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ABSTRACT  

Lindh, J. 2014. Inte om, men hur – en studie om medborgardialogens funktion och påverkan på planprocessen. 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Syftet med uppsatsen är att studera medborgardialogens roll och förtjänster i den fysiska planeringen, vilket 

framförallt görs utifrån perspektiven hos de tjänstemän som arbetar med medborgardialoger. För att besvara 

uppsatsens syfte har kvalitativa samtalsintervjuer genomförts med planerare från fem olika kommuner. 

Intervjusvaren har sedan analyserats och satts i ljuset av perspektiv från Sveriges kommuner och landstings 

intresseorganisation (SKL) samt statliga offentliga utredningar. Slutsatsen dras att medborgardialogerna bland 

annat fyller funktionen av att bidra till att förbättra beslutsunderlaget inför planbeslut samt till att förståelsen för 

planeringens komplexitet ökar hos medborgarna. Studien påvisar exempel på där resultatet från 

medborgardialogerna har implementerats i hög grad i planprocessen, men även exempel på där resultatet inte 

använts i särskilt hög utsträckning. Tidpunkt i planprocessen för medborgardialog samt medborgardialogernas 

relation till den representativa demokratin, verkar vara kritiska punkter som kan komma att inverka på 

möjligheten att implementera medborgarnas synpunkter i planeringen. Slutligen konstateras det att frågan om 

medborgardialogens roll och förtjänster i den fysiska planeringen egentligen är svår att frikoppla från platsens 

specifika förutsättningar och hur formen för medborgardialog har sett ut samt vilka som deltagit i den.  

 

Keywords: medborgardialog, samråd, fysisk planering, Plan- och bygglagen, kommunikativ planering  

 

Handledare: Sofia Cele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord
 
Den här uppsatsen är skriven inom ramen för kursen ”Uppsats (D-nivå) i samhällsgeografi” 

om 15 högskolepoäng, under hösten 2013. Att skriva uppsats är inget ensamarbete, utan det 

är bara möjligt att genomföra med stöd av andra människors tid, kunskaper och tips. Jag 

vill därför rikta ett stort tack till handledare Sofia Cele samt till Mia, Ylva, Martin, Helena, 

Marianne, Johanna, Emese och Sammy. Jag vill även rikta ett stort tack till respondenterna 

som tagit er tid för att besvara mina frågor, tack! 

 

Josefin Lindh 
Uppsala, jan 2014 
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1. INLEDNING  

 

Under 1980- och 1990-talet skedde ett tydligt paradigmskifte inom planeringsteorin mot mer 

kommunikativa planeringsideal (Listerborn, 2007, s. 61-62). Detta paradigmskifte var en 

reaktion mot den tidigare expertdrivna planeringen, där forskare och yrkesverksamma hade 

stor påverkan på den fysiska planeringsprocessen. Nu skulle istället medborgarna, som 

planeringen var tillför, få vara med och bidra och ge sina synpunkter på planeringen 

(Wänström, 2013, s. 158-159). Utmaningarna i ett allt mer komplext samhälle anses inte 

längre kunna hanteras endast av enskilda experter (Åström & Brorström, 2012, s. 3). Idag är 

det även lagstadgat genom Plan- och bygglagen att de medborgare som kommer påverkas av 

ett projekt har rätt att både få information om det, men även att vara med och påverka 

planprocessen (Wänström, 2013, s. 157). 
De kommunikativa och deltagande planeringsidealen har dock fått utså mycket kritik, 

bland annat genom att de ofta bortser från de maktrelationer som finns i de sociala 
sammanhang där planeringen bedrivs och i all kommunikation (Listerborn, 2007, s. 61-62).  
Det har även visat sig att möjligheten för medborgarna att påverka plangenomförandet, inte 
heller varit lika stort som lagen kanske syftar till (Wänström, 2013, s. 158). 

Det går dock att se ett ökat intresse bland Sveriges kommuner att arbeta med så kallade 
medborgardialoger och att öka medborgarnas deltagande i kommunernas utvecklings- och 
beslutsprocesser (Riise, 2013, s. 3). Ett tydligt exempel på detta är att Sveriges Kommuner 
och Landstings intresseorganisation (SKL) sedan 2006, driver ett projekt om 
medborgardialoger (Tahvilzadeh, 2013, s. 32). Projektet har det dubbla syftet att stärka den 
lokala demokratin i en tid när valdeltagande och engagemang i politiska partier sjunker och 
samtidigt öka effektiviteten i kommunernas och landstingens verksamheter (SKL, 2009, s. 5-
6). SKL:s  projekt har även fått ekonomiskt stöd av regeringen (Regeringen, 2011). Inom 
denna satsning har det startats ett flertal nätverk, varav ett har fokus på just 
medborgardialoger i fysiska planeringsfrågor (SKL, 2013). 

Dessa satsningar sker samtidigt som den statliga utredningen ”En effektivare plan- och 
bygglovsprocess” konstaterar att traditionella samrådsmöten och medborgardialoger inte 
fungerar särskilt väl, vare sig ur ett demokratiskt perspektiv eller när det gäller dess resultat 
(SOU 2013:34, s. 355). Utredningen föreslår därför att medborgardeltagande ska finnas med i 
ett tidigt skede i planprocessen, men inte i så hög grad vid specifika projekt (SOU 2013:34, s. 
16-17). Det går således att se två parallella tendenser rörande medborgarnas deltagande i den 
fysiska planeringen: dels kommunernas ökade satsningar på detta och dels en önskan från 
statens håll att förkorta planprocessen och att effektivisera deltagandet.  

Samtidigt kan deltagandet från medborgarna i planeringen även anses vara en av 
förutsättningarna för arbetet med en hållbar utveckling av städerna (Lieberg, 2010, s. 248). 
Inom de närmaste decennierna kommer det dessutom ske mycket nybyggnationer i de största 
städerna. Bara i Stockholm stad föreslås det byggas 140 000 bostäder fram till år 2030, i 
stadsområden med hög täthet (Stockholm, 2013). Det kommer således att ske ett ökat arbete 
med medborgardialoger de närmaste åren.  
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Det konstateras i forskningsöversikten ”Dialog i stadsbyggandet” att det behöver göras 
uppföljningar av kommunernas dialogarbete, att ta reda på hur kunskapen överförs från 
medborgardialogerna i detaljplaneprocessen till själva genomförandet (Riise, 2013, s. 23). 
Statsvetaren Karlsson (2011, s. 114) konstaterar vidare att många fallstudier har gjorts om 
specifika dialogprojekt. Karlsson menar att den forskningen har påvisat exempel på både 
förtjänster och problem med medborgardialoger, men att forskningen inte lyckats synliggöra 
några generella drag om funktionen och behållningen med medborgardialoger.  

Den här uppsatsen bygger sina slutsatser på en kvalitativ intervjustudie, men tar sitt 
avstamp i Karlssons resonemang och i det identifierade behovet av uppföljning. Frågorna 
behandlas framförallt utifrån ett tjänstemannaperspektiv, genom reflektioner från planerare 
som genom sina tjänster arbetar med att förbereda medborgardialoger och sammanfatta de 
inkomna synpunkterna. 

 
1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att analysera medborgardialogernas roll och förtjänster i kommunernas 
fysiska planering, utifrån planerarnas perspektiv. Syftet besvaras genom följande 
frågeställningar: 
 

• Vilket resultat förväntar sig planerarna att medborgardialogerna ska ge? 
• Vilken påverkan har medborgardialogerna på den efterföljande planprocessen? 
• Vilka kritiska punkter går att urskilja som kan komma att inverka på möjligheten att 

implementera medborgarnas synpunkter i den fysiska planeringen? 
 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka och analysera planerarnas egna reflektioner angående 
medborgardialogernas roll, dess påverkan på den efterföljande planprocessen samt kritiska 
punkter som kan komma att inverka på möjligheten till implementering. Uppsatsen studerar 
således inte den faktiska implementeringen av medborgarnas synpunkter eller 
medborgardialogernas faktiska utfall i den fysiska miljön. 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Jag tydliggör nedan hur jag i uppsatsen definierar och använder mig av begreppen 
medborgardialog, medborgare och planerare.  

 
Medborgardialog 
Begreppet medborgardialog har olika betydelse beroende på vem eller vilka som använder sig 
av det. Corkhill (2013, s. 42) konstatera att ordet idag används för möten av olika karaktär, 
med olika frågor i fokus och skilda former av mandat för påverkan. När studien påbörjades 
definierade jag medborgardialog som de aktiviteter och samtal en kommun för med invånarna 
om den fysiska planeringen utöver de lagstadgade samrådsmötena. Under studiens gång har 
jag förstått att användningen av begreppet skiljer sig åt mellan olika kommuner, det används 
både för aktiviteter som sker inom den lagstadgade samrådsprocessen men även aktiviteter 
som kommunen genomför på eget initiativ utöver detta, aktiviteter som ofta är koncentrerade 
till ett tidigt skede i planprocessen. Jag kommer därför i uppsatsen använda mig av en bred 
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definition av medborgardialog och definierar det således som: alla de samtal och aktiviteter 
som kommunen genomför gentemot medborgarna i syfte att diskutera kommunens fysiska 
planering och samla in underlag och synpunkter från medborgarna under planprocessen, vilket 
kan ske både inom eller utanför de lagstadgade samrådstillfällena. I texten kommer jag 
framgent även använda begreppet dialogarbete och åsyftar då kommunens arbete med 
medborgardialoger. 
 
Medborgare 
Medborgare eller medborgarskap åsyftar egentligen ett slags socialt kontrakt med både 
rättigheter och skyldigheter mellan individen å ena sidan och staten å andra sidan (Dahlstedt, 
2009, s. 9-10). Fung använder i sin artikel “Varieties of Participation in Complex 
Governance” en bred definition av begreppet medborgare och definierar det som alla de 
individer som ... possess the political standing to exercise voice or give consent over public 
decisions that oblige or affect them (2006, s.74). Precis som Fung åsyftar jag i min uppsats 
inte det formella medborgarskapet när jag använder begreppet medborgare, då det finns 
individer som kan ha intresse av att deltaga i medborgardialoger även om de inte fått den 
legala statusen medborgare. Att använda begreppen medborgare och medborgardialog 
underlättar dock jämförelsen med tidigare forskning och andra aktörer som använder dessa 
begrepp.  
 
Planerare 
I uppsatsen åsyftar begreppet planerare de tjänstemän som arbetar med fysisk planering i 
någon form på kommunal nivå. Tjänstemännen ifråga kan arbeta med detaljplanering, 
översiktsplanering eller både och. Tjänstemännen behöver inte nödvändigtvis arbeta med alla 
delar av planprocessen, utan det räcker att de är delaktiga i någon del av processen för att 
definieras som planerare. 

 
1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med att jag i kapitel 2 beskriver de metoder och material jag använt mig av 
för att besvara uppsatsens frågeställningar. I kapitel 3 ”Den svenska planprocessen ur ett 
deltagande-perspektiv” synliggör jag vilket lagutrymme som planerarna har att röra sig inom 
vad gäller dialog med medborgarna. I kapitel 4 redovisas de resultat jag har fått av 
undersökningen, i relation till tidigare forskning och teoribildning på området. I kapitel 5 för 
jag en sammanfattande diskussion av materialet och slutsatser för uppsatsen dras. Slutligen i 
kapitel 6 ger jag förslag på vidare studier utefter uppsatsens slutsatser.  
 
 
2. METOD OCH MATERIAL 
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ studie som baseras 
på samtalsintervjuer med tjänstemän som arbetar med medborgardialoger i den fysiska 
planeringen. För att sätta intervjusvaren i en större samhällelig kontext har jag även valt att 
studera dokument från SKL, eftersom de bedriver ett aktivt stödjande arbete mot kommunerna 
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vad gäller medborgardialoger (SKL, 2009, s. 3). Jag har även använt mig av material från 
aktuella statliga offentliga utredningar. Vid en kvalitativ studie är forskarens tolkning av 
sociala sammanhang och processer i fokus (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Det är därför 
viktigt att så långt det är möjligt nu synliggöra vilka metoder jag använt mig av för att samla 
in det empiriska materialet och beskriva hur jag valt att analysera det och sätta det i relation 
till det övriga materialet i uppsatsen.  
 
