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ABSTRACT 

Dage, A. 2016. Medborgaren i planeringsprocessen. En analys av hur planerare kan uppfatta 

medborgardeltagandets betydelse. Uppsatser kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30 hp, HT15 

 

Medborgardeltagandet innebär en process där makten över planeringen förs i olika hög 

utsträckning över till medborgarna. Samtidigt som det ofta beskrivs som en positiv 

demokratisk process är det inte helt problemfritt. Många gånger finns det ett glapp mellan 

retorik och verklighet. Denna uppsats ämnar till att analysera, utifrån en kvalitativ metod med 

intervjuer, hur detaljplanerare uppfattar medborgardeltagandet i planeringen. Detta görs för att 

undersöka om de tenderar att ha en expertinriktad eller en medborgarinriktad uppfattning av 

medborgardeltagande. Detta görs genom att undersöka hur planerarna uppfattar 

kunskapsutbytet, betydelsen av medborgarna och sin egen yrkesroll i relation till 

medborgaren. Uppsatsens resultat är att det finns tendenser som talar för att planerarna både 

har medborgarinriktade och expertinriktade uppfattningar, dock i huvudsak expertinriktade 

uppfattningar. Även om alla intervjuade planerare uppfattar att det är viktigt med 

medborgardeltagande och att det tillför planeringsprocessen värdefulla aspekter tycks det 

också handla om en process där planerare uppfattar att de bland annat ska i stor utsträckning 

informera medborgare. 
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1. INLEDNING 

 

Samhällsplanering angår och påverkar alla människor då det handlar om en utveckling av de 

fysiska miljöerna som de bor eller vistas i. Det brukar även ofta specifikt lyftas fram att 

planeringen är till för medborgarna och att medborgare därför bör involveras i 

planeringsprocessen. Medborgardeltagandet innebär en deltagardemokratisk process för 

medborgarna att kunna få vara med och vara delaktiga i planeringsprocessen. När det kommer 

till att involvera medborgarna är det dock inte helt problemfritt. I en planeringsprocess måste 

planerare konstant göra avvägningar mellan en mängd olika motstridiga intressen. Planerarna 

ställs i och med detta inför en svår etisk problematik vad gäller vilka åtgärder som kan anses 

lämpliga att fullfölja. Frågan är i och med detta vems intressen som planeraren i huvudsak ska 

tjäna, om det till exempel är sina arbetsgivare, politiker, personliga värderingar, klienter, 

samhället i stort, kommande generationer, sin egna profession eller om det har ett specifikt 

ansvar gentemot medborgarna? Ansvaret är många gånger otydligt vilket medför ett 

tolkningsutrymme för planerarna (Campbell & Marshall, 1998; Johansson & Khakee, 2008). I 

den moderna planeringen har dessutom de motstridiga kraven blivit allt fler menar Larsson 

och Jalakas (2008). Frågor som miljökrav och jämställdhet har gjort planeringsprocessen allt 

mer komplex, samtidigt som privata aktörers inflytande i den offentliga sektorn har ökat. Å 

ena sidan ställs det krav på utökat medborgardeltagande och å andra sidan kortare och mer 

effektivare planeringsprocesser.  

 

Även om medborgardeltagandet i allmänhet ofta lyfts fram som någonting positivt har 

forskning visat att det finns ett glapp mellan retorik och handling (Henecke & Khan, 2006; 

Khakee, 1999). Frågan är då vad som händer mellan retorik och handling? Varför är 

övergången mellan dem bristande? Mellan retorik och handling finns planerarnas uppfattning 

av medborgardeltagandet. Larsson och Jalakas (2008) menar att planerare varken kan vara 

eller är neutrala i sitt yrkesutövande när de tar fram beslutsunderlag till beslutsfattare. När 

planerarna dessutom besitter makten att definiera vad som är giltigt och inte inom planeringen 

(Inch, 2015; Khakee, 2006; Westin, 2010), innebär det således att det är viktigt att undersöka 

planerarnas uppfattning av medborgardeltagandet för att också i sin tur förstå medborgarnas 

möjligheter till att få inflytande i planeringsprocessen. Inch (2015) menar att det finns mycket 

forskning om medborgarnas intressen i medborgardeltagandeprocesser men när det kommer 

till vilka intressen planerarna själva har och representerar är det inte ett lika utforskat område. 

Även Baum (2015) påpekar avsaknaden av forskning och menar att det överhuvudtaget finns 

lite forskning om hur planerare tänker och resonerar om planeringen. Denna uppsats ämnar att 

utifrån intervjuer med planerare inom detaljplanering analysera om deras uppfattning och 

förståelse av medborgardeltagandet tenderar att innebära en betoning och bekräftelse av 

medborgaren i planeringen, det vill säga vara medborgarinriktad eller en betoning och 

bekräftelse av experten, det vill säga vara expertinriktad. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera medborgardeltagandet vad gäller relationen mellan planerare och 

medborgare ur planerarens perspektiv. Genom intervjuer med detaljplanerare analyseras 

huruvida planerarnas uppfattning och därigenom planeringsprocessen tenderar vara 

expertinriktad eller medborgarinriktad. Frågeställningarna blir således: 

 

- Hur värderar planerare medborgares deltagande och hur bedömer de medborgarnas kunskap 

och förmåga att bidra i planeringsprocessen på ett konstruktivt sätt? 

- Hur förstår och uppfattar planerare sin yrkesroll i planeringsprocessen i relation till 

medborgaren? 

 

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats ämnar som sagt till att undersöka hur planerare uppfattar 

medborgardeltagandet. Detta innebär att uppsatsen avgränsar sig till att undersöka planerares 

förståelse och inte till att undersöka medborgardeltagandet i praktiken vad gäller medborgares 

reella inflytande. Vidare belyser uppsatsen endast yrkesverksamma planerare på kommunal 

nivå inom detaljplanering som i sitt dagliga arbete kommit i kontakt med medborgare. Detta 

betyder att andra sorters planerare inom andra planeringsområden på kommunalnivå inte 

undersöks, såsom exempelvis inom översiktsplanering. Uppsatsen behandlar inte heller 

planering på statlig- och länsnivå samt inom det privata näringslivet. Valet av kommunal nivå 

baseras på det kommunala självstyret med dess planmonopol. Detta innebär att 

planeringsprocessen måste gå genom kommunen och att beslut måste fattas inom denna 

instans. Detaljplaneprocessen har valts eftersom den är juridiskt bindande vilket betyder att 

det är på denna nivå som det blir ett tydligt ställningstagande för vad ett område ska ges för 

användning och således nära inpå att planen blir verklighet. Det är därmed en nivå där olika 

intressen mer konkret måste ställas mot varandra och dess relevans beaktas än ifall det inte är 

juridiskt bindande såsom inom exempelvis översiktsplanering. 

 

1.3 Disposition 

I kommande avsnitt "Bakgrund" redogörs för de definitioner som används i uppsatsen vad 

gäller medborgare, planerare och medborgardeltagande. Vidare beskrivs vilka juridiska 

bestämmelser som påverkar medborgardeltagandet i Sverige och kort om hur 

medborgardeltagandet utvecklats inom detaljplanering till vad det juridiskt innebär idag. 

Därefter kommer "Litteraturgenomgång". Detta kapitel inleds med en diskussion om att 

planeraren har en makt över planeringsprocessen och på så sätt påverkar förutsättningarna för 

medborgares möjligheter till deltagande. Därefter presenteras tidigare forskning om olika 

tillförande och begränsande aspekter samt faktorer som kan tänkas påverka det. Vidare 

behandlas Arnsteins deltagarstege som ett sätt att förstå planerares uppfattning av 

medborgares inflytande. I kapitlets avslutande del tas olika planeringsteorier upp om hur 

planerares roll i relation till medborgaren är och kan förstås. Dessa är rationell planering, 

advokatplanering, generativ planering och kommunikativ planering. I "Teoretisk 

utgångspunkt" lyfts Aristoteles kunskapsbegrepp fram med de olika typerna av kunskap, det 

vill säga episteme, techne och fronesis. Dessutom görs en kort redogörelse för hur 
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litteraturgenomgången kan sammankopplas med teorin om kunskapsperspektiven och utgöra 

ett teoretiskt analysverktyg för hur dessa aspekter av medborgardeltagande kan förstås som 

expertinriktade eller medborgarinriktade. I det efterföljande kapitlet "Metod", redogörs för 

den metod som använts för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 

diskuteras här urvalet av de intervjuade planerarna, ett maktperspektiv i intervjuerna, 

forskningsetik, författarens positionering i medborgardeltagande samt en källkritik. Därefter 

kommer kapitlet "Empirisk analys - planerarnas uppfattning av medborgardeltagandet i 

planeringsprocessen". Här presenteras och analyseras uppsatsens intervjumaterial. I den 

första delen analyseras vad planerarna anser att medborgardeltagande betyder och innebär. I 

den andra delen analyseras kunskapsutbytet mellan planerare och medborgare och hur 

planerarna uppfattar och förstår detta utbyte. I den tredje och sista delen analyseras utifrån 

intervjumaterialet hur relationen mellan planerarna och medborgare kan förstås. Uppsatsens 

sista kapitel är "Slutdiskussion". Här besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar och 

resultatet diskuteras för att belysa om de intervjuade planerarna tenderar att vara 

expertinriktad eller medborgarinriktad i sin uppfattning om medborgardeltagandet. 

Avslutningsvis lyfts det fram förslag på vidare forskning. 

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt ges en bakgrund till medborgardeltagandet. Här beskrivs vilka definitioner 

uppsatsen utgår från samt en kort beskrivning av medborgardeltagandets juridiska utveckling i 

Sverige fram tills idag. 

 

2.1 Definition av medborgare, planerare och medborgardeltagande  

Begreppet medborgare, kopplat till medborgardeltagande, används i denna uppsats som 

involverandet av vanliga människor i planeringsprocessen och används som synonymt med 

lekmän, alltså de som inte betraktas som planerare och experter. Detta innebär att det görs en 

uppdelning mellan planerare och medborgare som två åtskilda aktörer i planeringen. Vidare 

bygger uppsatsen på antagandet att dessa två aktörer besitter olika typer av kunskaper och 

perspektiv på planeringen. Planeraren besitter kunskaper som den erhållit genom utbildning 

och yrkeserfarenhet. Medborgare har en avsaknad av sådan expertkunskap och förstår 

planeringen och sin närmiljö istället utifrån sin vardagskunskap som den fått genom praktisk 

livserfarenhet. I och med detta används ingen politisk innebörd kopplat till ett medborgarskap 

även om dess definition egentligen innebär en tillhörighet till en stat (Nationalencyklopedin, 

2016). Denna uppdelning mellan planerare och medborgare baseras självklart på en 

förenkling. Även en planerare är medborgare utanför sin yrkesroll och en medborgare kan 

utan att titulera sig som en expert inom planering ha tillgång till expertkunskap. Detta innebär 

att planerare och medborgare beskrivs som aktörer med karaktärsdrag som behandlas som 

generella hos grupperna. De behandlas som åtskilda för att underlätta en analys av relationen 

mellan planerare och medborgare. Att de behandlas som åtskilda innebär dock inte att de kan, 

vill eller försöker förstå och bekräfta den ena eller den andra parten i planeringen. En 

planering som försöker betona medborgaren för att på ett eller annat sätt föra in dess 

perspektiv i planeringsprocessen kan således rent generellt förstås som medborgarinriktad. En 
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expertinriktad planering innebär istället en betoning av expertkunskaper och vänder sig 

därmed bort från medborgares kunskaper och perspektiv. 

 

Det finns många olika begrepp som brukar användas när det kommer till planering där 

medborgarna involveras i planeringsprocessen. Bland annat används begrepp som 

medborgardeltagande, medborgardialog samt medborgarinflytande. Begreppen brukar ofta 

användas omväxlande och kan många gånger bli definierade hos dess användare vilket gör att 

innebörden av dessa många gånger är otydlig. Med andra ord varierar graden av 

medborgarnas reella påverkan i planeringen mellan olika definitioner. Det är således svårt att 

använda ett begrepp vid en analys av relationen mellan planerare och medborgare eftersom 

olika människor kan tolka det på olika sätt. Eftersom denna uppsats ämnar till att undersöka 

relationen ur ett brett perspektiv där planerarnas perspektiv är det väsentliga har begreppet 

medborgardeltagande valts. Detta begrepp har valts utifrån att det dels språkligt kan uppfattas 

ha en bred definition samt att det ofta används inom planeringsforskning med en bred 

definition. Arnstein (1969) belyser den breda skalan av involverandet av medborgare genom 

medborgardeltagande teoretiskt i en åttagradig stege som för medborgarna går från inget reellt 

inflytande till totalt inflytande. Med modellen vill hon belysa komplexiteten med innebörden 

av medborgardeltagande och betona att det finns påtagliga nivåskillnader i begreppets 

innehåll. Modellen presenteras mer ingående under litteraturgenomgångsavsnittet. Arnstein 

förklarar att medborgardeltagande är ett kategoriskt begrepp för medborgerlig makt. Det är en 

medveten omfördelning av makt som tillåter medborgare att olika hög utsträckning bli 

delaktiga i att bestämma utformandet av mål, beslut, information och liknande.  

 

Henecke och Khan (2002) förklarar att medborgardeltagande som begrepp kan betraktas som 

en så kallad oanalyserad abstraktion. Det finns hos planerare ofta en enighet över dess 

innebörd så länge definitionen hålls på en generell nivå. Arnstein (1969) menar på liknande 

sätt att när begreppet används på ett abstrakt och teoretiskt sätt har många en positiv 

inställning till begreppet. När begreppet dock börjar brytas ner i praktik ställer sig allt fler 

kritiska mot det. Detta visar att begreppet medborgardeltagande ofta är abstrakt och används 

med olika betydelser i olika sammanhang. Medborgardeltagandet är heller inte bestämt i 

lagstiftningen mer än att medborgare ska få laglig rätt till inflytande om de är sakägare i form 

av att de är direkt berörda av ett planförslag (SFS 2010:900). Ramarna sätts därmed baserat på 

hur kommuner själva vill låta medborgare få delta i planeringen. Detta betyder att 

medborgardeltagande används odefinierat för att låta planerarna själva få resonera angående 

hur de uppfattar medborgardeltagandet. Vilken innebörd som planerare då tillskriver 

begreppet har i sig även i förlängningen inverkan på hur de uppfattar medborgares faktiska 

inflytande, om det anses innebära att en stor eller liten makt i planeringsprocessen överförs till 

medborgare. 

 

2.2 Medborgardeltagandets utveckling inom detaljplaneprocessen 

I Sverige är den politiska makten starkt formad av ett demokratiskt synsätt. Detta yttrar sig 

exempelvis i Sveriges grundlag, regeringsformen (SFS 1974:152), där det står i första stycket 

i första paragrafen: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Detta är en grund till den 
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svenska demokratiska modellen vilken också mer eller mindre påverkar planeringen. 

Eftersom medborgare väljer sina politiska representanter i kommunvalen som i sin tur fattar 

beslut som rör planering ges medborgare makt att påverka planeringen indirekt genom dessa 

val. I Sverige har det även funnits en lång tradition av att gynna deltagardemokratiska 

processer där medborgare aktivt involveras i beslutsprocessen (Khakee, 2006). 

