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Medborgardialog 
 

En bredare kunskap om synen på den byggda kulturmiljön måste samlas in 
på annat sätt än genom medborgarnas direkta och aktiva deltagande i 
planeringsprocesserna. Genom att summera enskilda personers svar på olika 
enkätfrågor kan egenskaper i stadsmiljön och olika delar av staden tolkas som 
gemensamma angelägenheter för många medborgare. 
 

Varför fråga medborgarna?  
Planerarnas förmåga att ensamma göra objektiva och värderingsfria överväganden 
har ifrågasatts och ersatts av ett ideal där olika intressen ska ges samma utrymme 
och lika möjligheter att delta i planeringen. I praktiken är ett aktivt deltagande svårt 
att uppnå. En bredare kunskap om synen på den byggda kulturmiljön måste samlas 
in på annat sätt än genom medborgarnas direkta och aktiva deltagande i 
planeringsprocesserna. 
 
Stora förväntningar ställs samtidigt på att kultur, livsmiljökvaliteter och 
kulturmiljön ska vara resurser i konkurrensen mellan städer och orter som vill vara 
attraktiva för boende, företag och investeringar samt besökare. 
 
Under Interreg-projektet ”Sustainable Historic Towns”, SuHiTo, 2003–2005 
genomfördes en förstudie i Ystad för att utveckla en metod för 
medborgarinflytande av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Inom det nordiska projektet Communicating Heritage, Co-Herit, 2007–2008 har 
metoden för medborgarinflytande vidareutvecklats genom ett fullskaleförsök i 
Arboga. Resultatet från enkäterna till medborgare och företagare har kommit till 
användning i arbetet med kommunens översiktsplan. Information om SuHiTo finns 
på www.nba.fi/en/sustainablehistorictowns. En rapport om Co-Herit finns 
tillgänglig på www.ra.no/co-herit. 
 
 
Medborgare, kulturmiljö och planering 
I rapporten ”Medborgare, kulturmiljö och planering – ett kvantitativt angreppssätt 
på medborgardeltagande” presenteras en metod för att i kommunal planering och 
kulturmiljövård samla in kunskaper om stadsmiljöns värde och nytta för olika 
grupper av medborgare. Den har producerats av forskarna Krister Olsson och Elin 
Berglund vid Urbana och regionala studier, Samhällsplanering och miljö, Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. 

www.nba.fi/en/sustainablehistorictowns
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Utgångspunkten för projektet var att vi saknar både djupare kunskaper om vilka 
värden i kulturmiljön som verkligen skapar attraktion och metoder för hur sådan 
kunskap kan tas fram och tillämpas i samhällsplaneringen. 
 
Metoden ger underlag för att identifiera stadsmiljöns kollektiva egenskaper och 
medborgarnas gemensamma uppfattningar i övrigt avseende stadens kvaliteter och 
värden. Den är inte slutpunkten i en dialog utan ska ses som ett första steg för att 
involvera medborgarna i kulturmiljövård och planering. En fullständig presentation 
av metoden finns som pdf-fil. Utvecklingen av enkätmetoden inspirerades av en 
finsk studie som presenteras i SuHiTo-rapporten (se ovan). 
 

En kvantitativ metod för medborgardeltagande i planeringen 
Metoden som tillämpades i Arboga bygger på ett kvantitativt angreppssätt. Den 
består av postenkäter till ett statistiskt urval av medborgare. Genom att summera 
enskilda personers svar på olika frågor kan egenskaper i stadsmiljön och olika delar 
av staden tolkas som gemensamma angelägenheter för många medborgare. Det 
systematiska arbetssättet ger ett kunskapsunderlag om stadsmiljöns egenskaper och 
andra frågor ur ett medborgarperspektiv. 
 

 
I figuren visas hur arbetet kan organiseras och genomföras i anslutning till 
översiktlig kommunal planering. 
 
Det är väsentligt att inledningsvis klargöra syftet med undersökningen. Ett precist 
syfte och en tydlig avgränsning underlättar analyser av resultaten och möjligheten 
att dra slutsatser som kan nyttiggöras i planeringen. Med utgångspunkt i undersök-
ningens syfte är nästa steg att identifiera frågeområden som ska behandlas i under-
sökningen.  
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I arbetet med att identifiera och precisera frågeområden är en möjlighet att bjuda in 
olika intressenter till en kick-off workshop. Syftet med en sådan workshop kan vara 
att uppmärksamma platser, aspekter och värden i stadsmiljön som inte per 
automatik är framträdande hos planeringsansvariga och företrädare för den 
offentliga kulturmiljövården. Workshopen ger underlag för att formulera hypoteser 
för undersökningen och kan på så sätt fungera som ett underlag för 
frågekonstruktion till undersökningen.  
 