2.1 Intervjuer med planerare 
Jag har genomfört sju kvalitativa samtalsintervjuer med sammanlagt tio tjänstemän som 
arbetar med medborgardialoger i den fysiska planeringen i fem olika kommuner: Stockholm 
stad (2 st), Sundbybergs stad (3 st), Linköpings kommun (2 st), Norrköpings kommun (1st) 
och Upplands Väsby kommun (2 st). Kommunerna är olika till storleken men de har det 
gemensamt att de befinner sig i två storstadsregioner som kommer eller har ambitionen att 
växa. Tjänstemännen ifråga arbetar som planchefer, planarkitekter, processledare, utredare, 
projektsekreterare eller projektledare. De intervjuade tjänstemännen kommer dock framgent 
kallas ”planerare” och inte refereras till personligen. Det intressanta för uppsatsen är inte vem 
som sagt vad och vilken kommun just den planeraren arbetar i. Det som står i fokus för 
uppsatsen är att planerarna i egenskap av sin profession kan sägas vara del av en större 
gemenskap av andra planerare, i vad Westin (2010) i sin avhandling benämner som 
tankekollektiv. Inom ett tankekollektiv sker det på eller annat sätt ett kontinuerligt utbyte av 
tankar och idéer. Det sker ett långsiktigt utvecklande av så kallade tankestilar inom 
kollektivet, vilket kan komma att påverka hur enskilda individerna väljer att handla och 
resonera (Westin, 2010, s. 28). Det är dessa tankestilar och förhållningssätt som står i fokus 
för uppsatsen. Och att även sätta dessa i relation till det samhälle de finns i och till tidigare 
forskning på området, för att på sätt kunna föra en diskussion om medborgardialogernas roll 
och hur de tillåts påverka den fysiska planeringen. 

 En begränsning i intervjusammanhang är att de tolkningarna av intervjusvaren som jag 
gör är just tolkningar. Detta öppnar upp för möjliga missuppfattningar, att jag tolkat materialet 
på ett annat sätt än det som planerarna åsyftade vid själva intervjutillfället (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 56-57). Även om alla respondenter godkänt att jag får referera 
till dem, har jag således av forskningsetiska skäl valt att inte göra detta. En nackdel med detta 
val är att jag inte kunnat använda särskilt mycket skriftligt material från de studerade 
kommunerna, då detta lättare skulle synliggöra var intervjusvaren är tagna ifrån. Det finns 
således vissa analyser som jag fått utelämna, men som kunde varit intressanta och viktiga för 
kontexten.  
 
Urval av kommuner och intervjupersoner 
Jag har framförallt använt mig av ett så kallat tvåstegsurval, det vill säga att jag först försökt 
identifiera kommuner som vore lämpliga att studera och efter detta gjort ett urval av personer 
i de aktuella kommunerna som vore lämpliga att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2011, s. 42). Vid en kvalitativ studie görs urvalen på grundval av en förväntan att materialet 
ska ge en mer nyanserad förståelse av ett fenomen, representativ information eftersöks inte i 
särskilt stor utsträckning (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Det var därför viktigt att genomföra 
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intervjuer i ett flertal kommuner. Det är även av vikt att respondenterna kan anses ha mycket 
kunskap om fenomenet som studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 104). Jag valde därför att 
intervjua planerare i kommuner som kan sägas bedriva ett aktivt arbete med 
medborgardialoger.  

En kommun har definierats som aktiv om den är med i något av de nätverk som finns om 
medborgardialoger. Antingen i det redan nämnda SKL-nätverket ”Medborgardialog i 
planfrågor” eller nätverket ”Stadsbyggnadsdialogen”, som initierades av den nu nerlagda 
Delegationen för hållbara städer och Stockholm stad (Delegationen för hållbara städer, 2012).  
För att i så hög mån som möjligt kunna träffa respondenterna personligen har närheten till 
Uppsala även spelat in i urvalet av kommuner. 

Respondenterna har sedan valts ut efter samma princip, att försöka nå de planerare som 
arbetat aktivt med medborgardialoger. Sex av respondenterna har valts ut genom vad som 
brukar kallas snöbollsurval, att jag fått hjälp av personer som haft kännedom om kommunerna 
i fråga och av dem blivit rekommenderad att kontakta en specifik planerare med erfarenhet av 
att arbeta med medborgardialoger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 43). Två av 
respondentera har valts ut på grundval av att de funnits med på deltagarlistan för en konferens 
inom Stadsbyggnadsdialogen och i två fall har jag gjort ett urval på grundval av 
respondenternas tjänstetitlar. I ett av dessa fall har dock respondenten sagt att hen mest varit 
involverad i planarbete efter det att kontakten med medborgare varit avslutad. Planeraren ville 
att jag skulle känna till den reservationen, varför respondenten ifråga endast är citerad i 
uppsatsen vid ett tillfälle.    

 

Intervjuernas genomförande 
De intervjuer jag har genomfört har varit strukturerade ur perspektivet att temat och ämnena 
för intervjuerna har varit tydligt, men de har varit ostrukturerade i den bemärkelsen att jag inte 
använt mig av låsta svarsalternativ, utan intervjusvaren har varit öppna (Trost, 2005, s. 20). 

En av intervjuerna har skett över telefon, resterande intervjuer har skett genom att jag 
träffat respondenterna personligen. Tre av intervjuerna har skett med två respondenter 
samtidigt och fyra av intervjuer har skett enskilt. Intervjuerna har pågått mellan 35-60 
minuter. Intervjuerna har i alla fall utom ett skett på respondenternas arbetsplats. Samtliga 
intervjuer har spelats in för att kunna transkriberas och således underlätta analysen. Nackdelen 
med detta är att bandspelare vid intervjuer kan verka hämmande för respondenten (Trost, 
2005, s. 54). Det är planerarnas reflektioner om medborgardialogerna, och i förlängningen 
kommunernas förhållningssätt, som stått i fokus för intervjuerna. De intervjuade planerarna 
har dock till viss del även fungerat som informanter för hur arbetet med medborgardialoger 
ser ut i kommunen där de arbetar.  

Vid kvalitativa intervjuer är målsättningen att respondenterna ska få styra samtalet i så 
hög grad som möjligt, utan att för den skull missa att få svar på för undersökningen relevanta 
frågor (Holme & Solvang, 1997, s. 99). Till grund för en intervju finns därför ofta en 
frågemanual eller intervjuguide, vars ordningsföljd eller frågor inte behövs följas rakt av, utan 
det är snarare bra att vara flexibel inför vad som dyker upp under intervjun (Holme & 
Solvang, 1997, s. 99).  
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Jag har förhållit mig på detta sätt till intervjuguiden under intervjuerna. Den har funnits som 
grund för samtalet, men alla frågor har inte ställts på samma sätt till alla och i samma ordning 
utan det viktigaste har varit att uppsatsens temaområden har ramats in under intervjuerna. 
Vissa frågor har också utelämnats om de redan har besvarats genom tidigare frågor. Detta har 
i vissa fall inneburit ett väldigt fritt samtal. Det problematiska med detta förhållningssätt är 
dock svårigheten som kan uppstå när intervjusvaren ska jämföras med varandra (Holme & 
Solvang, 1997, s. 80). Detta är dock ingen jämförande studie kommunerna emellan, men 
dessa förutsättningar är bra att känna till.  

För att möjliggöra för respondenterna att själva styra samtalet i så hög grad som möjligt  
har jag valt frågor av ganska öppen karaktär och alltid valt att avsluta intervjuerna genom att 
fråga om respondenten i fråga har haft något annat den velat tillägga. För mer specifik 
information om intervjufrågorna hänvisar jag dock till bilaga 2. I två av kommunerna 
genomförde jag intervjuer vid två olika tillfället. Detta innebar att frågeställningarna vid den 
andra intervjun i dessa kommuner gjordes om lite mer än vid de andra intervjuerna, då jag 
redan hade lite förkunskaper om kommunens arbete och ville göra frågeställningarna mer 
riktade till den aktuella planerarens arbetsuppgifter.  

Inför intervjuerna, utom vid telefonintervjun, bad jag även respondenterna ta med något 
färdigt material, exempelvis en antagen plan, för att exemplifiera vilket resultat planerarna 
kunde se att medborgardialogerna fått i den fysiska planeringen. Jag har dock inte gjort någon 
separat analys av materialet, men det finns implicit med i planerarnas resonemang. 
 
Analys av intervjumaterialet 
Vid analys av kvalitativt material läses de transkriberade utskrifterna ett flertal gånger, något 
även jag gjort (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 196-197). När material sedan analyseras och 
sorteras kan man ta fasta på vad som kan anses vara vanligt förekommande eller att välja att 
fokusera på det som istället bryter av mot ett specifikt mönster (Rennstam & Wästerfors, 
2011, s. 198). För att besvara den första frågeställningen ”Vilket resultat förväntar sig 
planerarna att medborgardialogerna ska ge?” har jag tagit fasta på att hitta likheter, de 
gemensamma dragen i respondenternas resonemang. Detta resulterade i att jag slutligen  
urskilde tre övergripande teman som kan sägas sammanfatta vad planerarna, och i viss mån 
kommunerna i stort, förväntar sig att medborgardialogerna ska resultera i, se kapitel 4.  
 Intervjumaterial måste alltid reduceras, allt har således inte kunnat tagits med i uppsatsen. 
När reducering görs är det dock viktigt att man inte bara väljer ut de delar av materialet som 
endast stödjer ens egna tes, utan det handlar om att skapa en så rättvis representation som 
möjligt av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 202). Vad gäller besvarandet av den 
andra frågeställningen, ”Vilken påverkan har medborgardialogerna på den efterföljande 
planprocessen?” har jag därför försökt få till en bred representation genom att välja ut 
exempel från intervjuerna som har olika karaktär och visat på både hög grad och lägre grad av 
påverkan på planprocessen.  
 För att besvara den tredje frågeställningen ”Vilka kritiska punkter går att urskilja som kan 
komma att inverka på möjligheten att implementera medborgarnas synpunkter i den fysiska 
planeringen?” har jag återigen försökt fokusera på likheterna i resonemangen, men så långt 
som möjligt även försökt visa när planerarna inte haft liknande synpunkter. 
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För att tydliggöra min analys i den kommande texten har jag använt mig av citat från 
intervjuerna. Trost (2005, s. 134) argumenterar för att det är oetiskt att återge citat exakt som 
de är sagda. Det är bara viktigt att återge detta om studien handlar om formuleringar. Det som 
analyseras i den här uppsatsen är vad som sagts och inte specifika formuleringarna, varför jag 
valt att gå på Trots linje och således omformulerat citaten så att de mer liknar skriftspråk.  

 
2.2 Material från SKL och statliga offentliga utredningar (SOU) 
I syfte att sätta intervjusvaren i relation till en större samhällelig kontext har jag valt att 
komplettera intervjusvaren med material från SKL, då de som tidigare nämnts, fungerar som 
aktiva stödjare i kommunernas arbete med medborgardialoger. Av samma anledning har jag 
även valt att spegla planerarnas reflektioner i ljuset av  två statliga offentliga utredningar ”En 
effektivare plan- och bygglovsprocess” samt ”Femton hinder för en hållbar stadsutveckling”. 
Statliga utredningar påverkar lagstiftningen och i förlängningen även kommunernas framtida 
arbete. Både SKL:s  material och de statliga offentliga utredningarna kan hjälpa till att 
synliggöra tankestilar eller diskurser som finns om medborgardialoger idag. Jag har ställt 
samma frågor till detta material som till intervjumaterialet: vilka förväntningar finns på 
medborgardialogerna; vilken påverkan har de på den efterföljande planprocessen och vilka 
kritiska punkter går att urskilja som kan komma att inverka på möjligheten att implementera 
medborgarnas synpunkter i den fysiska planeringen? 