Planeringsprocessen är även den påverkad av influenser av deltagardemokrati och 

medborgare ges möjlighet att ta del av planförslag och uppmuntras ofta att ge synpunkter. 

Medborgardeltagandet är dock ett fenomen som gradvis växt fram under de senaste 

decennierna. 

 

Det var i slutet av 1960-talet som det kom att uppstå kritik mot den planering som pågick i 

samhället vilket innebar att medborgardeltagande började diskuteras. Dåtidens planering 

präglades av en rationell planering där experter bestämde och det fanns liten insyn och 

möjlighet för medborgare att direkt påverka planeringen. Missnöjet ökade och det var i 

samband med antagandet av plan- och bygglagen 1987 som planeringsprocessen började ta 

steg mot en demokratisering då medborgarnas rättigheter att påverka skrevs in i lag. Bland 

annat kom medborgarna att få lämna synpunkter i tidigare skeden. Lagstiftningen har 

successivt förändrats och kraven på att involvera medborgarna har stärkts i samband med 

utvecklingen (Blücher & Graninger, 2006; Henecke & Khan, 2002; Khakee, 2006). 

 

2.2.1 Medborgardeltagande i den formella detaljplaneprocessen idag 

I den nu gällande plan- och bygglagen från 2010 regleras medborgardeltagandet specifikt i 

detaljplaneprocessen av att kommuner är skyldiga att samråda med sakägare om de blir 

berörda. Dessutom åläggs kommuner en skyldighet att planförslaget ska vara tillgängligt för 

alla medborgare som kan tänkas vara intresserade av det så att de ges möjlighet att lämna 

synpunkter. Det förklaras vidare i lagstiftningen att samrådet syftar till att stärka 

beslutsunderlaget och att medborgare ska ges möjlighet att få insyn och få påverka i 

planeringsprocessen (SFS 2010:900). Samrådet fungerar som ett minimikrav på 

medborgardeltagande. Boverket (2015a; 2015e) förklarar dock att det som lagen medför vid 

ett samråd inom detaljplanering innebär att kommunen ska ta fram information och lägga 

fram ett förslag som allmänheten ska få bemöta med synpunkter. Kommunen har med andra 

ord redan gjort en mängd ställningstaganden innan medborgarna kan komma till tals. Att 

planeringen initieras av kommunerna betyder att medborgarnas inflytande begränsas till fylla 

en kontrollerande funktion. Kommuner kan dock ha ett utökat medborgardeltagande än vad 

lager kräver och uppmuntras även av Boverket att utöka denna process. Kommunerna kan 

välja att bredda och fördjupa medborgardeltagandet, både vad gäller när i processen 

medborgardeltagande ska ske men också i hur mycket inflytande medborgare i allmänhet ska 

få. 

 

Trots att planeringsprocessen historiskt sett har gått mot att alltmer involvera medborgare sker 

besluten fortfarande genom en representativ demokratimodell (Blücher & Graninger, 2006). 

Vidare är det kommunerna som fortfarande har den formella makten över planeringen genom 

planmonopolet. Detta innebär att det är kommunerna och politikerna som formellt har makten 
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över vilken användning kommunens mark och vatten ska ha. Detta medför att lagstiftningen 

om hur planeringen ska gå till fortfarande till stor del utgår från idén om den rationella 

planeringsmodellen, det vill säga att planeringen innehåller tydligt åtskilda moment och att 

planeringen utgår från experter (Tonell, 2005). Lagstiftningen utgör som sagt ett minimikrav 

vilket leder till att det lämnas stort utrymme för kommunerna att göra egna tolkningar som i 

sin tur kan påverka hur planerare ser på deras relation med medborgare i planeringsprocessen. 

 

Hur en detaljplaneprocess och därmed medborgares möjlighet att påverka kan se ut beror på 

omständigheterna. Vid en ändring av en detaljplan eller vid utformandet av en ny används 

vanligtvis antingen de så kallade utökade förfarandet eller standardförfarandet (Boverket, 

2015d). Om ett förslag inte är förenligt med översiktsplanen eller om det är betydande för 

allmänheten kan ett utökat förfarande användas. Övergripande innebär ett utökat förfarande 

att det först sker en kungörelse om vad förslaget innebär. Detta sker i en ortstidning och på 

kommunens anslagstavla. Därefter ställs förslaget till detaljplan ut på samråd. Här samlas 

synpunkter och information in genom att kommunen ska samråda med ett antal aktörer bland 

annat sakägare, vilka exempelvis är berörda grannar. Efter insamlandet av synpunkter görs en 

samrådsredogörelse där alla synpunkter från samrådet beskrivs och om de inte beaktats, 

redogörs skälen för att planerarna inte har gjort det. Synpunkterna bearbetas eventuellt in i ett 

nytt förslag och de som berörs av förslaget, bland annat sakägare underrättas om att ett nytt 

förslag ställs ut för granskning. Här ges möjligheten att återigen lämna synpunkter på 

förslaget. För att sakägare ska ha möjlighet att senare överklaga ett beslut måste de skriftligen 

ha lämnat in synpunkter under denna instans. Kommunen sammanställer de skriftliga 

synpunkterna i ett granskningsutlåtande med alla inkomna synpunkter under granskningen. 

Därefter kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige och om ingen överklagan sker, vinner 

detaljplanen laga kraft (Boverket, 2015c). Om ett förslag på ny detaljplan är förenligt med 

översiktsplanen och det inte finns något betydande allmänintresse kan ett standardförfarande 

användas där planprocessen är kortare. De största skillnaderna är att både kungörelsen av 

förslaget och samrådsredogörelsen inte behöver genomföras (Boverket, 2015b). 

 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som används för att förstå 

medborgardeltagande och således hur planerare uppfattar det. Till att börja med beskrivs den 

makt planerare har i planeringsprocessen vilket påverkar förutsättningarna för medborgares 

möjligheter att få inflytande. Därefter beskrivs olika för- och nackdelar med 

medborgardeltagande som kan finnas för planerare. Vidare behandlas Arnsteins (1969) 

modell över medborgarinflytande som ett sätt att förstå hur relationen mellan planerare och 

medborgare. Avslutningsvis tas olika planerarteorier upp som beskriver planerarrollen i 

relation till medborgare. 

 

3.1 Planerare kontra medborgare - makten i planeringsprocessen 

Vid medborgardeltagande i planeringen har planerarna mer makt än medborgarna. Makten 

baseras på att de har mer kunskap om planeringen och genom att de har möjligheten att välja 

vilka metoder som ska användas inom planeringsprocessen. Detta medför att planerare har 
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mer makt än medborgare att definiera verkligheten inom planeringen och att det ofta är denna 

verklighet som tillåts prägla utkomsten av planeringsprocessen (Westin, 2010; Inch, 2015; 

Khakee, 2006). I definierandet av denna verklighet finns aspekten att planerare i stor 

utsträckning även tillåts bestämma innebörden i politiskt och tekniskt tunga begrepp såsom 

rationalitet och effektivitet, vilket medför att de ofta med lätthet kan avvisa kritik. Westin 

(2010) skriver att när planerarna har denna makt över planeringen, det vill säga ett 

tolkningsföreträde, innebär det att planerare i princip kan låta medborgare säga hur mycket de 

vill om planeringen då det ändå blir planerarna som i slutändan bestämmer vem som ska tas 

på allvar. 

 

Westin (2010) förklarar även att denna maktskillnad är oundviklig och att all planering där 

hänsyn till medborgares åsikter försöker tas redan på förhand är mer eller mindre dömt att 

misslyckas då planerare och medborgare har olika förutsättningar. I planeringsprocesser där 

planeraren försöker involvera medborgarna finns kritiken över hur det egentligen ska gå till, 

när det krävs att språket och argumentationen anpassas till experternas definition över vad 

som är giltig kunskap. Hon menar att denna uppdelning mellan medborgaren och planeraren 

som en expert därmed innebär att experten inte talar med utan till medborgare då det inte är 

med andra experter inom samma område. Innes och Booher (2015) följer ett liknande 

resonemang som Westin och menar att involverandet av medborgare i planeringsprocessen 

ofta innebär en motsättning. De menar att tanken om att planering ska baseras på expertis och 

att planeraren besitter en del av denna expertis är integrerat i både utbildningssystem och 

institutioner. De menar att detta medför att planerarna riskerar att avfärda lekmännens 

kunskap som mindre giltig än annan kunskap. De förklarar att i 

medborgardeltagandeprocesser brukar planerare och andra experter avfärda medborgarnas 

synpunkter som anekdoter, att de har för mycket känslor, att de är felinformerade och att de 

endast ser till självintressen vilka inte anses relevanta som beslutsunderlag. Planerare och 

andra experter har då betraktat det som deras uppgift att utbilda medborgarna snarare än att 

lära sig från dem. Lidskog och Sundqvist (2011) menar på samma sätt att betonandet av 

lekmannens brister gentemot experten ofta inneburit att lösningen varit att informera och 

utbilda allmänheten så att dessa kan komma upp till samma nivå som experten och därmed 

dra samma slutsatser som denna. Medborgardeltagandet blir således en informerande process 

från planerarnas sida snarare än en reell omfördelning av makt i planeringen. 

 

Tironi (2015) visar i sin forskning att medborgare i sina försök att få ett framgångsrikt 

inflytande i planeringsprocessen strävar efter att ta till sig de kunskaper, verktyg och tankesätt 

som planerarna besitter. Även Inch (2015) beskriver fall där medborgare tar till sig 

planerarnas expertkunskaper för att förbättra sina argument så att de kan anses mer giltiga ur 

planeringssynpunkt. Dock förklaras detta som en tids- och energikrävande process för 

medborgare. Att det rör sig om en ur medborgarens perspektiv krävande anpassningsprocess 

innebär att det finns utmaningar med att få medborgare att vara delaktiga. Om 

planeringsprocessen är uppbyggd på ett sätt som aktivt och indirekt motarbetar medborgare 

och dess kunskaper betyder det således att processen inte är medborgarinriktad. Det är också 

kanske därför medborgare ofta upplever att planerarnas perspektiv inte är relevant för den 
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verklighet som de har erfarenhet av och därför ofta har en skepsis gentemot planerarna och 

hur de hanterar medborgarna (Innes & Booher, 2015). 

 

Det har även lyfts fram att planerarna i form av experter inte alltid ställer sig positiva till att 

avsäga sig makten i planeringen till medborgare. Enligt Allmendinger och Tewdwr-Jones 

(2002) innebär planerarnas roll som en expert att de även premieras för det. Genom att titulera 

sig som experter erhåller planerarna både makt och en yrkesstatus. När fokuseringen skiftar 

till att alltmer lyfta fram medborgarna och att föra in olika typer av kunskaper i planeringen 

medför det således att planerarna till viss del avsäger sig den expertroll som de annars skulle 

ha monopolställning på. Medborgare och deras synpunkter kan således medvetet 

bortprioriteras i försök att behålla denna makt. 

 

När det kommer till medborgardeltagande i planeringen är således villkoren för medborgarnas 

möjligheter till att få inflytande bestämda av experter vilket på så sätt även kan påverka hur 

medborgarna uppfattas i planeringsprocessen. När planeraren innehar en stor makt över dessa 

villkor är deras upplevelse och attityd gentemot medborgardeltagande väsentligt för vilken 

makt medborgarna i slutändan ges möjlighet att få. Om planerarna betraktar 

medborgardeltagandet som någonting negativt skulle det således kunna medföra att de både 

direkt och indirekt försöker minska medborgarnas inflytande, antingen genom att försöka 

minska medborgarnas möjligheter att påverka, tona ner eller avfärda det medborgarna 

försöker förmedla i planeringen. Om de istället betraktar medborgardeltagandet som positivt 

kan det innebära det motsatta, att de försöker involvera medborgarna i planeringsprocessen så 

mycket de kan och anpassa den efter deras förutsättningar. 

 

3.2 Medborgardeltagandets olika aspekter och påverkansfaktorer 

3.2.1 För- och nackdelar med medborgardeltagande 

Medborgardeltagande består av både positiva och negativa aspekter för planerarna. Arnstein 

(1969) har valt att beskriva medborgardeltagande med liknelsen att äta spenat. På en 

principiell nivå är ingen emot det eftersom det anses nyttigt men ingen tycker egentligen om 

det. Medborgardeltagande i beslutsprocesser är i teorin en grundläggande del i vad som 

kännetecknar en demokrati. En demokratiaspekt som värderas högt av praktiskt taget alla, 

förklarar Arnstein. Samtidigt brukar värdet av deltagandet avta när människor förstår hur 

deltagandet påverkar det praktiska arbetet. Anledningen till varför planerarna har den 

uppfattning de har om medborgardeltagandet påverkas av att det många gånger ställs krav på 

effektivitet inom planeringsprocessen. Baserat på att dessa krav upplevs 

medborgardeltagandet förknippas med ökade kostnader, förseningar, att det leder till att 

självintressen lyfts tydligare in i planeringen samt att det även uppdagas tydligare konflikter 

(Khakee, 2006; Hanssen & Falleth, 2014). Dessutom finns det hos vissa en uppfattning att 

medborgardeltagandet innebär en instabilitet i att det medför oförutsägbarhet i 

planeringsprocessen och att det medför ett behov av specifika insatser för att kunna bemöta 

medborgarnas krav. Medborgardeltagande anses då vara ineffektivt och att det motverkar en 

välordnad beslutsprocess (Khakee, 2000). Campbell och Marshall (1998) har även i sin 

forskning visat på att det finns planerare som uppfattar att involverandet av medborgare 
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begränsar planerarnas möjligheter att uppnå goda planeringsbeslut. Dessa planerare uppfattar 

att kunskapen för att uppnå de goda besluten finns hos planerarna själva och går inte nå med 

hjälp av medborgarna. Medborgardeltagandet har då uppfattats av dessa planerare som 

onödigt och begränsande. 

 

Vidare brukar medborgares vilja och tid till att engagera sig ofta vara missbedömt. Problemet 

blir således en fråga om hur planerare ska få människor att avsätta tid för att engagera sig i 

planeringsprocessen. När medborgare engagerar sig finns det hos planerarna en utbredd kritik 

mot att de som engagerar sig och därmed ges inflytande i planeringsprocessen består av en 

icke-representativ grupp av medborgare. De som väljer att delta i planeringsprocessen brukar 

bestå av en minoritet med resurser i form av kunskap, tid och motivation. Detta betyder att 

denna minoritet ges en oproportionerlig makt gentemot andra personer som inte kan göra sig 

hörda på grund av att de till exempel inte har den tid eller kunskap som behövs för att veta hur 

de ska gå till väga för att engagera sig och för att få inflytande. Den skeva representationen 

och inflytandet kan således i förlängningen komma att påverka den politiska jämlikheten 

(Fiorina, 1999; Gilljam, 2006; Inch, 2015). Dahl (2000) menar dock att när människor 

engageras i en demokratisk process där möjligheten ska fördelas lika innebär det inte bara att 

det blir tidskrävande, utan också att ett jämlikt deltagande blir i praktiken omöjligt när det 

finns en större mängd människor som berörs. Medborgardeltagande kommer således 

oundvikligen att bli ojämnt och orättvist. Ett jämlikt medborgardeltagande kan utifrån detta 

resonemang således förstås som en utopi. 