När ett första utkast av enkätformuläret är färdigt bör en pilotstudie genomföras. 
Syftet är att stämma av att formulär och frågor fungerar och uppfattas på det sätt 
som är avsett. 
 
Att konstruera frågor till enkätundersökningar är minst sagt en utmaning. Det finns 
många fallgropar. Utmaningen ligger i att konstruera enkla frågor som så långt som 
möjligt uppfattas på samma sätt av alla deltagare i undersökningen och som 
faktiskt mäter det som är avsikten att mäta. Frågekonstruktion är ett mödosamt 
arbete som underlättas av erfarenhet, men som också kräver noggrannhet och 
formuleringar som är väl genomtänkta. Förhållandevis mycket resurser bör således 
läggas på frågeformulering.  
 
I undersökningar som handlar om den fysiska miljön och planeringen kan med 
fördel olika typer av skriftlig information förmedlas i enkätformuläret liksom 
kartor och bilder användas. Kartor kan också användas genom att deltagarna får 
avge sitt svar direkt på kartan, till exempel genom att ringa in något som efter-
frågas. Varje enskilt svar, till exempel ett inringat område, är ett uttryck för den 
enskildes intresse. När den enskildes svar överlappar med många andras svar kan 
det tolkas som ett gemensamt intresse för den berörda miljön. Motiven bakom 
varje enskilt svar kan skilja sig åt, men sammantaget ger alla svar grund för att 
tolka aspekter och delar av stadsmiljön som en kollektiv nyttighet. 
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Vilka som ska delta i undersökningen är beroende av syfte och avgränsning. Total-
undersökning innebär att alla berörda tillfrågas. Om en större grupp berörs är det 
dock ofta nödvändigt att göra ett slumpmässigt urval, eftersom datamängden 
annars skulle bli ohanterlig. Det slumpmässiga urvalet ger en grund för att i 
analysen generalisera undersökningens resultat att gälla för hela den berörda 
gruppen. 
 
I utskicket av enkätformuläret till urvalsgruppen ska ingå, förutom själva 
enkätformuläret, ett introduktionsbrev och ett svarskuvert. Det kan inte förväntas 
att alla svarar omgående och det kan därför behövas flera påminnelser. Det kan inte 
heller förväntas att alla också väljer att delta i undersökningen. Bortfall är alltid en 
källa till osäkerhet och genomförande av en bortfallsanalys bör därför genomföras 
för att försäkra sig om att de som har valt att inte delta inte skiljer sig på ett 
systematiskt sätt från dem som deltagit. 
 
De returnerade enkätformulären och de ingående svaren på enskilda frågor 
registreras i en databas och därefter kan analyser av resultaten göras. Normalt 
syftar enkätundersökningar till att bekräfta eller förkasta hypoteser om skillnader 
mellan olika grupper av svarande. I detta sammanhang är avsaknaden av skillnader 
mellan olika grupper av minst lika stort intresse, eftersom det kan bekräfta en 
hypotes om stadsmiljöns kollektiva egenskaper. Stor överensstämmelse mellan 
olika grupper i uppfattningar och värderingar av kvaliteter i stadsmiljön visar på 
stadsmiljöns kollektiva nytta. 
 
Det kan vara lämpligt att på olika sätt följa upp undersökningen genom att disku-
tera resultaten i en vidare grupp. Syftet skulle då vara att tolka resultaten och att 
fördjupa svaren på frågan varför resultaten ser ut som de gör. Resultaten från 
undersökningen fungerar på så sätt som underlag för fortsatta diskussioner med 
medborgarna. Undersökningens resultat ger ett viktigt underlag för slutsatser inför 
framtida planering genom att medborgarnas värderingar och uppfattningar 
synliggörs och uppmärksammas på ett systematiskt sätt. Identifiering av 
stadsmiljöns kollektiva egenskaper visar på kvaliteter och värden som bör beaktas 
vid framtida åtgärder i stadsmiljön. 
 

Riksantikvarieämbetet 2009 


	Varför fråga medborgarna?  
	En kvantitativ metod för medborgardeltagande i planeringen 