 
2.3 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
För att få ytterligare verktyg att besvara uppsatsens syfte har det empiriska materialet även 
satts i ljuset av tidigare forskning och teoribildning på området. Teorier är precis som 
utgångspunkterna i texterna från SKL och i de offentliga utredningarna inte neutrala och 
värderingsfria.  

Kulturgeografen Westin (2010, s. 32-34) ser två typer av strömningar inom den 
planeringskritiska teorin: dels en skola som kritiserar planeringen för dess målsättningar, 
exempelvis att bygga en tät stad och dels en som fokuserar på hur själva planeringen bedrivs. 
Westin kritiserar den senare skolan på grundval av att den lägger stort fokus på själva 
planerarna. Att bara planerarna har ett ödmjukt förhållningssätt och rättvisepatos och arbetar 
på ett inkluderande sätt, så kommer planeringen ha möjlighet att bidra till en förbättrad 
livsmiljö där människors behov kan tillfredsställas. Westin menar dock att man inte så enkelt 
kan utgå i från att all planering är god, det är mer komplext än så om man studerar enskilda 
fall.  

Jag har också ett visst planerarfokus i uppsatsen, varför jag, med en medvetenhet om 
ovanstående problematik, ändå valt att använda mig av perspektiven från den nämnda skolan.  
Patsy Healy och hennes bok “Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented 
Societies”, blir i uppsatsen en representant för de kommunikativa planeringsidealen. 

En bok som jag fick kännedom om sent i uppsatsprocessen var ”Framtiden är redan här. 
Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling” som är skriven inom ramen för ett 
forskningsprojekt med bas vid miljövetenskapligt centrum vid Chalmers Tekniska Högskola 
(Mellanplats, 2013). Projektet har bestått av ett samarbete mellan forskare från olika 
discipliner och personer som aktivt arbetar med medborgardialoger, exempelvis som 



12 

 

processledare. Själva forskningen har bedrivits nära medborgare och tjänstemän i Göteborg 
stad (Stenberg et al., 2013, s. 5). Vissa av artiklarna i boken har delvis ställt samma 
forskningsfrågor som jag fast i en annan kontext, Göteborgs stad. Då forskning ska vara 
ackumulerande, har jag valt att refererar till ett flertal av resonemangen i den boken, även om 
det kan vara problematiskt att använda sig för mycket av samma källa. 

I ”Framtiden är redan här. Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling” görs 
även jämförelser mellan SKL:s perspektiv och mellan den välciterade artikeln “A Ladder of 
Participation” som Sherry R. Arnstein skrev 1969 (Castell, 2013, s. 36). Det görs även en 
jämförelse mellan Arnsteins perspektiv och artikeln “Varieties of Participation in Complex 
Governance” av Archon Fung, professor i offentlig politik. Archon Fung är i mångt och 
mycket en kritiker av Arnsteins resonemang (Corkhill, 2013, s. 42). Jag kommer att använda 
mig både av Fungs, SKL och Arnsteins perspektiv som ramverk för att kunna föra en 
diskussion om medborgardialogernas påverkan på den efterföljande planprocessen. 

Resterande artiklar och böcker i uppsatsen presenteras inte här, men de allra flesta har det 
gemensamt att de på ett eller annat sätt berör aktuell empirisk forskning om 
medborgardialoger. Listerborn (2007, s. 67) menar att det finns ett glapp mellan teori och 
praktik både inom planeringsteorin som sådan och i hur planeringen utförs i praktiken. Detta 
gör att jag valt att väva samman den tidigare forskningen, teorin och intervjusvaren i 
resultatkapitlet istället för att presentera dem separat.  
 
2.4 Källkritik  
En av utmaningarna med att ha samtalsintervjuer som grund för en undersökning är som sagt 
att intervjuer är samtal i en specifik kontext vid ett specifikt tillfälle. Detta kan göra att syftena 
med det som sägs kan vara andra än de som jag som intervjuare förstår eller har tänkt mig 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011, s. 56-57). Jag har gjort intervjuer endast vid ett tillfälle 
för respektive respondent, vilket således ökar möjligheten för missförstånd. Likaså har 
anonymiseringen av svaren delvis gjort att svaren lyfts ur sin direkta kontext, vilket också kan 
öka möjligheten för feltolkningar. Samtidigt menar Lantz (2007, s. 100) att det alltid finns en 
risk vid kvalitativa studier att skribenten förminskar giltigheten i sitt material genom att påstå 
att studien är av explorativ karaktär och att det därför är svårt att förlita sig på dess slutsatser. 
Alternativt att argumentera för att slutsatserna endast gäller just de situationer eller kontexter 
som studerats. Lantz (2007, s.100) menar dock att det går att bedöma giltigheten i studier som 
bearbetar intervjusvar för flera syften än bara ren beskrivning av vad som sagts. Lantz menar 
att giltighet skapas när teoretiska begrepp appliceras på materialet och skapar mönster som 
förhoppningsvis bidrar till att skapa en mer nyanserad bild eller förståelse av det som 
studeras. Min ambition är att min anknytning till Fungs och Arnsteins resonemang ska öka 
den giltigheten.  
 
Metoder för rekrytering och dialog 
En av uppsatsens frågeställningar berör medborgardialogernas påverkan på den efterföljande 
planprocessen. Det är dock egentligen svårt att endast studera den del av planprocessen 
separat, vilket jag kommer argumentera för. Resultatet från medborgardialogerna är påverkat 
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av vilka och hur många som deltagit i dialogerna samt hur formerna för dialog har sett ut 
(Fung, 2006; Åström & Brorström, 2012).  
Jag har därför valt att sammanställa de dialogmetoder och de rekryteringsmetoder som nämnts 
under intervjuerna eller i de material som planerarna givit mig, i en tabell, se bilaga 1. Alla 
metoder behöver inte ha beskrivits som välfungerande eller lyckade av planerarna själva, 
snarare verkar ett flertal av kommunerna befinna sig i testperioder vad gäller former för 
medborgardialoger. 

Jag vill tydliggöra att en del av det som redovisas i bilagan har bedrivits inom ramen för 
ett flerårigt stadsutvecklingsprojekt i en av de aktuella kommunerna. Projektet startade som 
ett konstprojekt, men mynnade ut i en process med en bred stadsutvecklingsdiskussion inför 
omfattande nybyggnationer i två stadsdelar. Projektet är nu pågående och kommunen har 
inom ramen för detta provat många olika metoder och involverat ett flertal aktörer och flera 
av kommunens egna förvaltningar. Projektet handlar inte bara om fysisk planering, utan har 
ett flertal fokusområden exempelvis barn och ungas fritid. Kommunen har inom ramen för 
projektet även hyrt en lokal i centrum i en av stadsdelarna, där samtal och möten kan pågå och 
i anslutning till detta finns även ett projektsekretariat.  

Jag anser därför att som projektet är utformat, så är det en form av dialogmetod i sig. 
Planerarna som arbetar med projektet vill inte heller kalla projektet för medborgardialog, då 
det snarare handlar om nätverksbyggande och att skapa ett offentligt samtal om 
stadsutveckling. Jag har dock inte valt att redovisa dessa planerares intervjusvar separat. För 
även om projektet till viss del kan anses vara ett nytt grepp om stads- och 
samhällsplaneringen, så ska det som framkommit under projektet tas om hand och 
implementeras i den lagstadgade planprocessen, precis som vid andra medborgardialoger.  

 
 

3. DEN SVENSKA PLANPROCCESSEN UR ETT DELTAGANDE- 
PERSPEKTIV  
 
Plan- och bygglagen sätter ramarna för kommunernas arbete med medborgardialog inom den 
fysiska planeringen, varför jag nu väljer att övergripande presentera hur den lagen utformad, 
sett ur ett deltagandeperspektiv. I Plan- och bygglagen finns ett flertal planinstrument som 
kommunerna ska eller kan använda sig av i arbetet med fysisk planering. I lagen är det även 
angett när och hur medborgarna ska involveras i de olika planprocesserna, något planerarna 
har att förhåll sig till i sitt arbete.  

När en översiktsplan tas fram ska planprocessen bestå av samråd med ett brett spektrum 
av intressenter, bland annat allmänheten. Samrådets resultat redovisas sedan i en så kallad 
samrådsredogörelse. Efter samrådsmomentet sammanfattas och bearbetas planen (Boverket, 
2012a). Översiktsplanen ställs sedan ut för granskning under två månaders tid och efter detta 
gör kommunen en sammanställning av inkomna synpunkter (Boverket 2013). Kommunen 
motiverar om de inkomna synpunkterna inneburit någon förändring av planen och ska särskilt 
motivera sitt ställningstagande rörande synpunkter som inte kommer tas i beaktan. Ändras 
översiktsplanen väsentligt, måste den ställas ut igen (Boverket, 2012b).  

När kommunen förbereder en detaljplan med normalt planförfarande avgränsas en 
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samrådskrets inför samrådet, bestående av exempelvis sakägare, hyresgäster eller 
bostadsrättsinnehavare. Samrådet är dock även öppet för de enskilda som kan anses ha ett 
väsentligt intresse av det aktuella planförslaget. Utformningen av samrådet kan till stor del 
utformas och anpassas till den lokala kontexten. Om många anses berörda av planen kan 
kommunen exempelvis anordna ett möte öppet för allmänheten (Boverket, 2012c).  

Kommunen sammanställer sedan de inkomna synpunkter, precis som vid 
översiktsplaneringen, i en samrådsredogörelse och motiverar hur kommunen förhåller sig till 
inkomna synpunkter (Boverket, 2012d). Ombearbetning av detaljplanen sker och den hålls 
sedan, vid normalt planförande, tillgängligt för så kallad granskning under minst tre veckor. 
Särskilt berörda av planen får ett separat meddelande om att granskning kommer ske, även om 
kommunen också annonserar om det exempelvis i lokala tidningar. De inkomna synpunkterna 
under granskningen sammanställs sedan och kommunen redovisar sina förslag utefter 
synpunkterna (Boverket, 2012e).  

Kommunen kan även på eget initiativ upprätta ett program för detaljplan, exempelvis för 
att få ett helhetsbegrepp om en stadsdel och underlag inför kommande detaljplaner i det 
aktuella området. Samrådsprocessen för program är den samma som för enskilda detaljplaner 
(Boverket, 2012f).  

Ur ett deltagande- och påverkansperspektiv är det dock en viss skillnad när det gäller 
översiktsplaneringen och detaljplaneringen, då översiktsplaneringen fokuserar på allmänna 
intressen och detaljplaneringen både på avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.   
(Nypbl, 2012, s. 15-18). Detta får konsekvenser för hur mycket den enskilde medborgarens 
röst väger i de olika processerna och en stor skillnad är också rätten till att överklaga planerna. 
Översiktsplanen är nämligen inte bindande och innehållet i den kan således inte överklagas, 
utan överklagan kan bara ske på basis av att framtagandet ej skett på ett enligt lagen angivet 
sätt (Boverket, 2011). Detaljplaner kan endast överklagas av de som senast under 
granskningstiden lämnat in synpunkter skriftligen och inte ansett sig fått dem tillgodosedda. 
Alla kan dock inte överklaga en detaljplan utan de som överklagar ska anses vara berörda av 
förslaget (Nypbl, 2011, s. 10). Vissa ideella föreningar har dock rätt att överklaga om 
detaljplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan (PBL 2010:900). Dessa skillnader 
mellan detaljplanering och översiktsplanering är av vikt att känna till då jag i uppsatsen 
intervjuat planerare som både arbetar med översiktsplanering och detaljplanering.  