 

Medborgardeltagande är dock inte endast förknippat med negativa aspekter. Trots att 

medborgardeltagandet kan förknippas med ökade kostnader lyfter Wang och Bryer (2012) 

fram en eventuell kostnadsproblematik med att inte involvera medborgare i planeringen. 

Kostnaderna som följer av att medborgare eventuellt överklagar och motsätter sig planerna 

kan komma att överskrida kostnaderna för att ändå involvera medborgare tidigare i 

planeringsprocessen. Dessutom har det lyfts fram att slutresultatet kan bli bättre om 

medborgare får bli delaktiga i planeringen. Genom att medborgare involveras skulle det kunna 

ge bättre underlag för beslut, legitimiteten för planeringsprocessen stärks och att medborgares 

förtroende gentemot planerarna stärks. Om medborgarna får vara delaktiga i 

planeringsprocessen är sannolikheten också att medborgarna bemöter utkomsten mer positivt 

än om de inte fått vara med och påverkat den (Campbell & Marshall, 1998; Innes & Booher, 

2015; Khakee, 2000; Nyström & Tonell, 2012). Dessutom kan medborgardeltagandet stärka 

medborgaren själv. Medborgares självkänsla kan stärkas genom att de ges makt att påverka 

samhällsutvecklingen och att medborgaren ofta får ny kunskap som bidrar till bättre förståelse 

för det samhälle den lever i (Khakee, 2006; Kugelberg & Trovalla, 2015). 

 

3.2.2 Faktorer som kan påverka uppfattningen av medborgardeltagande 

Khakee (2006) menar att ett ökat medborgardeltagande i planeringen till och med är 

någonting som är nödvändigt. Det ökade behovet grundar sig bland annat i att medborgare 

behöver vara delaktiga för att samhället ska kunna genomgå en omställning för att bli mer 

ekologiskt hållbar. Det kan handla om att medborgare behöver få veta vilka förutsättningar 



13 
 

det finns i planeringen, men även att planerare behöver komma i kontakt med medborgarna 

för att förstå vilka lokala förutsättningar som finns. En annan anledning till behovet av 

medborgardeltagande är att de värderingar som tidigare ansågs av en bred grupp i samhället 

ligga till grund för allmänintresset har genom strukturella samhällsförändringar såsom mer 

marknadsinriktad offentlig sektor gjort att det blivit en allt starkare uppdelning mellan 

människors värdegrunder. Detta har i sin tur lett till starkare konkurrens om de offentliga 

resurserna. Behovet av att planerare ska involvera medborgare i planeringsprocessen har 

således växt sig allt starkare för att kunna hantera och bättre arbeta för människors åsikter och 

livsmönster. 

 

Samtidigt som planering genomgått en förändring mot mer medborgardeltagande de senaste 

decennierna har dagens planering starka drag av nyliberalism (se exempelvis Loit, 2014) 

vilket innebär en återgång till tanken om en instrumentell rationalitet, det vill säga 

möjligheten att välja det mest effektivaste medlet för att uppnå ett givet mål. I och med att 

nyliberalismen innerbär ett motstånd till en delaktig offentlig sektor i planeringsprocessen 

medför detta tankesätt även att det motarbetar en planering som strävar efter att involvera 

medborgare (Healey, 1997). Det finns en trend i många länder att allt fler planförslag initieras 

av privata aktörer vilket kan hamna i konflikt med de värderingar som en mer 

medborgarinriktad planeringen står för (Sager, 2013). Vidare har planeringsprocessen 

kritiserats utifrån nyliberalistiska idéer för att vara för långsam i och med möjligheten till 

överklagande vilket leder till kostnadsökningar. En underlättad planeringsprocess med 

snabbare medborgardeltagarprocesser är således vad nyliberalismen eftersträvar (Loit, 2014; 

Sager, 2013).  

 

En annan aspekt inom modern planering som Davoudi (2015) lyfter fram är att den har 

kommit att bli allt mer evidensbaserad. Detta innebär att beslutsunderlag anses behöva baseras 

på robusta och trovärdiga belägg och att underlaget för detta ofta baseras på vetenskap. Krizek 

et al. (2009) skriver att idén om evidensbaserad planering härrör från andra yrkesområden, 

såsom sjukvård, medicin och ekonomi, där forskning ligger till grund för information och 

beslut. Det anses som ett sätt att göra beslutsfattandet mer vetenskapligt rationellt. De menar 

att en inriktning som innebär att planerare tar till sig forskning kan tillföra 

planeringsprocessen kunskap men att det finns en stor risk att planerare får en för snäv syn på 

vad som kan anses som legitima evidens. På liknande sätt förklarar Davoudi (2015) att det 

egentligen inte finns någonting fel i ett försök att stärka kunskapsbasen inom planering. 

Problemet menar hon ligger istället i att evidens ofta förstås som synonymt med fakta samt att 

robust och trovärdighet ofta förknippas med kvantitativa metoder och som någonting mätbart. 

Vidare är ofta terminologin begränsad till en teknisk rationell syn på planeringen samt att den 

ofta bygger på antagandet att en starkare evidens alltid leder till bättre beslut och att det är 

vetenskap som bör avgöra ett beslut snarare än bidra till planeringsprocessen. Trots att det 

historiskt sett har riktats hård kritik mot en sådan instrumentell rationalitet, återkommer dess 

tankegångar inom planeringsprocessen genom ett nytt vokabulär, som en evidensbaserad 

planering skriver hon. Med andra ord betyder det att en hänvisning till vetenskap och i 

synnerhet en kvantitativ sådan, ofta står över till exempel känslor och uppfattningar om det 
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finns motstående intressen. I termer av medborgardeltagande innebär det att medborgarnas 

uppfattningar inte är lika relevanta om det finns vetenskapliga studier eller mera robusta 

belägg som påvisar det motsatta. 

 

Vidare består planeringen dessutom av många aspekter och det kan vara en svår fråga för 

planerare vems intressen de ska tjäna (Campbell & Marshal, 1998; Johansson & Khakee, 

2008). Det är frågor som berör exempelvis politik, offentlig administration, ekonomi, sociala 

relationer och ekologi som många gånger kan innebära konkurrerande värden. Beroende på 

hur dessa aspekter ska hanteras kan det således ha en påverkan på hur planerare uppfattar att 

de kan hantera medborgarnas intressen. Samtidigt kan planerare också ha egna agendor om 

vad de tycker är rätt eller fel. Därmed kan de direkt eller indirekt arbeta antingen för eller 

emot att medborgare ska involveras i planeringsprocessen. 

 

3.3 Arnsteins deltagarstege - hur relationen mellan planerare och 

medborgare kan förstås 

Arnstein (1969) vill med sin deltagarstege visa att begreppet medborgardeltagande är 

komplext och innehåller olika nivåer av inflytande i hur relationen mellan planerare och 

medborgare i medborgardeltagandet kan förstås. Trots att teorin tillkom under slutet av 1960-

talet och beskriver medborgardeltagande utifrån de idéer som präglade dåtidens 

planeringsprocess är den fortfarande relevant och används av många forskare idag för att 

analysera medborgardeltagande. Det finns flera modeller som har en liknande indelning av 

medborgardeltagande. Till exempel har Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2013) 

baserat på Arnsteins deltagarstege konstruerat en egen trappstegsmodell som är mer anpassad 

efter svenska förhållanden där vissa steg har tagits bort och nya har lagts till. De olika 

modellerna fyller dock olika funktioner. SKL:s modell syftar till att användas av planerare vid 

medborgardeltagande i praktiken medan Arnsteins modell syftar till att fungera som en 

analysmodell när medborgardeltagande som fenomen studeras teoretiskt (Castell, 2013). Även 

om Arnstein gör en indelning av vilket reellt inflytande medborgarna har i praktiken är det 

också möjligt att använda modellen för att i denna uppsats belysa planerarens uppfattning om 

medborgardeltagande och hur relationen kan förstås. Genom att använda den utifrån hur 

planeraren uppfattar vem i processen som ska ges inflytande kan den även fungera som en 

analysmodell över hur medborgardeltagandet kan förstås. Eftersom modellen består av en 

kontinuerlig skala och att flera steg går in i varandra bör den i huvudsak förstås med generella 

drag. De lägre stegen innebär lägre grad av medborgarinflytande och högre grad av 

planerarinflytande och de högre stegen innebär istället högre grad av medborgarinflytande och 

lägre grad av planerarinflytande. 

 

Det första steget manipulation, beskriver Arnstein (1969) att det innebär att planerarna 

utbildar, övertalar och underrättar medborgarna utan någon form av utbyte i motsatt riktning. 

Det handlar här mer om en legitimeringsprocess för att ge ett sken av att medborgare ska få 

delta men att det sker utan något faktiskt inflytande. Nästa steg terapi, betyder att planerare 

försöker engagera medborgare på ett sätt som gör att de leder bort fokus från grundproblemen. 

Det är med andra ord ett sätt att kunna genomföra beslut utan att medborgare är 
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uppmärksammade på det. Det tredje steget är informerande. Inom detta blir medborgarna 

informerade om planeringsprocessen. Informationen sker med envägskommunikation och 

medborgarna ges inte möjligheter att ge några synpunkter eller möjlighet till förhandling. 

Dessutom ges informationen i ett sent skede i planeringsprocessen vilket medför att även om 

medborgare ger synpunkter är det för sent i processen för att de ska få något reellt inflytande. 

Arnstein menar även att det som kan uppfattas som en dialog i detta steg egentligen kan 

handla om ett informerande genom att planerare kan begränsa dialogen genom att ge ytlig 

information, begränsa ställandet av frågor eller ge irrelevanta svar på ställda frågor. Mot 

mitten finns det fjärde steget, konsultation. I detta steg sker ett informationsutbyte men att det 

inte är säkert att informationen som medborgare bidrar med är någonting planerare sedan tar 

hänsyn till. Risken är stor för att medborgarna reduceras till att bli abstrakta siffror i en 

undersökning. Inom detta steg är det vanligt med attitydundersökningar och offentliga 

utfrågningar. I det femte steget, pacificering, finns det ett informationsutbyte mellan planerare 

och medborgare men utbytet är dock begränsat. Planerare kan till exempel välja ut vilka 

representanter som ska ges inflytande, att makten begränsas så att andra aktörers inflytande 

ändå blir starkare än medborgares eller att experter ges i praktiken möjligheten till veto. Trots 

att medborgarna ges möjlighet till visst inflytande är det fortfarande i huvudsak en planering 

för medborgarna och inte med medborgare. I det sjätte steget, partnerskap, börjar 

medborgarna få ett faktiskt inflytande genom att det sker förhandlingar mellan planerare och 

medborgare vilket gör att inflytandet fördelas jämnt mellan dem. Det sjunde steget är 

delegerad makt. Inom detta har medborgare en större makt över beslut än planerarna. I detta 

steg är det istället planerarna som får initiera förhandlingar och försöka förhandla med 

medborgarna. I det åttonde och sista steget, medborgarkontroll, utgår i princip makten helt 

från medborgarna och de har makten att kunna ställa krav i planeringen. Arnstein vill dock 

här göra en reservation mot benämningen medborgarkontroll, eftersom hon menar att det inte 

finns någon situation då en aktör kan ha ensam full makt. Hon påpekar dessutom att det inte 

finns något praktiskt fall av detta steg eftersom det offentliga ändå har den slutgiltiga makten i 

och med att beslut måste fattas formellt av kommunen. 

 

Arnstein delar in stegen i tre kategorier efter olika sorters deltagande. De första stegen, 

manipulation och terapi, menar hon är en form av icke-deltagande ur medborgarens 

perspektiv eftersom de inte ges något verkligt inflytande. De nästföljande stegen 

informerande, konsultation och pacificering menar hon är en form av symboliskt deltagande 

där medborgarna ges viss makt, men makten är fortfarande hos planerarna. Därefter menar 

hon att stegen partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll utgör ett reellt deltagande 

med medborgarmakt (Arnstein, 1969). Stegen med dess olika grader av inflytande illustreras i 

figur 1 nedan. 
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Arnsteins deltagarstege 

  

8. Medborgarkontroll  

7. Delegerad makt Medborgarmakt 

6. Partnerskap  

5. Pacificering  

4. Konsultation Symboliskt deltagande 

3. Informerande  

2. Terapi 
Icke-deltagande 

1. Manipulation 

  

 

Figur 1. Arnsteins deltagarstege. Modellen beskriver stegen från lågt medborgerligt inflytande i 

planeringsprocessen till högt medborgerligt inflytande. Källa: Egen bearbetning från Arnstein (1969). 

 

Arnsteins modell är egentligen skapad för att beskriva minoriteters inflytande i planeringen i 

USA under 1960-talet. Av denna anledning har det riktats kritik mot modellens relevans i 

Sverige idag. Dess relevans idag återfinns istället i strukturens tydlighet och att den har en 

symbolisk genomslagskraft för att undersöka medborgares inflytande i planeringsprocessen 

(Castell, 2013). En annan kritik är att Arnstein presenterar deltagarstegen utifrån en normativ 

ståndpunkt där det anses vara önskvärt med hög grad av medborgarinflytande och att en högre 

nivå på stegen således är bättre än en lägre nivå. Kritiken baseras på att det inte är säkert att 

det alltid är bättre med mer medborgarinflytande utan att det i vissa fall kan vara bättre med 

mindre medborgardeltagande. Det är inte heller alla medborgare som vill vara delaktiga i 

planeringsprocessen. Idéerna uppfattas således utgå från en förenkling av verkligheten (Fung, 

2006; Tritter & McCallum, 2006). Trots denna kritik vad gäller den normativa värderingen av 

betydelsen av medborgardeltagande används modellen i denna uppsats med ett neutralt 

förhållningssätt till värdet av medborgardeltagandet. 

 

De lägre stegen i Arnsteins modell innebär en låg grad av medborgarinflytande och står 

således för att inflytandet begränsas till experter och att relationen mellan dem i 

planeringsprocessen sker på experternas villkor. Ju lägre steg i modellen desto mer 

expertinriktad planering. Högre upp i stegen innebär istället en hög grad av 

medborgarinflytande. Det betyder därmed att inflytandet överförs från experter till 

medborgare och att dessa också bestämmer över villkoren för relationen. Alltså ju högre steg 

på modellen desto mer medborgarinriktad planering och ju lägre desto mer expertinriktad 
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planering. Detta betyder att de svar som ges under intervjuerna över hur planerare uppfattar 

medborgardeltagande kan utifrån modellen ge en bild av hur relationen mellan planerare och 

medborgare kan förstås, om den är expertinriktad eller medborgarinriktad. 

