaringar av de fem stegen. För 

utförlig förklaring av de ingående stegen se SKL (2013). Av författaren med inspiration 

från SKL (2013) och Castell (2013).  

Castell, P. (2013). Stegen och trappan: olika syn på deltagande. I Stenberg, J., 

Abrahamsson, H., Benesch, H., Berg, M., Castell, P., Corkhill, E., Danielsson, S., 

Fridén, A., Heed Styffe, R., Jadelius, L., Larberg, V. & Tahvilzadeh, N. (2013). 

Framtiden är redan här: Hur medborgare kan bli medskapare i stadens utveckling. 

Göteborg: Majornas Grafiska AB. 

http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/framtidenarredanhar.pdf  

SKL (2013). Medborgardialog som del i styrprocessen. Sveriges Kommuner och 

Landsting. Stockholm: Edita. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-929-

4.pdf?issuusl=ignore 

Figur 13: Kasam-aspekter vid samrådsmöten, KAVSAM-modellen. Av författaren. 

Figur 14: Syftesmodell, visar möjliga syften för ett samrådsmöte i 

detaljplaneprocessen, för medborgare respektive tjänstemän. Återgivning av tidigare 

visad figur 10. Av författaren. 

Figur 15: Målmodell, visar möjliga mål för ett samrådsmöte i detaljplaneprocessen. 

Sammanställning av dialogledarnas uppfattningar, i bred tolkning. Återgivning av 

tidigare visad figur 11. Av författaren. 

Figur 16: Kavsam-modellen. Återgivning av tidigare visad figur 13. Av författaren. 

 

 

 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-02764
http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/framtidenarredanhar.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-929-4.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-929-4.pdf?issuusl=ignore
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De framgångsfaktorer som kunde utrönas ur intervjuerna med dialogledarna, det vill 

säga 4 tjänstemän och två kommunikatörer, har sammanställts på flera sätt. Följande 

bilaga är en kortfattad lista, något utförligare än kavsam-modellen men mindre 

omfattande än masteruppsatsen i sin helhet. 

 

Meningsfullhet 

• Redan i samrådsinbjudan kan syftet tydliggöras och även eventuell avgränsning 

av diskussionsfrågor för mötet (exempelvis tydliggöra om total avskrivning av 

ärendet inte är rimligt). 

• I förväg bemöta vanligt förekommande ifrågasättanden proaktivt, exempelvis: 

planförslaget verkar redan bestämt, ingen protokollföring av inkomna 

synpunkter vid mötet, allmänintresset verkar alltid väga tyngst. (Tydligare 

förklaring och motivering kring varför medborgarna ska ge sina åsikter.)  

• I inledningen förtydliga: 

- Syftet - förankra hos deltagarna 

- Meningen och målet med dagens samrådsmöte 

- Medborgarnas roll 

- Krävs skriftliga synpunkter men varför ändå diskutera 

- Skillnad i syfte mellan samrådsprocessen och samrådsmötet 

- Nivå av deltagande 

- Faktisk påverkansmöjlighet på planförslaget 

- Vikten av en gemensam grund även om vissa saker blir 

upprepningar 

• Låta meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet genomsyra hela mötet, 

återkoppla till varför man har mötet, varför man har utformat planförslaget så, 

varför påverkansmöjligheten är begränsad 

 

Begriplighet 

• Bygg upp presentationen utefter en logisk berättelse och logisk struktur som är 

lätt att förstå 

• Håll inledning och presentation rimligt kort och baka sedan in nödvändig och 

relevant bakgrundsinformation eller kontext i svaren kontinuerligt 

• Sikta på att utforma en gemensam grund-förståelse för planförslaget, 

planprocessen och stadsplanering. Inte förutsätta kunskap, men samtidigt 

erkänna kunskap 
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• Förtydliga vilka olika strategier, kompetenser (personer) och utredningar som 

ligger till grund för förslaget 

• Förtydliga politiken och politikernas roll i processen och att en 

påverkansmöjlighet är rösträtten 

• Referera till Stadens bostadsmål och bostadsbristen - skapa förståelse för 

fenomenet och inte bara informera att det händer 

• Visa kontinuerligt i dialogen på vad planförslaget har för roll i ett större 

sammanhang, både kopplingar till kringliggande områden och vad som händer i 

övriga staden. Presentera kopplingarna som gjorts i planbeskrivningen 

• Förklara mer utförligt kontexten kring de sakfrågor som under samrådsmötet 

visar sig vara mest aktuella 

• Resonera kring dilemmat enskilt intresse - allmänt intresse  

• Visa transparens och ärlighet om de negativa konsekvenserna och sikta mot hög 

informationsgrad, exempelvis genom användning av digital modell 

• Nyansera åhörarnas uppfattning om opinionen kring förslaget genom att öppet 

resonera kring representativiteten på mötet och exemplifiera vad andra 

remissinstanser givit för feedback 

Hanterbarhet 

• Om möjligt, komplettera samrådsmötet med tidig dialog för att få chans att 

beskriva problemet och få större underlag till lösning, istället för att komma med 

en påtvingad lösning 

• Göra förberedelser ur ett åhörarperspektiv för att minimera irritationsmoment 

kring detaljer och praktiska saker 

• En kombination av presentation med gruppdiskussion och efteråt Öppet hus ger 

möjlighet för deltagarna att höra andras frågor och svar, men underlättar också 

för de som inte vill uttala sig i grupp 

• Vara två eller fler dialogledare som representerar kommunen och stöttar varann 

• Vid förväntat konfliktfyllda möten - använda moderator eller medlare med 

kunskap om kommunikation, pedagogik och konflikthantering 

• Förbereda och ha tydlig rollfördelning - exempelvis att handläggare agerar 

sakkunnig och håller i presentationen, person 2 sätter planförslaget i bredare 

kontext, fördelar ordet och håller i inledningen. 