 
 

4. RESULTAT: KOMMUNERNAS DIALOGARBETE 
 
Anledningarna till varför det bedrivs ett aktivt dialogarbete i de studerade kommunerna har 
visat sig vara flera. Ibland är det en politisk vilja att föra dialog, ibland är det planerarna själva 
som initierar dialogerna eller så genomförs de för att lagen kräver detta. Det kan även vara en 
önskan från medborgarna själva eller att det är ett motstånd mot ett byggprojekt från 
medborgarna, en opinion, som gör att politikerna anser att ett dialogarbete behövs 
genomföras. Planerarnas reflektioner är således inte alltid grundade i planerarnas egna önskan 
att bedriva dialogarbete, utan det kan vara kommunens vilja i stort.  
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4.1 Förväntat resultat av medborgardialogerna  
Jag har i analysen av intervjusvaren även insett att det finns en stor variation rörande 
förhållningssätt till medborgardialoger i de olika kommunerna. Jag har dock i min analys av 
intervjuerna urskilt tre övergripande teman som kan sägas sammanfatta vad planerarna, och i 
viss mån kommunerna i stort, förväntar sig att medborgardialogerna ska resultera i.  

Först och främst förväntas medborgardialogerna ge tillgång till ett förbättra 
beslutsunderlag inför planbeslut. Sedan förväntas medborgardialogerna bidra till att 
förståelsen för planeringens komplexitet ökar och hur avvägningen mellan olika intressen i 
planprocessen går till. Slutligen är ett förväntat resultat att själva dialogprocessen ska ha 
upplevts som tydlig, rättvis och transparant för medborgarna. 

Medborgardialogerna verkar dock även resultera i ett flertal bieffekter som inte direkt har 
med fysisk planering att göra, men som ändå är ett resultat av medborgardialogerna och som 
betonats under intervjuerna. Jag har valt att kalla detta ”Dialogens bieffekter - ett mål i sig?”. 
Jag beskriver nu varje tema var för sig, för att senare i uppsatsen analysera och problematisera 
resonemangen.  

 
Ett förbättrat beslutsunderlag 
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är det just en av anledningarna till att ha samråd att det 
anses förbättra underlaget inför ett planbeslut, vilket planerarna som sagt betonat under 
intervjuerna. Det handlar således om att få tillgång till information som vore svår att nå 
genom vanliga utredningar, utan kommunen måste samtala med människor för att få tillgång 
till dessa kunskaper och erfarenheter: 

 
 ...vi gör många olika slags utredningar när vi genomför de här arbetena: det kan handla om exempelvis 

buller, trafik och kulturmiljö. Det som vi dock inte kan göra några utredningar om är hur det är att bo i ett 

område och enda sättet att få reda på detta är att fråga dem som bor där. 
 

Det planeraren nämner i citatet, om hur det är att leva på en plats, kan sägas handla om vad 
Larsson (2006, s. 522- 523) benämner som den vardagliga erfarenheten eller 
vardagslivsperspektivet. Ett begrepp som handlar om människors vardagliga rutiner eller 
erfarenheter i relation till den fysiska miljön.  

Några av planerarna har även nämnt att de eftersöker historisk information om platser. 
Medborgardialogerna anses även kunna bidra till att kommunen får kännedom om vad 
invånare i ett område värderar högt i sin stadsdel eller i sitt bostadsområde. Detta är svårt att 
som utomstående känna till, speciellt eftersom planerarna oftast inte heller är bosatta i de 
områden de planerar för (Listerborn, 2007, s.71). Det som kan anses vara värdefullt ur allmän 
synpunkt, behöver inte vara det samma som invånarna på en plats värderar högst, vilket en 
planerare resonerar om:  

 
 Tycker [medborgarna] att det är okej att bygga bostäder på en plats eller inte? Det kanske är en skog som 

barnen leker i som är det viktigaste av allt, ja då kanske vi inte ska bygga bostäder på den platsen. Det är 

frågor av den karaktären som inte är så lätt för oss att känna till. 
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En tredje planerare menar vidare att vid medborgardialoger i ett tidigt skede i ett 
detaljplaneprogram, så finns även möjligheten att behandla tematiska frågor. De tematiska 
frågorna berör vilka samhällsfunktioner i ett område som medborgarna anser behöver 
förstärkas och förbättras: 

 
… det handlar inte bara om att behandla enskilda platser och enskilda hus, utan det är många andra 

tematiska  frågor som är möjliga att ta upp och som också är en möjlighet att påverka. Det kan 

exempelvis handla om vad det är som mest behövs i en stadsdel: är det en ny skola, ett nytt kulturhus eller 

finns det inget ungdomshus eller är det brist på förskolor? 
 

Att på olika sätt förbättra beslutsunderlaget är också det som Karlsson (2011, s. 119) påvisat  
är det viktigaste motivet som kommunfullmäktigeledamöter anger som anledning till att 
arbeta med medborgardialoger. Även SKL (2012a, s. 1) ser detta som en viktig funktion, men 
de menar dock att mycket kunskap aldrig kommer fram på grund av medborgardialogernas 
förutsättningar och utformning, vilket gör att alla intresserade inte väljer att deltaga. Denna 
problematik som SKL åsyftar kommer jag att beröra senare i uppsatsen.  

 

Förståelse för planeringens komplexitet  
Förutom att bredda och förbättra beslutsunderlaget inför planläggning, så verkar 
medborgardialogerna fylla funktionen av att bidra till att förståelsen för planeringens 
komplexitet och avvägningen mellan olika intressen i planprocessen ökar. Att bidra till att 
synliggöra att det finns många olika intressen som det ska göras avvägningar emellan i 
planprocessen. Att medborgardialoger kan fylla den funktionen har även identifierats i tidigare 
studier av bland annat Åström och Brorström (2012, s. 8). Genom medborgardialogerna kan 
förståelsen för komplexiteten öka genom att olika aktörer får höra varandras perspektiv på 
planeringen, vilket en planerare exemplifierar på följande vis: 

 
Det handlar inte enbart om att planarkitekten ska få höra att en person älskar trädet som står utanför hans 

fönster. Det handlar lika mycket om att han ska få höra att trädet måste huggas ner, annars så vittrar 

avloppsrören sönder. Det handlar om att få en ömsesidig förståelse. 
 

Genom medborgardialogerna kan även olika grupper av medborgare möta varandra och se att 
det även finns motstående intressen medborgare emellan. Jag exemplifierar utifrån en 
planerare som beskrev hur två grupper av medborgare med motstående intressen om vad som 
skulle byggas på en plats, hamnade i samma diskussionsgrupp under ett dialogmöte: 

  

… på det sättet fick de en slags förståelse för att inte alla som bor i området vill ha ett kulturhus eller en 

skola, utan att det är möjligt att tycka annorlunda även när man bor i samma stadsdel. Det tyckte jag var 

mycket spännande, att de fick prata med varandra istället för att vi skulle försvara en tanke. På så vis 

tyckte jag dialogmötet var framgångsrikt.  
 

Ett flertal planerare menar även att medborgardialogerna kan skapa förståelse för vad som är 
möjligt att påverka och vad som inte är möjligt att påverka i planeringen. Detta har beskrivits 
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som en stor pedagogisk utmaning, att skapa den förståelsen. De aktuella kommunerna 
kommer eller vill växa, vilket ofta sker genom förtätning: 

  
… att få [medborgarna] att förstå att vi befinner oss i en utvecklingsregion och att [kommunen] vill växa 

som regionen i övrigt. Och att man kanske måste förstå att det kanske inte kan vara som det alltid har 

varit, utan det kommer ske en förtätning. […] Även om det är det de ställs inför, att det kommer bli en 

förtätning, så går det att påverka hur det ska förtätas. 

 

Tahvilzadeh (2013, s. 33) har vid en fallstudie i Göteborgs stad konstaterat att 
medborgardialogerna där exempelvis anses fördjupa demokratin men att tjänstemännen och 
politikerna också ser medborgardialogerna som ett sätt att skapa förståelse för de 
prioriteringssituationer som beslutsfattare eller tjänstemän står inför, även om det i 
Tahvilzadeh exempel handlar om välfärdsfrågor. SKL (2012b, s.7) ser också detta som ett 
motiv för att involvera medborgarna i kommunernas styrprocesser. 

Ett ytterligare syfte med att skapa förståelse för planeringens komplexitet kan vara att det 
bidrar till att minska antalet överklaganden i detaljplaneskede. Detta kom exempelvis fram 
under en diskussion om hur mycket olika synpunkter väger i översiktsplaneprocessen 
respektive detaljplaneprocessen …i ett programarbete som inledning till ett detaljplanearbete, 
betyder synpunkterna mycket. För det ger även rätt att klaga på den färdig produkten så 
småningom och det tar vi på allvar. Planeraren menar att det finns en tendens att gena i 
processen i detaljplaner, att missa att lyssna brett och att det kan bli en avprickning av 
momenten i plan- och bygglagen. Alla planerare har dock inte varit överens om att 
medborgardialogerna bidrar till att minska överklaganden, men det är tydligt att de i vissa fall 
kan fylla den funktionen.  

 
En tydlig, rättvis och transparant dialogprocess 
Mina frågor till planerarna har varit processbetonade och det ingår även i planerarnas tjänster 
att ta hand om själva processen för medborgardialog, så egentligen är det inte särskilt 
förvånande att jag konstaterat att ett förväntat resultat av medborgardialogerna är att de ska ha 
varit tydliga, rättvisa och transparanta. Det jag åsyftar dock är att jag erfarit det som att 
planerarna betonat att själva dialogprocessen har ett värde i sig. Att även om alla inte kommer 
att vara nöjda efter medborgardialogerna, kanske det iallafall går att enas om att formen för 
diskussionerna har upplevts fungera och att alla synpunker har samlats in och diarieförts på 
korrekt sätt. Jag frågade en planerare om vad som kännetecknar en god dialogprocess: 

 
... målet får bli att skapa en process som deltagarna känner att de har förtroende för.  Att de förstår varför vi 

har lagt upp det som vi gjort och att de tycker att “ja, det här verkar vara en bra process för att diskutera den 

här frågan”. Visar det sig sedan att de inte håller med om de slutsatser vi kommer fram till, så kanske man 

ändå kan ha förtroende för att processen gått rätt till och att ”vi förstår att alla inte kan tycka likadant”. 

 
Vikten av tydlighet har också betonats av Delegationen för hållbara städer (SOU M 
2011:01/2012/66, s. 15-16). De menar att det är viktigt att avsikterna med medborgardialogen 
är tydlig, att de mottagare som ska ta emot resultaten är tydliggjord och att det sker en 
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återkoppling. Just vikten av återkoppling som en del av en bra dialogprocess har betonats 
under intervjuerna och detta blir viktigare ju mer medborgardialoger kommunen genomför 
menar en planerare: 

 

... ju mer man har dialog desto större krav ställer det också på oss att återkoppla och hur vi tar hand om 

synpunkterna som vi får in. Det kan vara ganska svårt att följa ett ärende utifrån, vad som sker och hur       

de politiska besluten fattas. Det är väldigt stora och komplexa frågor. 
 

Lindholm (2011, s. 61-61) betonar också vikten av tydlighet kring syfte med dialogerna som 
ett led i att behålla tilliten mellan medborgarna och de som ansvarar för dialogerna. Lindholm 
menar dock att stadsutvecklingsprocesser är komplexa, varför saker måste få ta tid på sig för 
att växa. Att hitta en balans mellan struktur och att samtidigt vara flexibel är en utmaning, 
menar Lindholm.  

Fridén (2013, s. 47) menar att trots den stora fokuseringen som finns på tydlighet i 
medborgardialogsammanhang, så menar vissa av tjänstemännen i en studie hon gjort att de 
upplever en motsättning mellan kravet på tydlighet och förutsägbarhet och att skapa relevanta 
medborgardialoger. Att sådant mer oförutsägbart och okontrollerbart inte får plats i samtalet.  
Förutsägbara dialoger kan bli en slags chimär. Planerarna i min studie har dock varit noga 
med att betona att medborgardialoger inte får vara en chimär, något en planerar reflekterar 
över i relation till en diskussion om så kallade fokusgrupper: 

 
 … man får tänka efter väldigt noga innan hur man ska använda svaret och hur man gör om utfallet blir 

på ett annat så än det man egentligen inser hade varit bättre. Om något redan är uppgjort ska man inte 

fråga och att göra något som är en chimär. Det gäller i alla samrådsföraranden.  Man ska inte låtsas och 

säga ”vad tycker ni om detta” om det redan är bestämt. Då ska man vara ärlig och säga att det är det här 

förutsättningarna vi har fått och det är det här som vi ska diskutera. 
 