 

3.4 Planeringsteorier om planerarens yrkesroll i relation till medborgare 

För att analysera hur planeraren uppfattar sin egen yrkesroll i relation till medborgaren 

används ett planeringsteoretiskt perspektiv. I detta avsnitt presenteras de planeringsteoretiska 

perspektiven som kan uppfattas som ideologier för vilken roll planeraren ska anta i relation 

till medborgare. Det finns fyra olika planeringsteorier som berör relationen mellan planerare 

och medborgare genom medborgardeltagande. Dessa benämns allmänt som rationell 

planering, advokatplanering, generativ planering samt kommunikativ planering och har alla 

haft olika mycket inflytande under olika tidsperioder (Khakee, 1999). De är normativa och 

eftersom de beskriver hur relationen bör se ut beskriver de i viss mån en idealtyp av hur 

planerarrollen bör vara. Mest uppmärksammade och störst inflytande i Sverige har rationell 

planering och kommunikativ planering haft varpå också denna uppsats lägger störst tonvikt 

vid belysandet av dem. Larsson och Jalakas (2008) menar att dessa fyra indelningar bör 

förstås som en kontinuerlig skala som går från en planering för medborgare till en planering 

med medborgare i ordningen rationell planering, advokatplanering, generativ planering och 

kommunikativ planering. Teorierna används på liknande sätt i denna uppsats i bemärkelsen att 

den går från rationell planering som en expertinriktad planering till kommunikativ planering 

som en medborgarinriktad planering. Advokatplanering, generativ planering och den 

kommunikativa planeringen utformades som en kritik mot den rationella planeringsprocessen 

som styrde planeringen under stora delar av 1900-talet. Eftersom de har samma grund har de 

därigenom kännetecken som på flera sätt liknar varandra. 

 

3.4.1 Rationell planering 

Den rationella planeringsteorin innebär idén att planeringen ska baseras på tydligt avgränsade 

moment som följer varandra i tiden. Först formuleras ett mål av beslutsfattare och sedan är det 

upp till experterna, bland annat bestående av planerare, att uppfylla målet. Den rationella 

planeringsprocessen brukar betraktas som en mer traditionell inriktning där 

problemlösningsprocessen är det som har högsta prioritet. En viktig grundläggande tanke 

inom denna planeringsteori är tilltron till vetenskaplig rationalitet. Detta innebär att det finns 

en tilltro till möjligheten att uppnå tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vilket medel som 

är det mest rationella. Vidare baseras idén på att människor strävar efter en 

resultatmaximering i förhållande till använt medel. Då denna idé hade som starkast inflytande 

under 1970-talet fanns det en tydlig tilltro till vetenskaplig kunskap och till planeraren som en 

expert som på bästa sätt kunde hantera planeringsprocessen (Hermelin, 2005). Därmed fanns 

det en syn på att planerare förstod vad allmänintresset bestod av och att det antogs vara 

samma för alla (Larsson & Jalakas, 2008). Vidare uppfattas i den rationella planeringen att 

processen ska hanteras som vetenskap i bemärkelsen att logik ska leda fram till det bästa 

alternativet. Det som är mätbart och det som kan verifieras genom data och hypoteser ska 

ligga till grund för vad som bör betraktas som logiskt. Planeraren betraktas på så sätt som en 

neutral expert där det som avgör agerandet i så stor utsträckning som möjligt bör grundas i 
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vad som anses som objektiv kunskap. Eftersom neutralitet och objektivitet anses som 

vägledande utelämnas aspekter som tvetydlighet och konflikter i denna planerarroll utan 

vidare reflektioner. Dessa aspekter anses tillhöra det som planerare skulle försöka undvika 

genom att anamma en vetenskaplig och objektiv process (Innes & Booher, 2015). Ur ett 

demokratiteoretiskt perspektiv skulle den rationella planeringsteorin utifrån den roll som 

planeraren antar i form av en neutral expert kunna förstås som en representativ demokrati där 

makten finns hos experter som ska tjäna medborgarna med deras intressen i beaktande 

(Hermelin, 2005). 

 

I Sverige yttrade sig den rationella planeringen till stor del under mitten av 1900-talet. Det var 

i samband med välfärdssamhällets expansion som det offentligas roll kom att allt mer handla 

om att medborgarnas behov skulle tillgodoses. Idéerna bakom baserades på den rationella 

sociala ingenjörskonsten och där experter och politiker ansågs agera med allmänhetens bästa i 

åtanke (Khakee, 2006). Den rationella planeringsprocessens inflytande kom dock allt mer att 

minska för att istället övergå alltmer till att lyfta fram medborgardeltagande i planeringen. 

Under 1990-talet fördes globala miljöproblem upp på den politiska agendan vilket innebar att 

sambandet mellan den globala och den lokala nivån kom alltmer att belysas. På den lokala 

nivån betonades dialogen mellan det offentliga och medborgaren som viktigt för att kunna 

sträva efter ett mer hållbart samhälle. Dessa idéer kom även senare att påverka den 

lagstiftning som berör planering till att framhäva och stärka medborgardeltagandet (Khakee, 

2006). 

 

Det har riktats hård kritik gentemot den rationella planeringen. Det har lyfts fram att den inte 

kan säkerställa att människors behov blir tillgodosedda. Detta talar med andra ord emot att 

planeraren som en expert inom planeringen ensam skulle kunna förstå sig på människors 

behov. Dessutom har kritik riktats mot vetenskapens möjligheter att generera svar i form av 

objektiva sanningar. Som ett led i detta har kritik riktats mot den rationella planeringens tilltro 

till vetenskap och planerarens möjlighet att alltid kunna agera rationellt. Vidare lyfts det fram 

i kritiken mot den rationella planeringen att planering bör betraktas som politik snarare än 

teknik då det anses innebära ett maktspel om inflytande. Detta baseras på att rollfördelningen 

mellan politiker och planerare inte alltid är konsekvent utan att planerare även kan initiera 

planeringsprocesser samtidigt som planerare är en del av samhället och det värderingssystem 

som präglar det (Hermelin, 2005). Planeraren betraktas här således som en subjektiv expert 

snarare än objektiv. 

 

3.4.2 Advokatplanering 

Det var Paul Davidoff som introducerade idén om advokatplanering när han publicerade sin 

första artikel om idéerna under 1960-talet. Davidoff (2012) menar att planerares värderingar 

ska synliggöras. Planeraren ska även bekräfta värderingarna och därmed bli en advokat för 

vad den anser vara lämpligt att arbeta för. För att planeringen ska bli demokratisk menade 

Davidoff att det är nödvändigt att försöka inkludera människor i planeringsprocessen. 

Inkluderandet medför att medborgare ska få bli informerade om motiven till planeringsförslag 

och att de ska få göra sig hörda genom representanter som förstår sig på det språk som 
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används i planeringsprocessen. Det kan även handla om att lära ut hur planeringsprocessen 

går till och vilka rättigheter medborgaren har. Planerarens roll blir här ett ombud eller en 

advokat som ska bistå medborgare och föra deras talan i planeringen. Detta utesluter dock inte 

att planeraren i sin uppgift att föra medborgarens talan även får försöka övertyga den om sina 

egna ståndpunkter. Vidare innebär detta att planeraren förbereder sig på argumentation för 

och emot förslag i planeringen med den representerade medborgaren i ständig åtanke. I 

synnerhet är tanken bakom advokatplanering baserad på att det finns en ojämn representation 

i planeringen och att det behövs en starkare representation av de grupper i samhället som 

vanligtvis har svårt att föra en egen talan såsom låginkomsttagare. Idén grundar sig i att det 

finns en värdepluralism i samhället och att olika planer representerar olika värdeuppsättningar 

(Davidoff, 2012; Khakee, 2000). 

 

Efter att Davidoff introducerade advokatplanering som ett begrepp har det inom 

planeringsforskningen i viss mån funnits viss oenighet över hur det kan fungera i praktiken. 

Exempelvis har det lyfts fram olika tolkningar av vilken skalnivå planeraren ska arbeta på, om 

det är en lokal nivå för specifika medborgare eller en mer övergripande nivå för medborgare i 

allmänhet. Det har även lyfts fram kritik om den praktiska möjligheten för planerare att arbeta 

för medborgares intressen om de är anställda av en offentlig planeringssektor (Clavel, 1994). 

Det är dock få planerare som praktiserar en ren advokatplanering men Davidoffs teori om 

advokatplanering är ändå en av de mest lästa inom planeringen vilket visar på dess relevans 

(Fainstein & Campbell, 2012). I en svensk kontext har advokatplanering fått ett visst 

inflytande, men dock endast marginellt, på planeringen (Khakee, 1999). 

 

3.4.3 Generativ planering 

Den generativa planeringen som även kallas för nyhumanism fokuserar på att planeringen bör 

vara småskalig med en djupgående interaktion mellan olika aktörer i planeringsprocessen. 

Aktörer i planeringen ska lära sig att förstå varandra, respektera varandras åsikter, samarbeta 

och lyfta fram gemensamma intressen aktörerna emellan. Planerarens uppgift handlar om att 

vara ett ombud för radikal samhällsförändring (Khakee, 2000). Idén grundar sig i en insikt i 

kommunikationsskillnader mellan planerarna som experter och medborgarna som lekmän. 

Skillnaderna uppstår i att aktörerna kan ses som att de talar olika språk. Detta är en effekt av 

att de använder olika typer av kunskaper. Planerare har i huvudsak expertkunskaper grundade 

på teoretiska förutsättningar och vetenskapliga metoder medan medborgaren har en 

lekmannakunskap baserad på vardagserfarenheter som är svår att systematisera. Planeraren 

behöver då vara medveten om gapet och försöka förena de olika kunskaperna. Detta kan göras 

genom två olika metoder. Den första innebär att planerare strävar efter att föra en djupgående 

dialog med medborgare där båda parterna har förtroende för varandra. Den andra innebär att 

det finns en tanke att planerare till och med måste tillbringa tid på de platser som 

planeringsbeslut ska fattas för eller allra helst att planerarna tillhör den fysiska och sociala 

miljö som ska utvecklas. Genom att planerare får en koppling till platsen kan de förstå platsen 

bättre då de också får en tillgång till den vardagskunskap som medborgare har fått genom 

erfarenhet (Khakee, 2000). Försök till en generativ planering har funnits i en svensk kontext. 

Dock har det varit svårt att hävda medborgarnas värderingar när de står i kontrast till mer 
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överordnade intressen samt att engagera medborgarna till aktivt deltagande i 

planeringsprocessen varför den generativa planeringen haft ett marginellt inflytande i den 

svenska planeringen (Khakee, 1999). 

 

3.4.4 Kommunikativ planering 

Inom den kommunikativa planeringen förs mål och medel samman i att de inte bör betraktas 

som två separata delar. I denna typ av planeringsprocess lyfts det kommunikativa samtalet 

fram och det finns en fokusering på processer av legitimering i planeringen. Genom samtal 

ska berörda parter försöka nå konsensus vilket därmed ska ge legitimitet till besluten. Idén går 

bortom den rationalitet som är framträdande i den rationella planeringen. Hermelin (2005) 

förklarar att det istället är den rationalitet som Habermas utvecklade som kallas för 

kommunikativ rationalitet, som genereras genom det kommunikativa samtalet mellan olika 

människor. Idéerna baseras på att det finns ett kommunikativt förnuft i alla samhällen som är 

möjligt att komma fram till i konsensus. Detta förnuft genereras hos människor genom 

kommunikationen. Inom detta betonas den demokratiska processen med jämlikhet och att 

mindre välorganiserade samhällsgruppers intressen uppmärksammas. Planerarens uppgift blir 

att lyssna, samla in åsikter, utbilda och uppmuntra medborgare till att delta i 

planeringsprocessen. Genom dialog med argumentation över olika förslag ska det till slut leda 

fram till en överenskommelse över vilka förslag som är bättre eller sämre och att beslut 

kommer därmed att fattas i konsensus (Bond, 2011). 

 

Healey (1997) summerar den kommunikativa planeringsdiskursen till ett antal karaktärsdrag. 

Till att börja med skriver hon att den innebär ett erkännande av att alla former av kunskap är 

socialt konstruerade, att utvecklandet och kommunicerandet av kunskap antar många olika 

former samt ett erkännande av sociala kontexter i vilka individers intressen formas. Vidare 

innebär det att människor har olika intressen och förväntningar och en insikt i att 

maktrelationer har förmågan att förtrycka och dominera. Den kommunikativa planeringen 

försöker med andra ord inte att bortse från ett maktperspektiv mellan människor och dess 

olika intressen. Istället bejakar den detta för att skapa en mer rättvis och representativ 

planering. Dessutom innebär teorin en insikt i att planeringen behöver belysa en bred 

kunskap, att det tas ett steg bort från konkurrens mellan olika intressen för att istället gå mot 

samverkande konsensusbyggande samt att planeringen kan förändra och utmana sociala 

relationer. Kopplat till insikten att kunskap är socialt konstruerad och att människor har olika 

intressen anses det således viktigt att ha en bred förståelse för vad som är kunskap och försöka 

på ett inkluderande sätt arbeta tillsammans mot ett mål. Healey förklarar avslutningsvis att 

den kommunikativa planeringen överlag innebär en insikt att kunskap och värden inte är 

objektiva och kan nås genom vetenskap utan istället är sociala interaktiva processer och 

skapas genom de som deltar i planeringen. Med andra ord är kunskap någonting som finns 

hos olika människor och i olika sammanhang. Detta innebär ett steg bort från den rationella 

planeringens idé om att kunskap kan och ska vara objektiv. 

 

Trots att den kommunikativa planeringen har fått stort inflytande inom planeringsdiskursen 

under de senaste decennierna har den även kritiserats. Kritik har riktats mot möjligheterna att 
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uppnå det goda samtalet som den kommunikativa planeringen ska sträva efter. Vidare finns 

det en risk att kommunikationen utvecklas till att bli förhandlingar mellan olika grupper i 

samhället där olika intressen ställs mot varandra (Hermelin, 2005). Vidare baseras den 

kommunikativa planeringen på argumentation och i synnerhet på en intellektuell sådan. 

Planeringen och vilka intressenter som ges inflytande hamnar av detta skäl i obalans och det 

har ofta varit svårt för planerare att hantera detta på ett effektivt sätt. Obalansen har även lett 

till frågan om det kan anses legitimt att planerare aktivt ska försöka få med vanliga 

medborgare, föreningar och protestgrupper i planeringsprocessen när resursstarka intressenter 

oftast ändå får ett övertag i planeringen (Sager, 2013). Det finns därmed ett risk att 

medborgarna bjuds in i processen trots att risken är stor för att de kommer att förlora i 

argumentationen. Om den rationella planeringen kan betraktas vara baserad på representativ 

demokrati är den kommunikativa planeringen istället baserad på idén om en deltagande 

demokrati där samtal mellan olika parter driver på demokratiska processer (Hermelin, 2005). 

 

Avslutningsvis innebär den rationella planeringsteorin med dess fokusering på planering för 

medborgare snarare än med medborgare att den är tydlig med att planeringsprocessen bör utgå 

från experter och deras kunnande. Denna planerarroll står således för en expertinriktad 

planering. Advokatplanering, generativ planering och kommunikativ planering bekräftar 

istället i olika grad att planeringen bör tillåtas att ske med medborgare och deras kunnande. 

Dessa planerarroller står således för en mer medborgarinriktad planering. Genom att 

undersöka vilka karaktärsdrag som planerare besitter och hur de själva vill beskriva sin 

yrkesroll är det möjligt att se om planerare och planeringsprocessen är expertinriktad eller 

medborgarinriktad. 