• Fördela frågorna på flera av de personer som är med, så att deltagarna förstår att 

det är kommunen som helhet, med olika kompetenser, som gemensamt står 

bakom planförslaget 

• Bemötande: 

- Erkänna medborgarnas kunskap och erkänna egen okunskap 

- Försöka behålla lugnet i alla situationer 

- Lyssna på och lyssna in deltagarna 

- Kan öka deltagarnas tillit om någon som är chef är med 

- Empatiskt bemötande av frågor och synpunkter  
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Initiala frågor: 

• Får jag spela in?  

• Vem är du? Vad är din bakgrund? 

• Vad var din roll vid samrådet? 

• Vad har du för erfarenhet av samråd? Hur länge/många? 

• Hur såg förhållandet ut mellan de som höll i samrådet? 

 

Dagens samråd: 

• Hur upplevde du samrådet idag? Vad var bra, dåligt? 

• Upplevde du att det var ett meningsfullt samrådsmöte?  Varför eller varför inte?  

• Tror du att allmänheten upplevde att det var ett meningsfullt samrådsmöte?  

• Vad anser du var syftet för dagens samrådsmöte? Var alla dialogledare eniga? 

Är det ett syfte som är generellt applicerbart på samrådsmöten? 

• Tror du syftet framgick till allmänheten den här gången? 

• Vad skulle du säga är målet med att hålla samrådsmöten? 

• Hur såg förberedelserna ut inför samrådsmötet? 

• Hade ni någon förberedd kommunikationsstrategi för den muntliga 

kommunikationen idag och hur såg den ut i så fall? 

• Tänker man något kring hur saker kan sägas? 

• Vad var den planerade deltagandegraden för dagens möte? (trappan)   

• Vad tror du allmänheten tänkte om det? 

• Hade ni någon förberedd strategi för att förebygga konflikter eller spänningar 

och hur såg den ut i så fall? 

• Hur tänker du kring återkoppling till syftet? 

• Hur tänker du kring förklaring av samhällelig kontext och om hur 

samhällsplanering går till? motivering av överväganden? 

• Hur tror du att allmänheten uppfattade mötet? Var detta något man reflekterade 

över innan?  

 

Erfarenheter från samråd: 

• Om ett samråd genomförs riktigt dåligt, vad tror du det kan leda till?  

• Vilka anser du är de viktigaste ledorden vad gäller muntlig kommunikation vid 

samråd? 

• Tror du att samrådsmöten generellt leder till en större förståelse för varför det 

byggs som det görs? Finns det behov av koppling till syfte och bredare 

samhällskontext vid samråd? 

 

Borde till: 

• Vad hade kunnat göras bättre? 
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• Finns det behov av/bör det finnas en (tydligare) strategi för muntlig 

kommunikation vid samrådsmöten? 

• Anser du att det finns ett behov av att veta mer om hur man tas med människor 

för att hålla i ett samråd? 

• Hur skulle den kunna se ut? 

• Behövs det mer kunskap kring konfliktförebyggande åtgärder vid 

samrådsmöten? 

• Vad tror du de skulle behöva bestå i? 

• Syftet med samrådsmötet i förhållande till samrådsprocessen, hur tänker du 

kring det? 

• Vad hette maskinen? Funkar den bara i centrala stan eller när används den? 

 

Efteråt: 

• Något du vill tillägga? 

• Får jag nämna dig vid namn? Konfidentialitet förklaring. 
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Innan: 

Datum: ________ 

Plats: ______________________ 

Antal deltagare: ______ 

Antal dialogledare: ______ 

Dialogledarnas yrkestitlar (hur de presenterar sig): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Vilka är deltagarna? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fientlig stämning/spänd atmosfär? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Möblering? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Under tiden: 

Antal återkopplingar till syftet: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Paus i diskussionen för att reda ut missförstånd: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Komplext språk 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Är kommunikationen anpassad efter deltagarna?  

 

Ömsesidig respekt 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Användande av Skällsord 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mänsklighetstecken från tjänstemännen (vi kan inte allt ex.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Bemötande av andra perspektiv från tjänstemännen: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Antal medborgare som kommer till tals och hur ofta: 

A _____ 

B _____ 

C _____ 

D _____ 

E _____ 

F _____ 

H _____ 

I _____ 

J _____ 

 

I slutet: 

Procentuppdelning och ungefärlig tid av hur mötet är organiserat: 

• Presentation 

• Intro, syfte 

• Öppen diskussion 

• Förklaringar 

• Återkopplingar 

• Lyssnande från tjänstemän 

• Tjänstemän/allmänhet 

• Processmål/utfallsmål 

• ___________ 

• ____________ 
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Powepoint – lättförståelig? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Praktiska funktioner 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Det uttalade syftet: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Förtroendebyggande: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Återkoppling/referering till kontext: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 