Planerarna har, enligt mina tolkningar, som sagt en önskan om att det ska finnas konsensus 
om att själva dialogprocessen gått till på ett korrekt sätt. Konsensus när det gäller själva 
planeringens utformning är dock ingen målsättning, snarare har det motsatta betonats. 
Konsensus är omöjligt i stads- och samhällsplanering menar vissa planerare, medan andra 
uttryckt det som en utmaning att alla inte kan vara nöjda.  

Detta är stor skillnad i relation till de kommunikativa planeringsidealen som i allafall i 
Healys anda anlägger ett tydligt fokus på konsenusskapande praktiker: Effective institutional 
processes for collaboration can build consensus not only around what problems are, but 
about strategies and directions (Healy, 2006, s. 244). En sådan process som Healy åsyftar tar 
dock tid och kräver att deltagarna kliver ur sina egna direkta perspektiv och gemensamt hittar 
nya referensramar både vad gäller hur samtal förs och hur beslut fattas (Healy, 2006, s. 244).   

Har man Healys utgångpunkt borde det vara svårt att komma till konsensus vid några 
fåtal dialogmöten. Och även om det skulle anses eftersträvansvärt att nå någon form av 
konsensus som Healy åsyftar, anser jag det svårt att se att detta skulle gå att uppnå inom 
planprocessen så som den är utformad nu och kanske i ännu lägre grad om den effektiviseras 
på det sätt som SOU (2013:34) föreslår. Processer där konflikter och intressemotsättningar 
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verkligen ska tillåtas komma upp till ytan, utan att för den del söka konsensus, tar dock även 
de mycket tid i anspråk (Corkhill, Fridén & Heed Styffe, 2013, s. 57). 
 
Healy (2006, s. 245-246) ser dock detta konsensusskapande som en grundläggande 
förutsättning för att hantera de stora hållbarhetsutmaningar som städerna står inför. Andra 
planeringsteoretiker, såsom Campell (2008, s. 435-455) menar istället att det finns så många 
konflikter inbyggda i visionen om en hållbar utveckling vilket gör att det kommer vara 
omöjligt att nå konsensus. Under intervjuerna har det även framkommit att de till och med 
kan vara svårt att internt inom kommunen skapa en gemensam bild om hur något ska utföras. 
Olika kommunala intressen tenderar att krocka med varandra, vilket en planerare resonerar 
om: 

 Det är ofta så att vi får rakt motsatta idéer om hur någonting ska vara och det kan även vara internt i 

 kommunen. Ett kontor tycker vi ska göra på ett sätt medan ett annat tycker vi ska göra tvärtom, vad 

gäller hur vi beskriver något utifrån det intresse som det kontoret bevakar. 
 

Det planeraren nämner har till viss del också påvisats av Listerborn (2007, s. 66) vid en 
fallstudie i Malmö, där kommunikationen mellan olika delar av kommunen inte alltid varit 
problemfri. Detta menar Listerborn skapar ännu en nivå av komplexitet i relationen mellan 
planerarna å ena sidan och medborgarna å andra sidan.  
 
Dialogens bieffekter – ett mål i sig? 
Jag har nu konstaterat vad jag genom min analys har fått fram som medborgardialogernas 
förväntade huvudresultat. Medborgardialog kan dock även bedrivas av instrumentella syften 
(Tahvilzadeh, 2013, s. 35). Karlsson (2011, s. 114) har tidigare beskrivit medborgardialogerna 
som en ”allt-i-allo-verksamhet” för kommunerna, att de används och fyller en mängd olika 
funktioner. Jag kan till viss del även bekräfta Karlssons resonemang i den här studien. Det är 
nämligen ett antal bieffekter av medborgardialogerna som planerarna reflekterat över under 
intervjuerna, som också verkar vara viktiga resultat. En planerare berättar exempelvis om den 
förbättrade relationen mellan kommunen och allmänheten, men även grannar emellan, efter 
ett dialogmöte: 

  

… det man gör allra sist är att gå en runda där de som vill säga någonting om vad de har varit med om 

får säga det.  Det är nästan alltid positiva ord vid den  slutrundan. Det behöver dock inte handla om att 

det vi gör är bra, utan de kan fortfarande tycka att det vi gör är dåligt. Men relationen mellan 

allmänheten och kommunen har förbättrats och som någon sa: Nu kommer jag iallafall hälsa på fler av 

mina grannar i framtiden. Bara det är en positiv bieffekt, så oavsett får människor ut många olika saker 

av mötena, även om det inte är direkt relaterat till planering. 

  

Den förbättrade relationen mellan kommunen och allmänheten kan sedan fortsätta dels genom 
att planerarna får mailadresser till boende och kan fråga om ärenden och skicka uppdatering. 
Och dels genom att de boende känner att de har någon på kommunen som de kan ringa till om 
de funderar över något. Medborgardialoger kan dock även förbättra relationerna och öka 
samarbetet internt i kommunen vilket en annan planerare resonerade om: 
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 … jag tänker på resultat och vad man får ut. Det handlar om nätverksbildande […] Att hitta synenergi 

effekter med att jobba med varandra: att utnyttja varandras lokaler, resurser eller kompetenser. 

 

Planeraren berättar även om en föräldraförening som startats i stadsdelarna där planeraren 
arbetar, vilket underlättar kontakten mellan kommunens olika förvaltningar och föräldrar i 
området. Vidare kan minskad skadegörelse vara en bieffekt av dialogarbete: 

 
 Det handlar även om ganska osynliga resultat, exempelvis så belastade skadegörelsen det 

 kommunala bostadsbolaget med nollkronor i somras. Det är svårt att vet vad som är orsak och 

 verkan,  men tidigare år har skadegörelsen kostat flera hundra tusen.  
 

Medborgardialogerna kan även ha som bieffekt att de skapar god publicitet för kommunerna, 
och i en av kommunerna har dialogarbetet även varit en del av kommunens 
marknadsföringsstrategi. Utefter ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att 
medborgardialogerna precis som Karlsson med flera konstaterat, verkar resultera i och spela 
en rad olika funktioner för kommunerna, både i och utanför den fysiska planeringen. Men hur 
påverkar medborgardialogerna den efterföljande planprocessen? Det är det som uppsatsen nu 
går in på. 
 
4.2 Medborgardialogernas påverkan på den efterföljande planprocessen 
För att kunna föra en diskussion om medborgardialogernas påverkan på den efterföljande 
planprocessen är det av vikt att lyfta fram att det finns olika former av påverkan som 
medborgarna kan ha på det offentligas beslut- och genomförandeprocesser.  
 
Påverkan – vad är det? 
De flesta uppsatser eller artiklar om medborgardialoger behandlar Arnsteins så kallade 
delaktighetsstege (Castell, 2013, s.36). Stegen påvisar att medborgerligt deltagande kan 
handla om allt från manipulation till medborgerlig kontroll (Arnstein, 1969; Corkhill, 2013, s. 
42). SKL har utvecklat en egen modell av stegen och kallar den delaktighetstrappa. En 
forskare som istället kritiserar Arnsteins stege är Archon Fung (Corkhill, 2013, s. 42). Jag 
kommer i min kommande diskussion om medborgardialogens påverkan ta mitt avstamp i 
dessa tre aktörers resonemang och definitioner av påverkan. Det är dock av vikt att tydliggöra 
att Arnstein, SKL och Fung har olika utgångspunkter. 
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Figur 1. SKL:s delaktighetstrappa 
Källa: 11 tankar om medborgardialog i styrning, Sveriges kommuner och landsting, 2009. 

 
Arnsteins artikel kom ut under en period av livlig debatt i USA som utmanade planeraren som 
en neutral aktör som planerade utifrån vetenskapligt och rationellt härledda policybeslut, utan 
egna värderingar om planeringens målsättningar (Healy, 2007, s. 25). Arnstein såg framför sig 
ett samhälle som hade formen av ett maktspel, mellan en elit som vill behålla makten och 
medborgarna som på olika sätt försökte få tillgång till den (Healy, 2007, s. 25-26). Arnstein 
utvecklade därför delaktighetsstegen som ett sätt att synliggöra detta, med en medvetenhet om 
att den var en grov förenkling av verkligheten (Arnstein 1969, s. 217). Arnsteins utgångspunkt 
är att medborgerligt deltagande egentligen handlar om att omfördela makten i samhället 
(Arnstein, 1969, s. 216).  

Castell (2013, s. 36-39) som har gjort en jämförelse mellan SKL:s delaktighetstrappa och 
Arnsteins stege menar att Arnstein argumenterar för vikten av att försöka skapa så hög grad av 
inflytande som möjligt för medborgarna, men att SKL inte värderar de olika nivåerna på sin 
delaktighetstrappa på samma sätt. Kommunerna kan istället fritt välja mellan stegen. De olika 
stegen på Arnstein stege och SKL:s trappa har också delvis olika benämningar och 
definitioner. Castell (2013, s. 36) menar att detta delvis har att göra med att den ena är tagen 
ur ett forskningssammanhang, medan den andra är ett stöd för kommunerna i det praktiska 
arbetet.  

Om Arnstein, som Castell resonerar, värderar en så hög inflytandegrad som möjligt för 
medborgarna, så ser Fung istället funktionen med att graden av påverkan på beslutsfattandet 
bör variera med sammanhanget. Ibland kanske exempelvis konsultation kan vara den bästa 
formen för deltagande (Fung, 2006, s. 67; Corkhill, 2013, s. 43). Fungs utgångspunkt är att 
utmaningarna för den demokratiska styrningen är mångfacetterade och lämnar därför 
Arnsteins stege bakom sig och utvecklar istället en kub, ”The Democracy Cube” (Fung, 2006; 
Corkhill, 2013, s. 42-43).  

I kuben synliggör Fung att medborgerligt deltagande i det offentligas institutioner handlar 
om de tre övergripande frågor eller dimensioner (Fung, 2006, s. 66; Corkhill, 2013, s. 43). 
Första dimensionen kallar Fung ”Participant Selection Methods”, vilket handlar om vilka som 
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deltar och hur rekryteringen till dialogaktiviteterna går till. Den andra dimensionen kallar 
Fung för ”Modes of Communication and Decision”, det vill säga hur och på vilket sätt 
deltagandet sker och kommuniceras samt hur själva beslutsfattande sker. Den tredje 
dimensionen i kuben benäms ”Extent of Authority and Power” alltså på vilket sätt deltagandet 
är kopplat till kommande policybeslut och genomförande (Fung, 2006; Corkhill, 2013, s. 43).  

Fungs poäng med att göra en kub och inte en stege är för att påvisa att det finns många 
kombinationer rörande förhållningssätt och metoder för medborgerligt deltagande (Corkhill,  
2013, s. 43). Den sista dimensionen är den som mest liknar Arnsteins stege (Corkhill, 2013, s. 
43). Jag kommer därför för att öka jämförbarheten med Arnsteins stege och SKL:s trappa i 
min kommande analys, endast använda mig av en dimension av kuben, ”The Extent av 
Authority and Power”, vilken behandlar de olika grader av påverkan som medborgarna kan ha 
på det offentligas beslut (Fung, 2006, s. 69).  

 
 

Figur 2. Extent of Authority and Power  

Källa: The Varieties of Participation in Complex Governance, Fung, 2006.  

 

Alla modeller är förenklingar av verkligheten, så även Fungs, Arnsteins och SKL:s modeller 
(Corkhill, s. 42). Det är därför jag valt att ha med alla tre perspektiv, för att hantera detta och 
påvisa att frågan om medborgarnas påverkan på planprocessen är en komplex fråga (Fung, 
2006).  
 