 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta avsnitt presenteras olika typer av kunskaper som Aristoteles utvecklade. Därefter görs 

en kort sammanställning av hur litteraturgenomgången och de olika kunskapstyperna 

tillsammans kan förstås beskriva ett mönster av antingen en medborgarinriktad eller en 

expertinriktad uppfattning på medborgardeltagandet. 

 

4.1 Olika typer av kunskaper - Episteme, techne och fronesis 

För att förstå hur planerare uppfattar medborgardeltagandet är det viktigt att undersöka hur de 

ser på den kunskap som förmedlas under medborgardeltagandet. Mer specifikt är det viktigt 

att försöka få en förståelse för vilken typ av kunskap som medborgarna kan tillföra, vad för 

kunskap som värderas av planerare i planeringsprocessen och hur det förhåller sig till 

medborgarna. För att undersöka detta kopplas det till de kunskapsbegrepp som Aristoteles 

utvecklade och benämnde som episteme, techne och fronesis. 

 

Aristoteles (övers. 2012) gjorde en uppdelning mellan aktivitet och kunskapsformer där 

utövandet av aktiviteten leder till att en typ av kunskap genereras. Vidare gjorde han en 

uppdelning mellan aktiviteterna och kunskapsformerna som antingen teorisk eller praktisk. 

Ramirez (1995) förklarar att Aristoteles menade att det fanns en teoretisk aktivitet, theoria, 

som genererade en teoretisk kunskap, episteme. I modern tid återfinns ordet med en språklig 
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koppling till ordet epistemologi (Ramirez, 1995). Episteme är den kunskap som kännetecknas 

av en vetenskaplig kunskap och baseras på en analytisk rationalitet. Den som använder eller 

strävar efter att nå denna typ av kunskap försöker nå universella, konstanta sanningar och 

lagar som inte är beroende av kontext. Eftersom kunskapsformen är universell är den således 

inte beroende av tid och rum samt kan existera oberoende av vetaren (Flyvbjerg, 2004; 

Halverson, 2004). Den är därmed objektivt sann och att den kommer att vara sann även om en 

person glömmer den kunskapen. 

 

Flyvbjerg (2004) menar att denna kunskapssyn överensstämmer till stor del med de moderna 

vetenskapliga idealen i synnerhet inom det naturvetenskapliga fältet. Baserat på dess strävan 

efter objektivitet och universalitet har denna kunskapsform även kommit att i princip bli 

förknippat med den enda legitima synen på genuin vetenskap och har således fått en stark 

ställning i samhället. Ramirez (1995) för ett liknande resonemang om epistemes starka 

ställning. Han förklarar att dess inflytande kommer till uttryck i vad han benämner som en 

förtingligande mentalitet. Med detta menar han att endast det som kan anta formen som ett 

ting och beskrivas i ord är det som uppfattas som verkligt och att det som inte är konkret får 

träda tillbaka eller helt enkelt anses försvinna. Genom vetenskap försöker man förtingliga det 

sociala och mänskliga och göra det konkret. Ramirez exemplifierar sitt resonemang med 

marknadssamhället, där det krävs att alla aktiviteter ska gå att mätas och prissättas om det 

således ska kunna tas med i ett lands bruttonationalprodukt, BNP. Enligt Davoudi (2015) har 

episteme också fått en stark ställning inom moderna planeringsprocesser. Hon menar att det 

yttrar sig i att planeringen har kommit att bli allt mer evidensbaserad där kunskap ofta blir 

definierat med innebörden rättfärdigad, sann övertygelse, där rättfärdigandet ska ske med 

vetenskapliga bevis. Han uttrycker till och med att denna kunskap har många gånger fått en 

monopolställning. Detta innebär således att andra typer av kunskaper inte ges samma 

betydelse. Det innebär att det finns en hierarki mellan episteme, techne och fronesis, där 

episteme värderas högst. 

 

Den praktiska indelningen som Aristoteles gjorde kan dock anta två former. Den första 

formen är aktiviteten poiesis som leder till kunskapen techne. Begreppet techne återfinns i 

modernt språkbruk med en koppling till orden teknologi och teknik och är förknippat med en 

praktisk skicklighet (Flyvbjerg, 2004; Ramirez, 1995). Ramirez (1995) menar att techne är 

den kunskap som produktiva verksamheter genererar hos den som utövar verksamheten. 

Genom att exempelvis spela ett musikinstrument genereras således en kunskap inom musik 

vilket gör att personen därmed kan titulera sig som musiker. Aktiviteten poiesis som leder till 

kunskapen techne menar han skulle inte vara önskvärd om den inte ger någonting annat än 

själva kunskapen. Med exemplet spela ett instrument innebär syftet för aktiviteten att det 

faktiskt ska leda till att personen lär sig mer om musik. Vidare beskriver Flyvbjerg (2004) 

också att kunskapen är inriktad mot ett medvetet och bestämt mål. Han uttrycker dessutom att 

kunskapen är kontextberoende och baseras på en pragmatisk instrumentell rationalitet. 

Eftersom planering handlar om en reflektion över hur man ska göra i vissa situationer och 

inför vissa bestämda uppgifter är den kopplad till techne. En planerare som har techne har 

med andra ord en yrkeskunskap om hur planeringen ska gå till. I det praktiska 
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planeringsarbetet kan kunskapen till exempel ta sig uttryck i användandet av olika 

datorprogram där specifik information bearbetas fram som sedan används som underlag till 

planeringsbeslut. Vidare kan det också vara yrkeskunskapen i att en planerare har kunskapen 

om hur ett hus kan och bör byggas (Davoudi, 2015; Ramirez, 1995). 

 

Den andra formen är aktiviteten praxis som leder till kunskapen fronesis. Fronesis berör 

värderingar och går bortom den analytiska, vetenskapliga kunskapen och den tekniska 

kunskapen och på så sätt bortom det som vanligtvis kan betraktas som expertkunskaper. Ordet 

fronesis har gått förlorad i modernt språkbruk och det finns ingen direkt motsvarighet till 

ordet men är sammankopplat till innebörden i orden klokhet, omdöme eller sunt förnuft 

(Flyvbjerg, 2004; Ramirez, 1995; Velasquez, 2005). Ramirez (1995) förklarar att kunskapen 

fronesis är en klokhet som, genom långvarig erfarenhet gör att en person kan förstå vad som 

borde göras. Vidare uttrycker han att kunskapen är av en bestående karaktär. Att kunskapen är 

bestående innebär också en skillnad gentemot techne som kan minskas eller glömmas bort om 

en person slutar utöva aktiviteten som leder till kunskapen. Davoudi (2015) utvecklar detta 

med att uttrycka att det kan liknas vid en intuitiv förståelse för vad som behöver göras och 

vilka praktiska konsekvenser agerandet kan få.  

 

Ramirez (1995) beskriver att planerare har i sin yrkesroll i viss mån förlorat eller bortsett från 

fronesis och istället påverkats av mer vetenskapliga synsätt. Han förklarar att det är 

människors liv som gör platsen till en plats, det vill säga till en specifik plats med en identitet. 

Det är människorna som tillskriver ett område en mening, innehåll och värde. Ramirez menar 

att det inte är experter som kan avgöra en plats mening genom deras egna viljor. Han förklarar 

att funktionalismen och den tilltagande planeringen i modern tid som försökt att forma 

platsers mening många gånger har misslyckats. Ramirez ger ett exempel med ett 

bostadsområde där det sattes ut bänkar för att människor skulle träffas och umgås. I slutändan 

blev det inte som man tänkt sig utan platsen kom att få en annan mening. Platsen blev öde och 

tom och människor kom inte att använda den för det tilltänkta ändamålet. En av anledningarna 

till att människorna inte använde platsen var att de upplevde att det blåste för mycket där 

vilket gjorde platsen ogästvänlig. Han förklarar att konstruerandet av en plats inte endast 

handlar om fysiska attribut utan även om den klokhet som är fronesis. Planerare som försöker 

avgöra platsers mening har därmed ofta gått miste om kontextens betydelse då det är de 

aspekter av kontexten, det vill säga till stor del de människor som vistas på platsen och även 

platsens förutsättningar som avgör platsens framtida faktiska mening. Hade planerarna förstått 

det så hade de antagligen agerat annorlunda. Användandet av fronesis i planeringen skulle 

således innebära att planerare går bortom vad som är logiskt i vad exempelvis vetenskap och 

yrkeskunnighet säger hur någonting är och istället ser till hur någonting borde vara enligt den 

praktiska kontexten. 

 

Sammanfattningsvis kan de tre kunskapsformerna förklaras med att episteme innebär en 

teoretisk "know why", techne är en teknisk "know how" och fronesis är en praktisk kunskap 

och praktisk etik (Flyvbjerg, 2004). Uppdelningen mellan de olika formerna är dock inte helt 

oproblematisk. Många gånger är gränserna oklara och de kan gå ihop med varandra (Ramirez, 
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1995). Trots dess oklara gränser kan de fungera som ett övergripande analysverktyg då de 

används i generella termer. Synsättet kan ändå bidra till en förståelse hur planerarna uppfattar 

medborgardeltagandet i hur de resonerar över den kunskap som förmedlas. Både episteme och 

techne är kunskaper som uppnås genom att man lär sig någonting, det är med andra ord 

kunskaper som förvärvas och leder till att en person blir mer kunnig inom något område. På så 

sätt kan dessa två benämnas som olika typer av expertkunskaper och användandet av dessa i 

planeringen gör således att den kan betraktas som expertinriktad. Fronesis är istället en mer 

praktisk och vardaglig kunskap som människan besitter genom sin egen förståelse inför 

någonting. Kunskapsformen utvecklas genom vardagserfarenheter och formas således av 

värderingar, känslor och etik. Eftersom den grundas i vardagserfarenheter i specifika 

kontexter kan den till stor del finnas hos de medborgare som finns i lokalområdet. Betonandet 

av denna typ av kunskap i planeringen gör således att den kan betraktas som 

medborgarinriktad. Kunskapsformerna används för att undersöka hur planerare resonerar när 

det kommer till vad de vill ha ut av medborgarna i medborgardeltagandet och hur viktigt det 

som medborgare kan tillföra är. Beroende på hur planerare resonerar över betydelsen av olika 

kunskaper och hur de olika kunskapernas betydelse anses stå i relation till varandra visar det 

om planerarna och planeringsprocessen tenderar att vara expertinriktad eller 

medborgarinriktad. 

 

4.2 Medborgarinriktad eller expertinriktad uppfattning - hur 

medborgardeltagandet kan förstås 

I denna uppsats undersöks hur planerare uppfattar medborgardeltagande och om 

uppfattningen är medborgarinriktad eller expertinriktad. Genom både litteraturgenomgången 

och avsnittet om olika kunskapsperspektiv ovan har det beskrivits att planerare kan förhålla 

sig till medborgardeltagandet på olika sätt. Planerare kan utifrån att de ha makten att definiera 

vad som är giltig kunskap använda detta för att antingen exkludera eller inkludera medborgare 

i planeringen. Planerare kan dessutom antingen betona medborgardeltagandets negativa eller 

positiva aspekter. När det kommer till hur relationen mellan planerare och medborgare kan 

förstås kan planerare uppfatta det som att inflytandet i planeringen antingen bör finnas hos 

experter eller hos medborgare samt att planerare kan uppfatta sin yrkesroll i relation till 

medborgare som antingen en planering för medborgare eller med medborgare. Vidare kan den 

kunskap som planerare värderar antingen vara expertis eller sådan kunskap som medborgare 

generellt sett kan tillföra. Dessa perspektiv belyser alla olika aspekter av planeringsprocessen 

men kan uppfattas beskriva samma mönster, att antingen innebära en expertinriktad eller en 

medborgarinriktad uppfattning på hur medborgaren ska hanteras i planeringen. Antingen kan 

planerare betona och lyfta fram experter och dess kunskaper i planeringsprocessen eller så kan 

de betona och lyfta fram medborgare och dess kunskaper. Eftersom medborgardeltagande är 

komplext kan en uppfattning om dess betydelse som sagt präglas av flera aspekter. 

Uppfattningen bör således förstås som en kontinuerlig skala där den antingen tenderar att vara 

mer expertinriktad eller mer medborgarinriktad. Beroende på vad för aspekter som betonas 

och lyfts fram av planerare samt hur dessa aspekter förhåller sig till antingen experter eller 

medborgare kan det tillsammans ge en bild av hur medborgardeltagande uppfattas. Denna 

kontinuerliga skala kan på så sätt fungera som ett teoretiskt analysverktyg för att förstå och 



25 
 

analysera planerares uppfattningar av medborgardeltagande. I figur 2 beskrivs detta mönster 

och hur de olika aspekterna tenderar att förhålla sig till experter eller medborgare i 

planeringsprocessen. 

 

 
Figur 2. Hur de olika aspekterna tenderar att följa ett mönster som kan ge uttryck för en 

expertinriktad eller en medborgarinriktad uppfattning av medborgardeltagandet. Källa: Egen 

framställning efter bearbetning av material. 

 

5. METOD 

I denna uppsats har ett kvalitativt angreppssätt använts. Flyvbjerg (2006) förklarar att den 

kvalitativa metoden ofta nedvärderas i jämförelse med kvantitativ metod. Han menar dock att 

dessa angriper ett studieobjekt på olika sätt och att de därför fyller olika funktioner. Att då 
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försöka anamma en kvantitativ metod inom samhällsvetenskap där betoningen ligger på 

värden, intressen, kontexter och reflekterande analyser menar han leder till att 

samhällsvetenskapens forskningsrelevans försämras ytterligare i jämförelse med 

naturvetenskapen. Istället menar Flyvbjerg att samhällsvetenskapen ska fokusera på dessa 

fördelar och vara stark där naturvetenskapen är svag. Detta tankesätt har varit en 

utgångspunkt för hur planerarnas uppfattningar om medborgardeltagande ska undersökas i 

denna uppsats. Att då i denna uppsats på något sätt försöka använda en kvantitativ metod 

skulle endast innebära en fel utgångspunkt, varför kvalitativ metod kan förstås som ett 

naturligt val i detta sammanhang. I och med att den kvalitativa metoden eftersträvar ett djup i 

några få studieobjekt medan den kvantitativa metoden eftersträvar en bredd i studieområden 

brukar det dock lyftas fram att en kvalitativ metod försämrar generaliseringsmöjligheten av 

resultaten (Bryman, 2011). Denna uppsats ämnar dock inte att göra en generalisering utan vill 

istället försöka belysa hur planerare kan uppfatta medborgardeltagandet för att således försöka 

få en förståelse för om uppfattningen och i sin tur planeringsprocessen tenderar att vara 

expertinriktad eller medborgarinriktad. Eftersom planeraryrket består av så många planerare 

med olika bakgrunder och denna uppsats endast kan studera ett fåtal, vore det inte ens 

trovärdigt att utifrån dessa försöka dra några slutsatser om planerare i allmänhet. Samtidigt 

hindrar inte detta från att utifrån de planerare som undersöks  i denna uppsats, försöka uttala 

sig om vilka tendenser som tycks finnas hos planerarna. 

 

Uppsatsen är inspirerad av ett fenomenologisk angreppssätt. Fenomenologi innebär en 

forskningsmetod som försöker förstå sociala fenomen ur de studerade personernas perspektiv 

och vilken mening de vill tillskriva det. Inom fenomenologin studeras både det uttryckligen 

uppenbara men även den bakomliggande meningen. Till detta hör att uttalanden kan vara 

mångtydliga och motsägelsefulla och det blir i en fenomenologisk undersökning viktigt att 

belysa dessa och försöka undersöka grunden till dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Utan att 

göra anspråk på att ha ett renodlat fenomenologisk angreppssätt är uppsatsen kvalitativ med 

viss fenomenologisk karaktär. Det är utifrån undersökandet av hur planerarna förstår 

medborgardeltagande, både den uttryckliga förståelsen och den underliggande och outtalade 

förståelsen, som inspirationen från kommer från. Vidare är denna uppsats varken 

teoriprövande eller teorigenererande, varför den inte kan benämnas som rent deduktiv eller 

induktiv. Istället kan den mer förstås som abduktiv då det är en blandning mellan dessa två, 

med tendenser till karaktärsdrag från de båda ansatserna (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 

2011). 

 

Som kvalitativ metod har intervjuer av semistrukturerad karaktär valts. Intervjupersonerna 

består av yrkesverksamma planerare och totalt genomfördes elva intervjuer. Intervjuer har 

valts för att låta planerarna själva få tala om deras upplevelser och uppfattningar av 

medborgardeltagandet. Intervjuer gör det dessutom möjligt att föra en diskussion med 

planerarna och att ställa uppföljningsfrågor vilket underlättar förståelsen av hur planerarna 

uppfattar medborgardeltagandet. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes efter en 

intervjuguide med förbestämda teman och frågor (se bilaga 1). Förbestämda teman och frågor 

användes för att kunna styra intervjuerna och få ut så relevant material som möjligt ur 
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intervjuerna. Dock följdes inte intervjuguiden strikt, utan vissa frågor utelämnades beroende 

på vad intervjupersonerna pratade om och i vilken utsträckning de talade i. Semistrukturerade 

frågor användes för att även ge möjlighet för intervjupersonerna att själva i viss mån få styra 

intervjun och få prata mer om det som de finner mest intressant. Intervjuerna utgick från att 

planerarna skulle resonera allmänt över hur de uppfattade medborgardeltagandet, men 

uppmuntrades även att svara utifrån specifika erfarenheter för att kunna göra reflektioner med 

konkreta exempel. 

 

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer på plats och fem genom telefon. Vid de intervjuer 

som utfördes på plats var det intervjupersonerna som fick välja plats. Alla dessa intervjuer 

genomfördes på deras arbetsplats. Telefonintervjuer användes då det är ett praktiskt 

tillvägagångssätt för att uppnå en geografisk spridning i urvalet (Bryman, 2011). Även om det 

är ett enkelt och smidigt sätt att komma i kontakt med människor kan det även medföra brister 

i jämförelse med intervjuer på plats. En viktig aspekt är svårigheter med kommunikationen då 

det exempelvis är svårare att bedöma om intervjupersonen har svarat färdigt eller inte på en 

fråga innan en ny fråga ställs. Även om telefonintervjuer innebär att kommunikationen 

dessutom begränsas till att enbart vara muntlig menar Novick (2008) att det finns lite bevis för 

att telefonintervju som kvalitativ metod i jämförelse med intervju på plats skulle skilja sig 

märkvärt åt vad gäller materialets kvalité. Men för att få en geografisk variation i urvalet och 

på grund av fysiska begränsningar blir telefonintervjuer ändå en smidig metod för att uppnå 

detta.  

 

Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in med intervjupersonernas godkännande. 

Anledningen till att de spelades in var för att underlätta bearbetningen av intervjumaterialet 

och att minska risken för feltolkningar. Risken med inspelning av intervjuer och i synnerhet 

då det gäller känslig information är dock att det kan påverka svaren till att vara mer 

återhållsamma (Bryman, 2011). 

 

5.1 Urval 

Intervjupersonerna för denna uppsats har valts ut baserat på ett strategiskt urval. De har 

medvetet valts ut baserat på ett försök att få en spridning i urvalet vad gäller kön, ålder, 

utbildningsbakgrund samt arbetsort. Detta har gjorts för att undvika att svaren eventuellt 

skulle kunna vara formade av exempelvis ett geografiskt område eller en specifik utbildning. 

Eftersom uppsatsen inte ämnar till att i huvudsak vara generaliserbar har det inte gjorts någon 

djupare ansträngning för att urvalet ska vara representativt för olika sorters planerare eller 

planering överlag. Istället har en spridning i materialet varit det grundläggande. Eftersom det 

inte heller alltid är enkelt att styra urvalet helt och få människor att ställa upp på intervjuer 

innebär det att det inte heller är en jämn fördelning i uppsatsen mellan planerare med olika 

egenskaper. Av totalt elva intervjuer är sju stycken kvinnor och fyra stycken män. Tre 

personer är landskapsarkitekter, fyra personer är arkitekter, tre är fysisk planerare och en är 

samhällsplanerare. Tre av de intervjuade är verksamma i en större kommun, sex i en 

medelstor kommun och två arbetar i en mindre kommun. Åldersmässigt är spridningen från 

ungefär 25 års åldern till uppemot 65 års åldern. Totalt intervjuades planerare från sex olika 
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kommuner i Sverige. En förteckning över de intervjuade presenteras i inledningen av avsnittet 

med empirisk analys (se tabell 1). 

 

Deltagardemokratiska processer brukar ofta lyftas fram som viktigt i Sverige (Gilljam, 2006) 

och det lyfts även fram att planeringen syftar till att vara till för medborgarnas behov 

(Hermelin, 2005). Medborgare i planeringen kan därmed vara någonting som planerarna 

förväntas ta stor hänsyn till. För de planerare som vill lyfta fram en problematik med 

medborgardeltagandet skulle det på så sätt kunna vara ett känsligt ämne att prata om då det 

kan förväntas från både arbetsgivare och från samhället i stort att planerare i sitt arbete alltid 

ska sträva efter så demokratiska planeringsprocesser som möjligt. En viktig grund i att få så 

sanningsenliga och därmed intressanta svar som möjligt är att intervjupersonerna ges 

anonymitet. På grund av detta har alla intervjupersonerna anonymiserats i uppsatsen och de 

har även meddelats innan intervjuerna har påbörjats att allt intervjumaterial i uppsatsen 

kommer presenteras anonymt. Detta är ett sätt att försöka hantera denna problematik och få 

personerna att tala mer fritt. Namnen är dock fingerade för att underlätta läsningen samt för 

att kunna följa olika resonemang som en person för genom redovisningen av empirin. Inför 

intervjuerna har intentionerna med uppsatsen förklarats. Likväl har planerarna informerats om 

att uppsatsen utgår från grundantagandet att medborgardeltagandet är en komplex fråga som 

präglas av att det egentligen inte finns någon rätt eller fel uppfattning. 

 

5.2 Maktperspektiv i intervjuer 

Wang (2006) menar att det inte finns någon form av idealiskt samtal mellan människor som 

inte präglas av maktrelationer utan att det finns inneboende i alla former av samtal. 

Användandet av intervjuer som metod är därmed komplex och präglas på flera sätt av 

maktrelationer. Kvale (2006) påpekar att intervjuaren har en maktposition genom att den ges 

möjlighet att styra intervjun genom sina frågor och sedan ges ett slags tolkningsmonopol över 

hur intervjumaterialet kommer att användas. Baserat på ämnets eventuella känslighet kan det 

finnas en osäkerhet hos den intervjuade angående hur intervjumaterialet kommer att användas 

och därmed hur personen i sin tur kommer att framställas. Det har därför varit viktigt att 

klargöra uppsatsens intentioner för planerarna innan intervjuerna påbörjades. Makt finns inte 

endast hos intervjuaren utan även i relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen. Detta 

kan exempelvis yttra sig i att personerna har olika bakgrunder. I denna uppsats finns 

perspektivet att de intervjuade är yrkesverksamma planerare och intervjuaren är en student 

som går en utbildning för att själv bli en planerare. Till detta finns således även faktorer som 

ålder, kön, olika sorters erfarenheter och kunskaper. Om det finns gemensamma bakgrunder 

kan det istället underlätta intervjuerna genom en underlättad ömsesidig förståelse, vilket i 

uppsatsens fall till stor del är ämnet planering (McDowell, 2010; Valentine, 2005). Dessutom 

finns ett maktperspektiv i att intervjuaren hamnar i en beroendeposition till intervjupersonen. 

Denna uppsats bygger på att personer ställer upp för intervjuer och att de även under intervjun 

delar med sig av relevant och ärlig information. Eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt är 

risken för detta mer påtaglig. En eventuell risk i uppsatsen är således att planeraren antingen 

inte vill eller kan gå bortom de svar som den förväntas borde ge. Eftersom det många gånger 

är svårt att veta som intervjuare om svaren som ges är mer eller mindre uppriktiga fungerar 
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detta till stor del som en medvetenhet om eventuella maktrelationer i intervjuerna. Dessutom 

leder detta i förlängningen till att det därmed är viktigt att vara uppmärksam på dess 

eventuella påverkan på undersökningens resultat. Ett sätt att försöka hantera denna 

problematik i och med ämnets eventuellt känsliga karaktär är att intervjupersonerna är 

anonyma i uppsatsen med fingerade namn samt att de informerats om detta inför intervjuerna.  

 

5.3 Forskningsetik 

Eftersom uppsatsens ämne om planerarnas uppfattning av medborgardeltagande kan upplevas 

som ett känsligt ämne för planerare att prata om är det viktigt att reflektera över de etiska 

överväganden som behövt göras i denna uppsats. Det finns ett antal allmänna etiska principer 

som behöver beaktas vid forskning. Dessa är nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). De blir 

dock olika mycket värda att beakta beroende på ämnets karaktär, vilken metod som använts 

och hur materialet sedan använts. Den första är nyttjandekravet och innebär att det material 

som samlats in från människor får bara användas i det syfte som materialet har samlats in för. 

Nästa är informationskravet och innebär att de personer som deltar i undersökningen ska bli 

informerade om syftet med uppsatsen. Vidare finns samtyckeskravet som innebär att de 

deltagande personerna bestämmer själva över deras medverkan. Inför uppsatsens intervjuer 

har både intentionerna med uppsatsen förklarats och vad intervjuerna syftar till tydliggjorts. 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna ska hanteras konfidentiellt i så hög utsträckning 

som möjligt. I uppsatsens fall har det meddelats i samband med intervjuerna att 

intervjumaterialet inte kommer finnas tillgängligt för någon utomstående och att materialet 

inte kommer att kunna knytas till personerna utan att fingerade namn används. Vidare har 

intervjuerna spelats in med planerarnas samtycke och det har förklarats att intervjuerna är 

endast till för bearbetning av intervjumaterialet till uppsatsen. 

 

5.4 Positionering 

Finlay (2002) förklarar att i en kvalitativ metod är forskaren som subjekt en central aktör som 

påverkar både val och bearbetning av data. Att forskaren är oundvikligen subjektiv med en 

egen identitet är någonting som även Valentine (2005) lyfter fram. Det kan både handla om 

vilken praktisk erfarenhet av det som ämnet berör men även hur forskaren själv uppfattar 

ämnet. Valentine påpekar att det är därför viktigt som forskare att vara både uppmärksam men 

också tydlig med hur forskaren förhåller sig till och förstår det som den ska undersöka. Det är 

således viktigt att belysa vad hon benämner som positionering. 

 

Min egen positionering i frågan om betydelsen av medborgardeltagande är delad. Å ena sidan 

uppfattar jag att medborgardeltagande är viktigt eftersom det handlar om en demokratisk 

rättighet att få vara delaktig i planering som berör sitt eget liv. Det är dock svårt att avgöra var 

denna demokratiska rättighet uppkommer och var den upphör. Å andra sidan anser jag också 

att det finns en problematik med medborgardeltagande. I synnerhet den attityd hos vissa 

medborgare som begränsar planeringen baserat på ett generellt motstånd till utveckling. När 

denna problematik med egenintressen finns samt att planeringen måste hantera många olika 

aspekter är det också en fråga om medborgare i allmänhet är kapabla till att förstå och hantera 
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planering. Medborgardeltagande behöver inte automatiskt leda till goda miljöer. Dock vill jag 

inte heller hävda att planering utan medborgardeltagande leder till bra miljöer. Det finns både 

goda och dåliga exempel på miljöer som skapats med medborgardeltagande och utan 

medborgardeltagande. Med andra ord har jag själv en uppfattning om medborgardeltagande 

som en komplex fråga präglad av både positiva och negativa aspekter. Detta innebär att jag 

således både kan förstå och instämma med personer som uppfattar medborgardeltagande som 

någonting positivt och/eller negativt. 

 

Bakgrunden till valet av ämne grundar sig i att jag under flera år läst olika planhandlingar och 

om olika planeringsprojekt som jag personligen uppfattade hade en expertinriktad planering. 

Miljöerna beskrevs som positiva ur en experts perspektiv och det tycktes finnas en underton 

av att planerarna var experter som bäst förstod vad medborgare vill ha och vad de behöver. 

När det i vissa fall fanns missnöje med planeringen hos medborgarna kunde det indirekt lyftas 

fram att de var missnöjda för att de inte förstod. Det fanns en underton av ett synsätt som var 

att om medborgare bara förstod skulle de inte längre vara missnöjda. I samband med detta har 

jag funderat över medborgardeltagandet som lyfts fram som viktigt i texter som jag läst under 

min utbildning och vilken betydelse det kan tänkas ha i ett praktiskt yrkesliv. Jag har då 

funderat på om involverandet av medborgare kanske är någonting som endast fungerar i 

teorin. Min förståelse av medborgardeltagande är formad av att jag själv har en roll som kan 

ses som ett mellanting mellan planerare och medborgare. Jag vill därmed undersöka 

medborgardeltagandet ur verksamma planerares perspektiv för att analysera deras förståelse 

av fenomenet genom att undersöka om de har en expertinriktad eller medborgarinriktad syn 

på processen. 

 

5.5 Källkritik 

Under intervjuerna ställdes frågor om planerarnas uppfattningar och syn på 

medborgardeltagandet i planeringsprocessen. Då uppfattningar inte alltid är lätt att förmedla 

och således ej heller tydliga innebär det även att jag måste göra tolkningar av hur 

intervjupersonerna uppfattar medborgardeltagandet. Det kan på så sätt finnas en risk att 

tolkningarna inte alltid överensstämmer med hur intervjupersonerna kanske uppfattar det. Det 

är med andra ord viktigt att vara tydlig med detta, och förstå att uppsatsen inte kan ge något 

absolut svar. Istället bör det mer ses som en indikation på hur planerare kan uppfatta 

medborgardeltagande. Detta innebär även en risk för både försämrad validitet och reliabilitet i 

uppsatsen. Samtidigt lyfter Bryman (2011) fram att dessa kriterier är svåra att applicera på 

kvalitativ forskning eftersom dess metoder ofta innebär att forskaren blir närvarande genom 

egna tolkningar. Istället blir det viktigt i och med en kvalitativ metod att försöka vara tydlig 

med hur forskningsmaterialet för denna uppsats inhämtats och hur tolkningarna gjorts för att 

stärka vad som innefattar validitet och reliabilitet. 