Medborgardialogernas påverkan  
Om ett av de förväntade resultaten av dialogerna är att få kännedom om lokala förhållanden 
och således förbättra beslutsunderlaget, anser jag att Fung (2006, s. 69) skulle kalla 
medborgarnas påverkansgrad för ”Advice and Consult”. Vilket han benämner aktiviteter där 
beslutsfattarna behåller makten över besluten, men att tjänstemän och beslutsfattare åtar sig 
att ta emot råd från medborgarna. Den som vill kan anlägga Arnsteins kritiska perspektiv på 
konsultation, att det kan bli en chimär (Castell, 2013, s. 38). Ett deltagande för deltagandets 
skull, vilket med Arnsteins egna ord innebär: What citizens achieve in all this activity is that 
they have ”participated in participation.” And what powerholders achieve is the evidence 
that they have gone through the required motions of involving “those people” (Arnstein, 
1969, s. 219).  
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Det Arnstein åsyftar i citatet ovan är något Cele och van der Burgt (2013) också menar  är 
fallet när det gäller konsultation med barn. De menar att det är svårt att se att resultatet från 
konsultationerna implementeras alls i planprocessen, vilket i så fall skulle indikerar ett icke-
deltagande av barnens perspektiv i planprocessen. Även om den här uppsatsen inte explicit 
berör just barns perspektiv, så påvisar resonemanget att det intressanta för uppsatsens 
frågeställningar egentligen handlar om hur det förbättrade beslutsunderlaget tillåts påverka 
den efterföljande planeringen (Castell, 2013, s. 38). 

Jag frågade således planerarna efter exempel på vilket resultat de kunde se att 
medborgardialogerna har fått i planeringen, om hur det förbättrade beslutsunderlaget används. 
En planerare exemplifierade genom att berätta om en bussdepå som upplevdes som otrygg av 
invånarna i ett område. Depån ansågs skapa en otrevlig miljö, men ägaren till bussdepån ville 
inte släppa på sin mark för att förbättra situationen. Kommunen hade tänkt att släppa 
processen där, men genom en medborgardialog blev det tydligt att detta var en väldigt viktig 
fråga för invånarna. Det slutade med att kommunen kommer lösa problemet med bussdepån 
med hjälp av sin egen mark i området, bland annat genom att flytta en väg och genom att 
anlägga en grön promenad längs bussdepån. Planeraren nämnde vidare ett exempel där det 
genom en medborgardialog kommit fram att det var viktigt med småskalighet för invånarna i 
ett område. Detta är en synpunkt som planeraren menar är möjlig att arbeta vidare med genom 
att bygga på ett sätt som upplevs småskaligt, även om det kanske inte är det. 

I en annan kommun finns det en liten ort där ett byggföretag ville bygga bostäder, något 
ortsborna hade fått kännedom redan innan planarbetet hade påbörjats. Bostäderna skulle 
byggas i deras viktigaste rekreationsområde. Marken i fråga ägdes av byggföretaget, men 
kommunen valde ändå att göra en fördjupad översiktsplan eftersom opinionen i området var 
så stark. Dialogmötet för den aktuella planen blev också välbesökt och det verkar som 
politikerna i kommunen kommer besluta att rekreationsområdet får vara kvar. Planeraren 
menar att det i detta fall var en lokal opinion som lyckades formera sig. Detta anser jag att 
Fung (2006, s. 69) skulle benämna ”Communicative Influence”, när medborgare skapar en 
opinion som påverkar diskussionen om eller beslutsfattandet i ett ärende. 

I kommunen där det nu bedrivs ett flerårigt dialogprojekt var det även från början starka 
reaktioner från invånarna under ett programsamråd som gjorde att planarbetet delvis 
avstannades och en längre utökad dialogprocess startades. Detta dialogarbete är nu pågående 
och underlaget från processen är brett och mångfacetterat. Konkret för planarbetet har dock 
underlaget från dialogerna inneburit att man, framförallt i fokusgruppsarbete, ringat in och 
förhandlat fram tre mindre etapper eller områden där medborgare, tjänstemän och byggherrar  
tycker det är okej att börja bygga, medan resten av det tidigare planområdet lagts på is.  

Det senaste exemplet anser jag att SKL (2009, s. 19) skulle definiera som att 
medborgarna haft inflytande över planprocessen. Att medborgarna fått vara med både vid 
diskussion om behovsidentifiering, vid utveckling och framtagande av och val mellan olika 
alternativ eller förslag till beslutsunderlag, inför politiska beslut. För att inflytande ska vara 
möjligt måste det ske under en längre period, menar SKL.  
Det senaste exemplet skulle även kunna tendera till vad Fung (2006, s. 69) benämner som 
”Cogoverning Partnership”, när tjänstemän och medborgare möts och gemensamt utvecklar 
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förslag på strategier eller planer. Ett sådant arbete verkar dock ta mycket tid i anspråk och kan 
krocka med trycket på en effektivare planprocess. 

De ovanstående exemplen på hur det förbättrade beslutsunderlaget från medborgarna har 
påverkat planprocessen skulle kunna ses som goda exempel, beroende på vilket perspektiv en 
har. Under intervjuerna kom dock även exempel fram där underlaget från en medborgardialog 
inte fick särskilt stor effekt. Kommunen ifråga hade tänkt att genom en detaljplan skydda ett 
skogsområde och samtidigt främja området som plats för friluftsliv och rekreation. Detta 
ledde till att kommunen gick ut och hade en tidig medborgardialog. I detta fall så försvann 
dock underlaget in i ett bredare utvecklingsarbete i den aktuella kommunen. Underlaget blev 
således ett i mängden av underlagsrapporter till detta större utvecklingsarbete, något 
planeraren i den aktuella kommunen delvis såg som problematiskt: 
 

Det är ett exempel på där man försökt bjuda in, men sedan lagt ner planarbetet och tagit in det i ett 

större arbete med en lång tidshorisont. Utvecklingen av [planområdet] blir således en del av en stor 

fråga och då måste också politikerna vara medvetna om förtroendet för de här dialogmötena som vi har, 

att det också kan bli väldigt negativt. 
 
I detta fall kommer dock det aktuella planområdet bli en del av en folkomröstning om ett 
kontroversiellt och omfattande planförslag, det är dock något som måste anses vara ytterst 
ovanligt. Folkomröstningar är inte heller något som har någon motsvarighet i Arnsteins, SKL 
eller Fungs modeller.  

Det verkar således finnas exempel på både där påverkansgraden är hög och där 
underlaget inte tas om hand av politikerna i särskilt hög utsträckning. Det går inte att utefter 
intervjuerna dra slutsatser om hur ofta det förbättrade beslutsunderlaget används i hög 
utsträckning eller hur ofta det försvinner in i större processer eller inte används alls av 
politikerna. En slutsats går dock att dra, att nå vad Fung kallar ”Cogovering Partnership” 
verkar ta mycket tid i anspråk.  
 

4.3 Kritiska punkter som kan komma att inverka på implementeringen  
I min analys av intervjusvaren har jag urskilt två kritiska punkter, som kan komma att inverka 
på möjligheten att implementera medborgarnas synpunkter i den fysiska planeringen. Dels 
handlar det om när i planprocessen medborgardialogerna äger rum och dels vilken relation 
medborgardialogerna har till den representativa demokratin. 
 
Tidpunkt i planprocessen för medborgardialog 
Ett led i att öka medborgarnas påverkan på planprocessen så förordas det från många håll idag 
dialog i ett tidigt skede i planprocessen, innan för mycket är fastslaget. Statliga offentliga 
utredningen ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” föreslår att låta kommunerna i vissa 
fall slopa detaljplanekravet till föremån för en typ av översiktsplan som på ett tydligare sätt än 
idag anger hur markanvändningen ska se ut (SOU 2013:34, s. 16-17). Formen för 
medborgarnas deltagande skulle således vara att först och främst finnas med i 
översiktsplaneprocessen, inte i så stor utsträckning vid specifika projekt (SOU 2013:34, s. 16-
17).  
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Även Delegationen för hållbara städer (SOU M 2011:01/2012/66) rekommendera en tidig och 
gärna kontinuerligt pågående dialog med medborgarna om städernas utveckling, som skulle 
fungera kompletterande för dialoger vid specifika byggprojekt. Både SKL (2012, s.1) och de 
intervjuade planerarna framhåller även de vikten av en tidig dialogprocess. Tidig dialog 
handlar om att låta medborgare vara med redan vid planeringens problembeskrivningsfas 
(Åhlström, 2012, s. 7). Istället för att föra dialog i enstaka detaljplanskeden så kan en tidig 
dialog i programskede öka handlingsutrymmet för att tillvarata medborgarnas synpunkter 
menar en planerare: 

 
 Det finns ett växande utrymme och det är för att vi nu arbetar mot att föra en dialog i ett tidigare skede 

[...] Det är just i det där att beskriva och identifiera en stadsdels behov, som också mycket av nyckeln 

till påverkan finns. 

 
En planerare i en annan kommun där de också satsar på dialoger i tidiga skeden just av samma 
anledning, upplever dock en paradox i den tidiga dialogen, att det kan vara svårt att bli 
engagerad av en tidig dialog, när det inte är särskilt konkret vad som kommer hända: 

 
 …vi vet att ju tidigare i processen [medborgardialogen] sker desto svårare är det att få människor att 

engagera sig. Eftersom det då ofta är väldigt otydligt vad det är vi vill, så det är en paradox, en 

motsättning i dialogerna. 

 

Samma planerare fortsätter och menar att det iallafall kan vara bra att ha med några alternativ 
att utgå ifrån som kan trigga igång diskussionen. Åström och Grönlund (2011, s. 93) har också 
tidigare konstaterat att det finns svårigheter med att få en bred grupp medborgare engagerade i 
frågor i ett tidigt skede. Det finns alltså en utmaning med den breda tidiga dialogen, att den 
inte upplevs relevant för alla när det är otydligt vad som står på spel.  

En annan planerare menar vidare att det finns en rädsla att inte kunna ta hand om alla 
synpunkter i det öppnat formatet, som det ofta är vid tidiga dialoger. En rädsla som även 
Åström & Brorström (2012, s.7) har identifierat i en tidigare studie. Så här resonerar 
planeraren: 

 
 ... det finns en ständig rädsla eller risk att man bjuder in väldigt öppet eller brett och att det blir en stark 

tro att kommunen kommer förvalta och göra något bra av det. Men att man sedan kanske inte lyckas 

hela vägen att leva upp till det. För sedan ska planprocessen följas enligt plan-  och bygglagen och 

man ska genomföra de moment som krävs.  
 

En annan planerare lyfter därför fram vikten av att börjar bygga på de gemensamma 
kvalitéerna först, i det som gagnar alla i stadsdel. Detta är ett sätt att hantera de långa 
planprocesserna och till viss del hantera de ovannämnda paradoxerna: 

 
… att få politikerna att ta beslut om att vi börjar med och utveckla grönområdena.  Att börja med att 

utveckla mervärdena och kvalitéerna som är till för alla, istället för att ta dem sist som man normalt gör.  
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Man utgår från det som den starkaste planeringsförutsättningen. Det man säger då indirekt är att i dom 

avvägningarna som man gör så ska de kvalitéerna väga tungt för det har de boende uttryckt att de vill. 

 

På vilket sätt kan då den tidiga dialogen öka handlingsutrymmet för att tillvarata 
medborgarnas synpunkter? En planerare menar att potentialen ligger i att kommunen 
identifierar och utreder många potentiella platser för bostadsbyggande samtidigt, vilket är 
möjligt i ett detaljplaneprogram för ett större område: 

 
 Om man utreder 10,15 eller 20 platser samtidigt, kan en medborgarmedverkan innebära att man 

 plockar bort två av de platser som verkar ytterst olämpliga och istället lägger till någon plats på ett 

 annat ställe eller höjer några byggnader för att få till den mängd bostäder som kommunen vill. 

 Och då finns det ju en reell möjlighet att påverka, än om man går från 15 potentiella platser ner till 

 1 plats. Den enskilda platsen är svårare att rucka på i ett detaljplaneskeede medan i ett större perspektiv 

 så kan man göra mycket större påverkan. 