 

I de intervjuer som genomfördes ställdes frågor med generell karaktär då syftet är att försöka 

beskriva planerarens uppfattning av medborgardeltagande på en generell nivå. Många av de 

intervjuade har dock upplevt att de tycker att det är svårt att reflektera över 

medborgardeltagande och att det är svårt att tala i generella termer, varpå intervjupersonerna 
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då uppmuntrades att exemplifiera sina resonemang med specifika projekt. I och med att 

många då talade utifrån exempel innebär det också att min tolkning av deras uppfattning 

således blir påverkad av hur de beskriver de specifika erfarenheterna. På så sätt kan deras 

uppfattning vara mer expertinriktad eller medborgarinriktad än vad de kan tänkas ge uttryck 

för i intervjuerna i denna uppsats. Vad gäller längden på intervjuerna skiljde det sig åt mellan 

olika planerare. Längden beror på olika faktorer. Bland annat hade vissa personer en 

begränsad tid och vissa svarade inte lika utförligt och beskrivande som andra. Både hur långa 

intervjuerna var och hur uttömmande svaren som intervjupersonerna gav är faktorer som 

medför att vissa personer ges något mer framträdande roll än andra i denna uppsats. 

 

Eftersom uppsatsen behandlar relationen mellan planerare och medborgare utifrån planerarens 

perspektiv blir betydelsen av medborgares synpunkter filtrerade genom planerarens förståelse 

av dem. Detta kan visa hur planeraren uppfattar medborgardeltagandet och medborgaren i 

planeringsprocessen. Samtidigt är det viktigt att också vara kritisk inför hur planeraren 

framställer exempelvis medborgares synpunkter i medborgardeltagandet då dess rimlighet bör 

förstås som subjektiv. Även om en planerare uppfattar en synpunkt som orimlig, bör den 

sannolikt uppfattas som rimlig av medborgaren som ändå för fram synpunkten. Trots att det 

kanske kan finnas en objektiv sanning i det som planerarna säger är det deras uppfattning av 

specifika synpunkter i specifika sammanhang som de beskriver i intervjuerna. Det är därför 

nödvändigt att också utgå från ett neutralt perspektiv där ingen aktör har rätt eller fel i sina 

uttalanden eftersom det inte finns någon möjlighet i denna uppsats att undersöka rimligheten i 

de olika synpunkter som planerarna lyfter fram som exempel. 

 

Eftersom medborgardeltagande handlar om en form av demokrati i planeringsprocessen kan 

det vara lätt att betrakta det som någonting positivt. Därmed kan det vara så att om planerare 

uttrycker att medborgardeltagande är någonting positivt, är det inte helt säkert att det 

egentligen är deras uppfattning i praktiken. Samtidigt är det heller inte säkert att den 

intervjuade själv alltid vet vad den egentligen tycker. Det kan med andra ord vara möjligt att 

en person tror att den uppfattar någonting på ett sätt men baserat på vad den säger visar den 

tendenser till att en motsatt uppfattning. Det är således viktigt att vara kritisk gentemot 

intervjumaterialet och inte endast undersöka vad de säger uttryckligen utan också försöka 

'analysera och tolka vad de kanske egentligen menar. Ett sätt att försöka belysa den 

bakomliggande uppfattningen som har använts i denna uppsats är genom att ställa ett antal 

kontrollfrågor som berör samma ämne för att se om de svarar på liknade sätt i hur de uppfattar 

medborgardeltagandet. 

 

6. EMPIRISK ANALYS - PLANERARNAS UPPFATTNING AV 

MEDBORGARDELTAGANDET I PLANERINGSPROCESSEN 

 

I detta kapitel redogörs för intervjuerna med de verksamma planerarna om deras uppfattning 

och förståelse av medborgardeltagande i planeringsprocessen. Planerarnas svar, som 

behandlas med fingerade namn, analyseras här tillsammans med ovan presenterad teori för att 

undersöka uppsatsens övergripande syfte, det vill säga om planerarna och således 
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planeringsprocessen tenderar att ha en expertinriktad eller en medborgarinriktad syn på 

medborgardeltagande. I tabell 1 presenteras en översikt över de intervjuade planerarna 

tillsammans med kort bakgrundsinformation om dem. 

 

Tabell 1. Översikt över de intervjuade planerarna med kort bakgrundsinformation. 

Fingerat namn Kön Ålder Utbildning Kommunstorlek 

(befolkningsmängd) 

Charlotte Kvinna 30-40 år Arkitekt Liten 

 

Christina Kvinna 30-40 år Fysisk planerare Stor 

 

Eva Kvinna 50-60 år Arkitekt Medelstor 

 

Johanna Kvinna 20-30 år Landskapsarkitekt Medelstor 

 

Lars Man 60-70 år Arkitekt Medelstor 

 

Maria Kvinna 50-60 år Landskapsarkitekt Medelstor 

 

Olof Man 60-70 år Arkitekt Stor 

 

Peter Man 40-50 år Fysisk planerare Stor 

 

Rebecca Kvinna 30-40 år Landskapsarkitekt Liten 

 

Sara Kvinna 30-40 år Fysisk planerare Medelstor 

 

Tomas Man 20-30 år Samhällsplanerare Medelstor 

 

6.1 Innebörden av medborgardeltagande enligt planerarna 

Alla av de intervjuade uttrycker att de anser att medborgardeltagande är viktigt för 

planeringsprocessen. Det finns inte heller någon som uttrycker att de skulle vilja vara utan 

medborgardeltagande. Många av planerarna uttrycker dock att de tycker att det är svårt att 

definiera vad medborgardeltagande innebär konkret i praktiken. Eftersom begreppet 

medborgardeltagande har en så stor bredd i vad det kan innebära, vilket Arnstein (1969) visar 

med sin modell, är det således grundläggande att undersöka vad planerarna själva menar med 

dess innebörd. När de förklarar att de tycker att medborgardeltagande är viktigt blir det då 

utifrån den innebörd de väljer att tillskriva det. Deras definition visar samtidigt på hur de 

uppfattar medborgarnas roll och vilken funktion de fyller genom medborgardeltagandet.  

 

Johanna förklarar att hon väljer att definiera medborgardeltagande med att det är "en 

möjlighet för allmänheten att få insyn i processen och komma med synpunkter rörande både 

process och produkt". Med detta menar hon att medborgare ska kunna komma med 
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synpunkter på både besluten om att utveckla en plats men även hur utformningen av platsen 

ska se ut. Att det innebär ett tillfälle för medborgare att få information och att komma till tals i 

planeringen genom att lämna synpunkter återfinns på samma sätt hos Olof, Christina, 

Rebecca, Peter och Lars. Dessa definitioner av medborgardeltagande innebär indirekt att 

planeringen ska skötas av planerare och att medborgare tillåts att i efterhand granska 

planeringsprocessen genom att ge synpunkter på färdiga förslag. Makten i processen finns hos 

planerare och medborgarens inflytande är begränsat till att komplettera och granska 

planeraren. Det tycks således handla mer om att fylla en kompletterande funktion i efterhand 

än att initialt ha en möjlighet att utforma planförslag. Med Arnsteins deltagarstege innebär 

detta en form av konsultation eftersom medborgarna får komma med synpunkter men det är 

inte säkert att synpunkterna medför något reellt inflytande. 

 

En liknande definition där planeringen initieras av planerare, men skiljer sig åt i och med 

inkluderandet av planerarens roll i medborgardeltagandet lyfts fram av Eva. Hon betonar att 

det inte enbart handlar om att medborgarna ska få ge synpunkter, utan även att dessa ska 

beaktas av planerarna. Hon beskriver det som att planeraren "på något sätt vänder sig till 

medborgare och tvärt om [att medborgare] har möjlighet att lämna sina synpunkter och att 

[planerarna] också tar vara på de synpunkterna". Innebörden här är således något högre i 

Arnsteins analysmodell och tenderar att vara mer mot en pacificering i och med att hon 

uttrycker att planerare ska beakta synpunkterna. Maria har ett liknande perspektiv som Eva 

men tillägger dock att medborgardeltagande har ibland inneburit försök från planerarnas sida 

"att [medborgarna] ska så att säga övertalas, att tycka som tjänstemännen redan tycker". 

Med andra ord finns det här tendenser till vad Arnstein benämner som manipulation. Genom 

övertalning av medborgarna ska legitimitet ges till planförslagen. 

 

Tomas, Charlotte och Sara skiljer sig från de andra då de menar att medborgardeltagandet har 

en utgångspunkt i att medborgare ges mer inflytande och att de ges mer makt att initialt 

utforma planeringen. Till exempel beskriver Sara att medborgardeltagande innebär att 

planerare och medborgare arbetar fram ett förslag gemensamt och att medborgarna har 

möjlighet att lämna synpunkter allteftersom. Här beskrivs ett medborgardeltagande som enligt 

Arnsteins modell tycks innebära tendenser till en delegerad makt åt medborgarna och en 

relation som kan liknas vid ett partnerskap mellan planerare och medborgare. 

 

Det finns alltså en bredd i hur planerarna uppfattar medborgardeltagandet. Bortsett från de tre 

sistnämnda, Tomas, Charlotte och Sara, ges en bild av att medborgardeltagandet är baserat på 

villkor satta av kommunen i förhand. Processen tycks likna en rationell planering i att 

planeringen utgår från experter med tydligt åtskilda moment. Överlag tycks planerarna 

uppfatta att medborgardeltagandet innebär en kompletterande funktion där medborgare ges 

möjlighet att reagera på ett till synes färdigt förslag och ge synpunkter på eventuella brister 

som kan behöva åtgärdas. 

 

De intervjuade planerarna lyfter även fram att medborgardeltagandet syftar till ett deltagande 

av medborgare i allmänhet i planeringsprocessen. Alla medborgare ska kunna ta del av 
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information eller lämna synpunkter i planeringsprocessen. Samtidigt är det flera av planerarna 

som lyfter fram att de uppfattar att sakägarna har en särställning i planeringsprocessen. Detta 

betyder att dessa uppfattar att medborgardeltagandet innebär i synnerhet en 

deltagandedemokratisk process för de som är direkt berörda av ett planförslag. 

 

6.2 Kunskapsutbytet i medborgardeltagandet 

6.2.1 Medborgarnas tillförande av lokalkännedom 

Alla de intervjuade planerarna beskriver att medborgardeltagandet innebär att de kan få ta del 

av en lokalkännedom från medborgarna och med den en förståelse för hur medborgarna 

värderar och uppfattar ett område. Med tillförandet av lokalkännedomen kan det vara hur 

medborgarna använder området och vad de saknar i området. Med andra ord är det den 

vardagserfarenhet som fronesis innebär som planerarna menar att medborgarna kan tillföra. 

De flesta av planerarna lyfter fram att det är sådan kunskap som de själva inte har eftersom de 

inte bor eller vistas i området. Under intervjuerna lyfts det fram av planerarna att de till och 

med helt är beroende av medborgarna när det gäller den typen av kunskap. Peter förklarar att 

planerare ska planera för medborgarna och att de därför behöver veta hur medborgarnas liv 

fungerar på plats. Christina, Sara och Johanna beskriver det som att även om de är på plats 

och undersöker området kan de ändå missa vissa aspekter som medborgarna känner till 

eftersom de har mer kunskaper om platsen. Exempel som planerarna lyfter fram som 

medborgarna kan tillföra handlar om sociala aspekter kopplade till området. Det skulle kunna 

vara att ett område är populärt för att spela fotboll i, att det finns en stark lokal identitet eller 

hur en parkeringsplats används i praktiken. Sara uttrycker ett fall där de som planerare fick ta 

del av den stolthet som invånarna hade av att bo i ett område. Hon uttrycker det som att det är 

information som de kunde föra in i planarbetet. "Det var ju någonting att ha med sig under 

hela arbetet att de är stolta över sin stadsdel, vi måste gå in med en ödmjukhet när vi går in 

[...] och gör förändringar". Eva tillägger även värdet av en direktkontakt med medborgarna 

och säger att "det är bra att få synpunkterna direkt och att det inte är filtrerat genom andra". I 

denna fronesis som medborgarna har lyfts det fram av planerarna att medborgarna kan komma 

med nya idéer på hur förslaget kan förändras till att helheten blir bättre. Maria uttrycker dock 

att det inte är vanligt att medborgarna tillför denna typ av kunskap som de som planerare kan 

använda sig av. Hon menar att medborgarna hon möter vill sällan tala om hur planeringen kan 

genomföras och bli bättre utan de är oftast negativt inställda till hela förslaget. Hon lyfter 

ändå fram ett givande fall som hon minns för flera år sedan med en tilltänkt parkeringsplats 

där de fick en sådan synpunkt angående hur det praktiskt fungerade i området som de inte 

tänkt på och som de därmed kunde hantera genom en mindre åtgärd.  

  

Även om planerarna säger att det är den praktiska kunskapen, fronesis, om hur saker och ting 

fungerar och upplevs i praktiken som medborgarna kan tillföra är det inte alltid planerarna tar 

till sig av det som medborgarna förmedlar. Johanna förklarar exempelvis att "klart att det är 

intressant att höra det här med skuggningseffekter [...] och utsikter. Men det är ju oftast den 

typen av avvägningar vi redan har gjort". Utan att veta i vilken grad de har beaktat 

synpunkterna kan det tolkas som att medborgarnas perspektiv i viss mån nedprioriteras. 

Medborgare borde uppenbarligen baserat på att de ändå för fram synpunkterna, anse att deras 
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perspektiv inte har beaktats eller åtminstone inte i tillräcklig hög utsträckning. Att planerarna 

då anser att perspektivet har beaktats visar på en skillnad i hur planerare och medborgare 

hanterar och betraktar dessa sorters synpunkter. Lars lyfter också fram exemplet skuggningar 

av boendemiljöer som han benämner som en viktig synpunkt. Han säger att "den typen av 

synpunkt tar vi väldig hänsyn till [...] och jobbar seriöst med dem" samt att "vi gör alltid 

sådana här skuggstudier". Charlotte lyfter även hon fram skuggstudier och förklarar att de 

alltid gör tredimensionella visualiseringar i datorprogram för att bedöma hur områden 

kommer att utsättas för skugga under olika tider på dygnet och året. Exemplet med 

skuggstudierna visar att planeraren och medborgaren tycks ha olika perspektiv. Medborgaren 

gör en värdering av planförslaget baserat på deras vardagserfarenhet från området och att det 

är detta som därmed ligger till grund för deras upplevelse att området ska utsättas för skuggor. 

Planerarna däremot hanterar fronesis i planeringen generellt sett i detta fall istället med ett 

perspektiv präglat av episteme och techne där de genom olika verktyg, såsom skuggstudier, 

ska göra en objektiv bedömning. Genom en datorsimulering ges en bild av var skuggans 

gränser går och utifrån detta dras slutsatsen om människor utsätts för skuggor eller inte. Om 

de enligt verktyget utsätts för skuggor görs då en bedömning om skuggningen är så pass 

påtaglig att innehållet i planen bör förändras. Det som egentligen inte tas hänsyn till här blir 

då att upplevelsen av skuggan kanske inte baseras på om bostaden utsätts för direkt 

skuggning. Utan istället att utsikten från bostaden ut över en skuggad mark kan från 

medborgarens sida upplevas som att de ändå utsätts för skugga. Skuggstudierna används då 

som ett verktyg som kan förstås som att de beskriver en objektiv sanning. Det är utifrån 

verktyget som de gör en bedömning om tillräcklig hänsyn tas och inte utifrån den upplevelse 

som fås på plats i området. 