 
Att kommunen för dialog med medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen verkar således 
vara en kritisk punkt som kan komma att inverka på möjligheten att implementera 
medborgarnas synpunkter. Det ovanstående citatet anser jag tydliggör inom vilka ramar 
medborgardialogernas påverkan finns inom, även inom den tidiga medborgardialogen. Den 
övergripande inriktningen för planeringen är fastslagen sedan tidigare. Det är bortom 
medborgardialogernas mandat.  

Den påverkan medborgardialogerna kan ha på den efterföljande planprocessen är således 
just frågan om hur och ibland även var men inte om något ska ske, vilket tydligt betonats 
under intervjuerna. Om det finns ett planuppdrag från politikerna ska det byggas. Att staden 
växer och att bostäder ska byggas genom förtätning är således inte möjligt att diskutera inom 
ramen för medborgardialogerna, även om medborgardialogerna sker tidigt i planprocessen. 

Sammanfattningvis, i en tid när medborgardialogerna många gånger rör sig inom detta 
handlingsutrymme, att de större städerna ska förtätas och områden förändras i hög 
utsträckning, så är det kanske inte så konstigt att ett förväntat resultat av dialogerna är att 
skapa förståelse och kanske även acceptans för vad som sker.  

Arnstein skulle nog kalla dialoger med syften att skapa förståelse och acceptans, för 
manipulation eller terapi, vilket Arnstein benämner aktiviteter som används för att få 
medborgarnas stöd för redan framlagda förslag eller där deltagandet används som ett sätt att 
utbilda medborgarna i olika frågor eller ändra deras attityder (Arnstein, 1966, s. 217-218). 
Arnsteins analys är dock tagen ur annan kontext med andra förutsättningar (Castell, s. 36-39). 
Tahvilzadeh (2013, s. 35) menar dock att medborgardialoger som sker med syftet att 
medborgare ska acceptera eller agera utifrån vissa ideologiska tankemönster, kan vara 
problematiska ur demokratisk synpunkt. Var ska diskussioner om förtätning och städernas 
övergripande utformning få föras? Räcker den representativa demokratin till för detta? 
 
Medborgardialogernas relation till den representativa demokratin 
Jag har således, utifrån intervjumaterialet, urskilt relationen mellan medborgardialogerna och 
den representativa demokratin, som den andra kritiska punkten som kan komma att inverka på 
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möjligheten att implementera medborgarnas synpunkter. Om en anser att den representativa 
demokratiska processen till stor del räcker till för att bestämma den övergripande inriktningen 
för stads- och samhällsplaneringen är det inte särskilt problematiskt att medborgarinflytandet i 
planeringen rör sig inom de ramar som stakades ut ovan. Några planerare har uttryckt att de 
delvis upplever en motsättning mellan den representativa demokratin och 
medborgardialogerna, att relationen dem emellan inte problematiserats tillräckligt i debatten: 
 

 Jag tycker inte att man har problematiserat det tillräckligt i debatten. Det sätts ofta 

 likhetstecken mellan att lyssna på vad medborgarna säger och att göra så, att detta är demokratiskt. Det 

behöver dock inte vara så. Det kan vara en högljudd grupp som för fram en synpunkt och som har det 

bra ställt, kan tala och skriva och vågar ringa kommunalråden. Politikerna ska dock tänka på om det 

 är bra för allmänheten och om det är bra för dem som inte kan uttrycka sina åsikter på samma sätt. 

Politikerna ska lyssna men de har ett ansvar för alla och det behöver inte betyda att man ska lyssna på 

den gruppen som hörs mest.  

 

Planerarens resonemang behandlas också i SOU (2013:34, s. 355), där utredaren menar att 
vissa grupper får för stor plats i planprocessen så som den är utformad nu: 

 
Självklart är alla dessa röster legitima, och ska få höras. Problemet är att det finns starka skäl att tro att 

de inte alltid är representativa för de medborgare som berörs planeringen. Medborgarna är inte en 

homogen grupp med samstämda synpunkter. Tvärtom kännetecknas medborgarnas intressen av 

heterogenitet. Olika grupper har vitt skilda värderingar och preferenser. Problemet är att vissa grupper 

hörs och dominerar samrådsprocesser, andra hörs inte alls. 

 
Det kan dock även finnas andra spänningar mellan den representativa demokratin och 
medborgardialogerna. En planerare reflekterade över så kallade rådslag, när kommunen 
lämnar över bestämmanderätten för en fråga till medborgarna. Planeraren menade att trots att 
rådslagen på ett vis är demokratiska, så kanske det inte är det bästa för kommunen i stort att 
lämna över bestämmanderätten till några som bor precis vid planområdet. Planeraren menade 
att politikernas ansvar är större än så, de ska se över konsekvenser på lång sikt, såväl ur 
ekonomisk synpunkt som att se till att de allmänna intressena bevakas. Att det exempelvis är 
lätt att missa barnens perspektiv som dessutom saknar formell rösträtt och att de som saknar 
bostad idag inte har någon röst alls, om planeringen bedrivs på det sättet. 

Den oro som planerarna uttrycker har också bekräftas av statsvetaren Karlsson (2011, s. 
121-122) som menar på att det finns en risk att medborgardialogerna ökar den politiska 
ojämlikheten och även försvagar partidemokratin. Samtidigt påpekar Karlsson att 
medborgardialogernas systematisering också ger möjlighet att hantera den ojämlikheten, 
genom att arbeta med en breddad rekrytering till medborgardialogerna. En planerare i den här 
studien menar dock att det aldrig går att veta om något är representativt eller inte:  

 

Åsikterna får stå för sig själva, man kan aldrig veta om något är representativt eller inte. Då får man 

försöka prata med varje person och det klarar vi oftast inte av. […] Det går att skicka enkäter men då är 
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det mer riktat: vad tycker du om detta, eller detta? Det är svårt att få till den där oförutsägbara 

diskussionen då. 

 

Healy, en av förespråkarna för kommunikativ planering menar dock att ... politicians cannot 
aggregate up all our interest in any meaningful way on every issue. Our interest are too 
diverse. Therefore there have to be mechanism for sharing task of policy formulation and the 
carrying out of government programmes with citiziens and businesses (Healy, 2006, s. 22). 
Healys utgångspunkt är således att de representativa demokratin inte räcker till för dessa 
frågor. Stenberg (2013, s. 22-26) problematiserar detta ytterligare. Hon erkänner den 
problematik planerarna och SOU:n åsyftade, att det är en begränsad grupp medborgare som 
just nu blir hörda i planprocessen, delvis på grund av hur lagstiftning är inriktad på enskilda 
fastighetsägares intressen. På grund av detta faktum menar Stenberg dock att man inte kan 
förlita sig på endast den representativa demokratin för frågor om städernas utveckling. Så här 
resonera Stenberg (2013, s. 26): 

 
 Det betyder att invånare i miljonprogrammets förortsområden, vilka i stor utsträckning utgörs av 

hyresrätter, i mindre grad än övriga lämnar synpunkter på detaljplaneringsprocesser. Dessa invånare, 

vilka i hög utsträckning är invandrade till Sverige, deltar även mer sällan i informella             

 planeringsprocesser. De röstar också mer sällan i allmänna val. Att lämna över till det representativa 

 systemet för att ta tillvara deras kunskap och intresse i planeringsprocesser är alltså ingen lösning om 

 man vill inkludera dessa i planering. 

 

Allmendinger argumenterar för att inte ens de teoretiker som är förespråkare för så kallad 
kommunikativ rationalitet har något bra svar på hur relationen mellan den deltagande och den 
representativa demokratin bör se ut: The communicative theorists give few indication of how 
representative democracy will be combined with participative democracy and consequently it 
is difficult for planers and others to envisage how communicative rationality can ever be more 
than an abstract theory (2002, s. 207).  

Att utreda den deltagande demokratins relation till den representativa är således ett 
uppsatsämne i sig. Det är dock möjligt att synsätten på relationen dem emellan kan komma att 
inverka på möjligheten att implementera resultatet från medborgardialogerna. Hur mycket ska 
den rösten ska väga i relation till politikernas ansvar för de allmänna intressena? Castell 
(2013, s. 38) menar vidare att det egentligen är politikernas inställning till 
medborgardialogerna som påverkar implementeringsgraden. Och Fridén (2013, s. 49) 
reflekterar över om det kanske just är politikernas ambivalens inför relationen mellan det 
representativa systemet och medborgardialogerna som är hinder för dess potential eller 
utveckling.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

 

Den här uppsatsen har utifrån planerares perspektiv i fem kommuner, försökt utreda 
medborgardialogens roll och förtjänster. Detta har gjorts utefter frågor om vilket resultat 
planerarna förväntar sig av medborgardialogerna, vilken påverkan medborgardialogerna har 
på den efterföljande planprocessen samt kritiska punkter som kan komma att inverka på 
möjligheten att implementera medborgarnas synpunkter.  

Det har varit en utmaning att studera dessa frågor delvis utanför sin kontext. Både 
medborgardialogernas roll och förtjänster och möjligheten till påverkan för medborgarna, 
verkar skilja sig mycket åt mellan översiktsplanering och detaljplanering och när i 
planprocessen medborgarna förväntas deltaga. Dessutom verkar planerarnas och politikernas 
inställning till medborgardialogerna och synsätten på relationen mellan dem och den 
representativa demokratin inverka. Men även det handlingsutrymme som finns i lagen och hur 
markägandet ser ut på den specifika platsen. Kanske är det just därför det gjorts så många 
fallstudier om medborgardialoger. Utfallet är starkt beroende av det sammanhang det verkar i 
och de förutsättningar som finns där (Listerborn, 2007, s. 66). Jag anser ändå att uppsatsen har 
synliggjort att det finns vissa gemensamma drag i tankesstilar eller förhållningsätt gällande 
medborgardialoger i de olika kommunerna, hos SKL och i de statliga utredningarna.  

 Det finns dock en röst som verkligen saknas i den här uppsatsen och det är 
medborgarnas egna. Cele och van der Burgt (2013, s. 2) hänvisar till Percy-Smiths 
resonemang om när det gäller barns deltagande i planeringsprocessen så har ofta barnen och 
de som anordnar de deltagande aktiviteterna skilda synsätt på varför deltagandet sker. Barnen 
ser det kanske som en möjlighet att få göra sin röst hörd och har kanske med sig en önskan 
om samhällsförändring, medan de som anordnar aktiviteterna ser det som ett sätt att få stöd 
för befintliga beslut. Min studie påvisar att tjänstemännen inte vill gå ut och ha 
medborgardialog om det inte finns ett reellt handlingsutrymme för medborgarna att påverka, 
att få stöd för redan fattade beslut finns inget intresse av. Däremot kan jag ana att 
förväntningarna på hur stort detta handlingsutrymme är eller bör vara kan skilja sig ganska 
mycket åt, sett från medborgarnas respektive kommunernas perspektiv. Detta har jag dock 
inget underlag för att dra slutsatser om, men det är en reflektion om att studier med båda 
perspektiven behövs. Många studier är liksom mina skrivna utifrån ett ”upp-i-från-perspektiv” 
och det finns en problematik i detta. Det är delvis en paradox att studera 
medborgardialogernas roll och förtjänster utan att ha med medborgarnas egna perspektiv. Jag 
kan dock ana att när medborgardialogerna fungerar som marknadsföringsstrategi för 
kommunen så är nog medborgarnas och kommunens ingång till medborgardialogerna väldigt 
olika. 

Det finns en skriande bostadsbrist i många av de större städerna. SOU (2013:34, s. 204) 
föreslår dessutom att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet blir ett så kallat 
allmänt intresse som ska redovisas i översiktsplaneringen. Utredaren föreslår även att 
byggande av bostäder ska bli en mellankommunalfråga som kan innebära ett så kallat 
planföreläggande från regeringens sida. 

Det behövs således byggas bostäder, men detta är inte samma sak som att förtätning som 
strategi inte ska kunna diskuteras. Rubriken inte om, men hur är således tänkt att synliggöra 
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krocken mellan medborgare som exempelvis vill diskutera förtätning såsom den ser ut idag 
och planerarnas arbetsuppgift att tydliggöra att nej, det får inte diskuteras i detta forum. 
Denna krock är även något Fridén (2013, s. 48) tidigare har uppmärksammat. Fridén (2013, s. 
56) undrar var frågorna som är allt för komplicerade och omfattande ska få plats. Var ska 
dessa diskussioner få ske?  
Det finns dock ingen möjlighet inom ramen för den här uppsatsen att diskutera för- och 
nackdelar med förtätning, men det verkar som att det behövs forum för att diskutera städernas 
övergripande inriktning på ett annat sätt än genom dagens lagstadgade planprocess. Det är 
kanske delvis sådana forum för kontinuerlig dialog som Delegationen för hållbara städer 
eftersöker. Detta måste samtidigt ses i ljuset av de utmaningar som lyfts fram med de tidiga 
dialogerna och att lagstiftningen kan komma att ändras just i den inriktningen, mot dialoger i 
tidiga skeden med en mer översiktlig planering och mindre samråd ”nära” medborgarna. 

I den av kommunerna som bedrivit ett flerårigt dialogprojekt har den vanliga 
planprocessen såsom den är utformade idag delvis stannats upp. Det är dock riskfyllt att 
bedöma ett pågående projekt. Men det verkar även som att tiden som finns för 
medborgardialog är en kritisk punkt som kan komma att inverka på graden av påverkan från 
medborgarnas sida, att så många röster som möjligt ska bli hörda eller i alla fall få kännedom 
om att något är på gång. 
 
Synsätt på påverkan 
Uppsatsens frågeställningar om medborgarnas påverkan på den efterföljande planprocessen 
och möjligheten till implementering, visade sig också svår att frikoppla från frågan om vilken 
påverkan som medborgarna bör ha? Vilket som sagt delvis kan ha att göra med synsätten på 
relationen mellan medborgardialogerna och den representativa demokratin. Och även om det 
säkert finns svagheter i Fungs resonemang, så visade sig frågan om påverkan även vara svår 
att frikoppla från frågan om vilka som deltar och hörs i medborgardialogsammanhang idag. 
Det finns i planprocessen, som i samhället i stort, tydliga skillnader i makt och inflytande. 
Men att planprocessen och medborgardialogerna som de är utformade idag inte är 
representativa, får dock inte bli ett argument för att inte ta medborgardialog och deltagande på 
allvar. 

Planering är dock helt klart ett politiskt redskap (Listerborn, 2007, s.61). Både när det 
gäller dess utformning och genomförande. Det finns således ingen neutral planering. Det vore 
dock av den anledningen av vikt att göra fler studier kring politikernas inställning till 
medborgardialoger i den fysiska planeringen och vilken plats och tyngd medborgarnas röster 
har och bör ha i den representativa demokratin och i relation till andra intressen. 
 
Problematisering av studiens ansats 
Jag vill slutligen rikta en viss kritik mot min och liknande studier som så envetet fokuserar på 
den kommunala demokratin och den lokal skalan. Den är oerhört viktig, men finns det risk att 
tappa fokus från större strukturer som påverkar städernas utveckling eller från andra nivåer i 
samhället där beslut fattas? Pahl (refererad i Johnston & Sidaway, 2004, s. 223) menar att om 
att allt för stort fokus läggs på lokala planerare eller tjänstemän kan detta leda till en okritisk 
hållning inför institutioner i samhället med mycket större makt och handlingsutrymme. Detta 
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kan delvis kopplas samman med Westins resonemang som jag hänvisade till i början av 
uppsatsen, att det finns en problematik i att den kommunikativa planeringsteorin lägger stor 
tyngdpunkt på planerarna som lösningen för att skapa ”en god och rättvis” planering.  Kanske 
måste de frågor uppsatsen behandlat ses och diskuteras på en annan skala? Antagligen behövs 
studier av båda slagen eller där de olika skalorna blir mer synliggjorda tillsammans.  
 
 
6. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
 
Det är så här långt jag har kommit med detta material. Det finns dock stor potential att 
fortsätta arbeta med liknande frågeställningar och teman i andra kontexter. Jag nämnde att 
studier bör göras om hur politikerna förhåller sig till underlag från medborgardialoger, hur 
vägs medborgarnas synpunkter mot varandra och mot andra intressen? Det är även av stor vikt 
att studera medborgares synsätt på medborgardialoger och att lyfta blicken från enbart den 
kommunala skalan för att behandla dessa frågor. Den här studien har framförallt rört 
medborgardialoger kopplade till förtätning och bostadsbyggande. Det vore dock intressant att 
studera medborgardialoger kring komplexa resursfrågor, vid exempelvis gruvexploatering. 
Detta är också i mångt och mycket en uppsats ur ett storstadsregionsperspektiv, det vore 
därför intressant att göra liknande studier i andra geografiska kontexter.  
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BILAGA 1 – METODER FÖR REKRYTERING OCH DIALOG  

 

ÖPPNA 

DIALOGFORMER  

    

Utställningar på 

stadshuset med 

möjlighet att ropa 

ner handläggare 

Öppet hus Tält på torget med 

diskussioner utefter 

breda teman, 

exempelvis 

trafikfrågor 

Lämna synpunkter 

på kommunens 

hemsida 

Samrådsmöten med 

kort inledning men 

där tjänstemännen 

framförallt är 

utplacerade vid olika 

stationer 

Tjänstemän finns 

tillgängliga för att 

svara på frågor i en 

viss lokal vid ett 

flertal tillfällen  

Facebook-sida för att 

bedriva och deltaga i 

stadsutvecklings-

debatt 

Skapande av 

tillfällig stadspark 

Chatta med 

tjänstemän (diareförs 

ej). 

Hyra lokal i 

köpcentrum där 

information finns och 

där tjänstemän finns 

tillgängliga för den 

som vill prata 

”Ring så kommer vi” 

Tjänstemän är 

tillgänliga för 

framförallt 

föreningar som vill 

diskutera 

översiktsplanen 

Interaktiva 3-D 

kartor på 

kommunens hemsida 

med möjlighet att 

lämna kommentarer 

och länkar i kartan. 

Interaktiva 

utställningar, både 

analoga och digitala. 

Kan både finnas på 

offentliga platser 

såväl inom och 

utomhus 

Årliga stadsforum 

eller tillfälliga 

stadsforum 

exempelvis i 

köpcentrum 

Finnas till hands där 

människor passerar 

och utefter en karta 

fråga exempelvis 

”Var bor du”? - starta 

ett samtal  

Arkitekttävlingar 

med möjlighet för 

allmänheten att tycka 

till om 

tävlingsbidragen. 

Stänga av en gata, 

låta stadslivet breda 

ut sig. Med möjlighet 

att exempelvis måla 

framtidsdrömmar på 

gatan 

   

DIALOGFORMER 

SOM KAN ELLER 

KRÄVER RIKTAD 

REKRYTERING  

    

Workshops utefter 

olika teman och 

former, ibland även 

tillsammans med 

andra aktörer, såsom 

byggherrar. Kan ske 

både inomhus eller 

Diskussioner utifrån 

visualiseringbord 

eller möblerbar 

modell av aktuellt 

planområde  

Fokusgrupper Charette Community Planning 
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utomhus 

Enkäter  Möten med 

diskussioner i mindre 

grupper med 

möjlighet att 

skissa/rita på kartor 

Gå-turer 

/stadsvandringar/pro

menader 

Bygga förslag till 

utformning av ett 

område med hjälp av  

ett digitalt 

konstruktions-

program 

Open-space-möten 

Kvällsfika med 

samtal 

Rådslag  Dagboksmetoden: 

Deltagare beskriver 

hur en dag i det nya 

planområdet skulle 

kunna se ut 

  

REKTYRERINGS-

METODER  

    

Sätta upp 

informationslappar 

runt om i 

stadsdelarna: 

anslagstavlor, 

mataffärer osv. 

Kontakta 

nyckelpersoner/ 

vägvisare med stora 

nätverk som kan 

sprida informationen 

vidare 

Kontakta 

skolor/skolklasser 

Dela flygblad vid 

stationen och/eller 

till närboende vid 

aktuellt planområde 

Receptionen i lokalt 

kulturcentrum 

fungerar som 

kontaktcentral för 

den som vill kontakta 

processledare 

BÅDE 

REKTYRERING 

OCH 

DIALOGMETOD  

    

Deltaga i redan 

existerande möten 

(exempelvis 

föräldramöten) 

Uppsökande dialog: 

Kontakta berörda 

sakägare personligen 

innan planprocessen 

startar  

Uppsökande dialog: 

knacka dörr och  

filma boendes egna 

reflektioner om hur 

det är att bo i  ett 

område 

Uppsökande dialog: 

Besöka öppna 

förskolan 

Uppsökande dialog: 

prata med 

förbipasserande i 

området där 

målgruppen som 

kommunen vill nå 

ofta passerar 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

 
Bakgrundsfrågor 

• Vad är din/er titel och din/er roll i arbetet med medborgardialoger? 
• I vilken omfattning och hur länge har du/ni arbetat med medborgardialoger i 

kommunen? 
 
Begreppsutredning 

• Hur definierar er kommun/förvaltningen en medborgardialog? Vilka komponenter ska 
den innehålla för att kallas medborgardialog? 

• Vilken roll har medborgardialogerna i relation till de lagstadgade samråden? 
 
Medborgardialogen – syfte och metoder 

• Varför har er kommun/förvaltning valt att satsa på medborgardialoger? Vilka 
förväntningar har ni på dem? 

• Vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter söker ni genom medborgardialogerna? 
• Hur har ni tidigare arbetat med medborgardialoger i den fysiska planeringen? 

o För vilka typer av projekt har ni använt er av medborgardialog, varför?  
o Vilka dialogmetoder har ni använt er av, varför?  
o Vilken form av deltagande har det handlat om? (exempelvis förankring, 

beslutsunderlag, medbestämmande?) 
o I vilket skede i planprocessen använder ni er av medborgardialoger eller sker en 

kontinuerlig dialog, varför? 
o Hur arbetar ni för att nå människor med olika former av kunskap, kompetenser och 

erfarenheter i samhället? Och kanske även olika sätt att formulera/uttrycka sin 
kunskap om detta på? (Beroende på exempelvis ålder, utbildningsgrad, 
samhällsposition osv. )  

• Används några andra metoder utöver medborgardialoger och de formella samråden 
för att samla in synpunkter och underlag från medborgarna? (exempelvis genom att 
söka upp redan befintligt engagemang, inhämta information från andra förvaltningar 
osv. ) 

 

Arbetet efter medborgardialogen 
• Hur sammanfattas och används det inkomna materialet från medborgardialogerna? 

o Hur hanteras olika former av kunskap (vetenskaplig, praktisk/tyst kunskap osv.) 
och olika typer av material? (skriftligt, muntligt, bilder/ritat material) 

o Vilka verktyg och resurser har er kommun/förvaltning för att arbeta med det 
inkomna materialet? 

o Hur hanteras ett eventuellt ej representativt underlag? 
o Hur hanteras synpunkter som eventuellt är i konflikt med varandra, dels 

medborgare emellan och dels i relation till föreslagna planer? 
o Hur vägs synpunkter från medborgarna i relation till andras intressenters 

synpunkter? (exempelvis byggherrar och markägare) Berätta om den processen! 
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• Vilken roll är politikernas och vilken roll har du/ni som tjänstepersoner/tjänstemän i 
den här processen? 

 
Resultat av medborgardialogerna i planeringen 

• Vilket resultat kan du/ni se att medborgardialogerna har fått i den fysiska planeringen i 
din/er kommun/den stadsdel där du arbetar? Exemplifiera gärna utifrån en antagen 
plan. 

• Vilket handlingsutrymme upplever du/ni att det finns idag för att tillvarata 
medborgarnas synpunkter i den fysiska planeringen? (Lagrum, resurser osv.) 

 
Medborgardialogens utmaningar 

• Vad ser du/ni som de största problemen eller utmaningarna med medborgardialoger i 
den fysiska planeringen? 

 
Övrigt  

• Finns det något annat du/ni skulle vilja tillägga? 
• Kan jag höra av mig om det är något eller om jag vill ha något förtydligat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