 

Att planerarna använder ett perspektiv präglat av episteme och techne styrks även när några 

planerare talar om medborgares oro inför trafikproblem. Charlotte beskriver ett exempel med 

trafikutredningar som ligger till grund för ett beslut och som planerare har använt för att 

försöka övertyga oroliga medborgare som upplever trafikmängden i ett planområde som 

negativt. Hon förklarar att dessa utredningar innehåller riskanalyser med statistik över antal 

fordon, beräkningar över förväntad ökning och hur trafiken kommer att fördela sig i och med 

uppförandet av nya bostäder. Även i detta fall används ett verktyg baserat på expertkunskap 

med ett perspektiv präglat av episteme och techne för att bemöta medborgarnas synpunkter 

präglade av fronesis. Charlotte fortsätter med att påpeka att "om det är så att vi inte tycker att 

det här är riktigt befogad oro så försöker vi [ta fram och visa] exempel på motsvarande 

trafikmängder på andra gator, och säger det här, det kommer motsvara detta". Detta visar att 

de har ett generaliserat perspektiv där de ser att uppfattningen om trafiken beror på den 

konkreta trafikmängden och en statistisk förväntad ökning. Det tas då exempelvis kanske inte 

hänsyn till hur människor kör på den specifika platsen, hur miljön runt den är utformad och 

hur utformningen upplevs vilket endast går att förstås genom praktisk erfarenhet av att vara på 

plats. Det kanske istället är den praktiska erfarenheten som medborgarna utgår ifrån i sina 

synpunkter när de uttrycker sin oro över trafiken på platsen. Planerarna och medborgarna 

skulle här kunna betraktas ha olika perspektiv då fronesis tycks få träda tillbaka för att förstås 

och tolkas genom både episteme och techne. Även Olof beskriver det på liknande sätt hur de 
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kan bemöta medborgarnas upplevelse av ett förslag när det kommer till trafikmängden. "Ett 

sätt är ju att säga att vi har ju gjort en trafikräkning och den är inte så hög som du säger och 

att den kanske har varit sjunkande sen de tre sista åren eller någonting sådant där". Detta 

innebär på liknande sätt att planerarna uppfattar att medborgaren har fel i sin upplevelse för 

att det finns ett mer robust underlag som talar för det motsatta. 

 

Alla de intervjuade planerarna har lyft fram att de vill höra hur området fungerar enligt 

medborgarna som de menar känner till området bäst. Samtidigt motsäger sig flera deras 

synpunkter som härrör från deras upplevelser. Det genom i vissa fall hänvisa till vad som till 

synes verkar vara objektiva verktyg, till andra områden som planerarna menar har likheter 

med förslaget eller till mer robust fakta. Att planerarna tycks använda ett perspektiv präglat av 

episteme och techne kan påvisa att planeringen har svårt att hantera upplevelser och istället 

behöver konkreta aspekter att ta hänsyn till. Det kan även kopplas till det Ramirez (1995) 

benämner som förtingligande mentalitet. I dagens samhälle finns ett behov av att känslor och 

upplevelser behöver konkretiseras för att kunna tas på allvar. Genom dessa verktyg blir det 

möjligt att kunna göra konkreta bedömningar av annars abstrakta och svårhanterliga 

uppfattningar. Skillnaden hur planerarna angriper synpunkter från medborgare kan således 

vara annorlunda än hur medborgarna själva förstår den. På så sätt tyder detta på att planerarna 

uttrycker en expertinriktad kunskapssyn där deras kunskap och perspektiv tycks uppfattas 

vara viktigare än medborgarnas. Det blir viktigare i och med att planerarna hänvisar till sin 

kunskap och sin förståelse i försök att indirekt övertyga medborgarna om att de har fel 

uppfattning. Det finns självklart också en sannolikhet att medborgarna inte förstår eller att de 

har missat hur planerarna har beaktat dessa synpunkter. Dock kan det i så fall tänkas bero på 

denna skillnad hur planerarna och medborgarna tycks hantera och förstå synpunkterna. 

Eftersom medborgarna har en upplevelse över exempelvis skuggningar som nämndes ovan 

medan planerarna teoretiskt analyserar skuggningar kan det vara så att medborgarna inte 

förstår hur planerarnas analys ska ta hänsyn till deras upplevelse. Planerarna har kanske 

därmed antingen inte förmedlat kunskapen anpassat efter att medborgarna ska förstå deras 

perspektiv eller så har kanske planerarna missbedömt medborgarnas förmåga att ta till sig av 

det som de förmedlar. Risken är att de olika aktörerna därmed ställer sig oförstående inför 

varandras perspektiv. Det är kanske även denna åtskillnad i förståelse som ligger till grund för 

det Innes och Booher (2015) belyser, att aktörerna anser att motstående part inte utgår från ett 

relevant perspektiv. 

 

Ett annat exempel på hur medborgarens upplevelse av ett planförslag hanteras är från Johanna 

som menar att det är svårt att hantera medborgares åsikter om utformningen i ett planförslag 

och om de skulle tycka att den är ful. Hon förklarar att: 

 

Det man säger då är, ja men alla människor har olika syn på vad som är fint och fult. Men så är det svårt 

att påverka ett projekt utifrån den aspekten liksom. Det är väl en sak att säga att med så här många 

bostäder så kan vi inte lösa trafiksituationen och en annan att säga att det är en ful fasad. 
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Det hon säger här bekräftar i viss mån resonemanget ovan om förtingligande mentalitet då 

hon verkar tycka att det är svårt att hantera upplevelser i planeringsprocessen. Genom att 

påtala att alla tycker olika när det kommer till hur medborgare upplever ett förslag avfärdar 

hon medborgarnas synpunkter med att hävda att det inte går att påverka utifrån den aspekten. 

Istället är det aspekter som bedöms vara viktigare och mer konkreta som de tar hänsyn till. 

Detta tyder på ett behov av mer konkreta underlag i planeringsprocessen med analyser av 

exempelvis trafiksituationen snarare än förmedlandet av hur upplevelsen av förslaget är. 

Fronesis får således träda tillbaka till förmån för episteme och techne. 

 

Tomas, Maria, Johanna och Christina förklarar vidare att de uppfattar att lokalkännedomen 

som medborgare kan tillföra kan bestå av information som skulle kunna liknas vid rena 

faktakunskaper. De lyfter fram att det exempelvis kan handla om ifall det finns några växt- 

och djurarter som är hotade i området, om hur det lokala dagvattensystemet fungerar, om det 

finns några skyddsklassade områden som inte har beaktats och så vidare. Maria betonar att det 

är denna typ av kunskap som medborgarna ska tillföra om de vill ha mycket inflytande i 

processen. Hon menar att det beror på olika bestämmelser som kommunen är skyldiga att 

förhålla sig till. Hon beskriver att "om man vill stoppa ett projekt då är det en viss typ av fakta 

som är det viktiga för mig som tjänsteman". Johanna lyfter fram att det är många perspektiv 

att ta hänsyn till i planeringen. Även om de försöker belysa alla relevanta aspekter menar hon 

att det är svårt att kunna belysa allt. Det lyfts också här fram från planerarna att medborgarna 

kan tillföra sådan kunskap som planerarna egentligen utifrån sina egna kunskaper borde ha 

tagit hänsyn till, men av olika anledningar har missat. Johanna beskriver medborgaren som en 

granskare när det kommer till att medborgarna tillför denna sorts faktakunskap. "Det är ju 

jätte-, jätteviktigt att vi har den här kontrollfunktionen eller vad man ska säga, att det finns 

den här möjligheten att påtala ja men det här har ni missat att utreda i det här fallet" 

uttrycker hon. Lokalkännedomen som de i sammanhanget menar kan vara kopplat till 

fronesis, tycks istället vara mer präglat av expertkunskaper som hör till episteme och techne. 

Med andra ord är grunden här att det behövs olika expertkunskaper för att förstå området 

utifrån den lokalkännedom som dessa planerare beskriver. Medborgaren måste således ha 

förvärvat en viss kunskap för att exempelvis kunna förstå vilka kännetecken en djurart har, att 

den är skyddad och att det är den arten som finns i området för att också få ett verkligt 

inflytande. Detta innebär att det är expertkunskaper som planerarna till största delen är 

intresserade av i kontakten med medborgarna. Det är således inte alltid en kunskap som den 

vanliga medborgaren i området kan bistå med. Även om planerarna vänder sig till 

medborgaren för att få ta del av medborgarnas erfarenheter tycks de istället efterfråga kunskap 

i form av episteme och techne i högre utsträckning. Eftersom medborgaren vanligtvis inte 

besitter en sådan kunskap innebär det utifrån detta att planerarna använder 

medborgardeltagandet till stor del för att vända sig till människor med expertkunskaper, det 

vill säga experter, och inte till medborgare. Medborgaren blir därmed mest intressant när den 

deltar i medborgardeltagande som en expert eller åtminstone försöker anta en expertroll 

genom att förvärva och uttrycka sig med episteme eller techne. En medborgare med ett 

perspektiv präglat av fronesis är således inte lika inflytelserik även om planerarna förklarar 

som tidigare nämnts att det perspektivet också är viktigt. Detta tycks visa på det resonemang 
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som Westin (2010) och Tironi (2015) för, att medborgaren behöver anpassa sitt språk och sina 

kunskaper till det som används av planerare för att bli som mest intressant och få maximalt 

med inflytande i planeringsprocessen. Att medborgaren behöver anpassa sitt språk till 

planerarens kan även bekräftas av Maria då hon beskriver hur medborgaren bör gå tillväga för 

att få inflytande. Hon förklarar att "vi är ju lite fyrkantiga då, så att om man kan då liksom 

anpassa sin argumentation till hur vi tänker så blir det lättare att hantera". Tomas vill dock 

poängtera att även om han uppskattar att medborgare tillför expertkunskap förutsätter han inte 

att medborgare har expertkunskaper vid ett medborgardeltagande. 

 

Samtidigt lyfts det fram av Johanna, Peter och Maria att det är sällan medborgarna kommer 

med sådana kunskaper som de får användning av. Oftast har de som planerare redan tagit 

hänsyn till dessa aspekter som medborgarna lyft fram. Johanna menar att det kanske är någon 

enstaka synpunkt under varje planeringsprocess som är relevant och de behöver ta hänsyn till. 

Peter uttrycker att det finns en skillnad mellan de kunskaper som planerare och medborgare 

har samt att medborgarna sällan kommer med den sorts kunskap som planerarna använder 

som underlag till planeringsprocessen. Peter uttrycker att medborgare har mera vardaglig 

kunskap i och med att de utgår från sin synvinkel och använder den fakta som passar deras 

egna åsikter. Detta tyder på att han uppfattar att medborgaren generellt sett inte kan vara lika 

objektiv som planeraren utan istället engagerar sig i planeringsprocessen för egen vinning. 

Indirekt tycks det här finnas en önskan att medborgare istället ska utgå från en objektiv 

kunskap som planerarna gör. När dessa planerare uttrycker att medborgarna sällan kommer 

med relevant information innebär det att de tycks uttrycka att medborgardeltagandet inte 

innebär att medborgarna ges något praktiskt inflytande. Det verkar därmed som att planerarna 

uppfattar att medborgarna egentligen fyller en väldigt liten och begränsad funktion i 

medborgardeltagandet. 

 

6.2.2 Vad planerarna uppfattar att medborgardeltagandet kan innebära för begränsningar på 

planeringsprocessen 

Vad gäller den problematik som planerarna uppfattar att medborgardeltagandet skulle kunna 

medföra lyfter majoriteten av de intervjuade planerarna fram tidsaspekten som en av de 

främsta begränsningarna. Vidare har alla de intervjuade planerarna uttryckt antingen direkt 

eller indirekt att det finns en utgångspunkt att det behöver byggas bostäder och att 

kommunerna behöver utvecklas. De uttrycker detta när de talar om att medborgare kan ha ett 

motstånd mot planerna och hur de då uppfattar motståndet. Detta innebär att det kan uppstå 

problem när projekt avbryts eller begränsas. Nästan alla planerare påpekar att när 

medborgarna lämnar synpunkter som planerarna måste hantera och ta ställning till så tar det 

mycket tid av deras arbete. Som Peter beskriver det "mycket synpunkter innebär mycket jobb". 

Maria och Eva förklarar att en medborgare skulle kunna begränsa planeringen om den tillför 

den sorts kunskap som planeringsprocessen är tvungen av olika bestämmelser att ta hänsyn till 

som gör att beslutet kan behöva förändras. Flera planerare lyfter dessutom fram att 

medborgare kan begränsa planeringen genom att skapa en opinion mot ett förslag och försöka 

påverka politikerna att i sin tur ändra besluten. Peter förklarar att denna möjlighet påverkar 

planeringen mer än om de försöker påverka planerarna. Han säger att "den makten folket har 
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är ju över sina politiker och om ett förslag blir väldigt ogillat så är det ju egentligen den 

opinionen som påverkar politiken kraftfullare än att de ska styra den tekniska planeringen". 

En intressant reflektion här är att Peter ger uttryck för att medborgarna egentligen har som 

mest makt i planeringen utanför det formella medborgardeltagandet i mötet med planerarna 

utan i kontakten med politikerna. Makten medborgarna har i medborgardeltagandet uppfattar 

han således som i viss mån begränsad. 

 

Det är flera av planerarna som menar att det kan finnas en motsättning mellan 

medborgardeltagande och effektivitet. Samtidigt är det flera som lyfter fram att effektivitet 

inte alltid behöver vara det övergripande målet utan att medborgardeltagande tar tid och att 

det får även ta tid. Rebecca förklarar att medborgardeltagande inte behöver stå i kontrast till 

effektivitet men påpekar samtidigt att alla projekt inte är lämpade för att ha 

medborgardeltagande. I de allra flesta fall fungerar det inte att ha ett medborgardeltagande där 

medborgarna ska få något större inflytande menar hon. Det tar både lång tid och kostar 

mycket pengar för kommunen att ha medborgardeltagande, "det handlar om att ha det i rätt 

projekt" menar hon. Hon tycks således ändå uppfatta att medborgardeltagande och effektivitet 

står i kontrast till varandra utom när det inte genomförs i vissa lämpliga och utvalda projekt. 

Både Lars och Maria motsätter sig dock att medborgardeltagande skulle försämra 

effektiviteten i en planeringsprocess. Maria menar att det inte är medborgardeltagandet i sig 

som tar tid utan att det är tillgången på personal som är för låg eller att det är de på 

kommunen som inte har tillräckligt stor kompetens inom olika områden som påverkar 

effektivitet. Med andra ord menar hon att effektiviteten inte beror på medborgardeltagande 

utan på hur planerarna är rustade att hantera det. Lars förklarar att medborgardeltagandet och 

det inflytande medborgarna har är så pass begränsat att det ändå inte har någon praktisk 

påverkan på effektiviteten inom planeringsprocessen. 

 

Peter påpekar att medborgare kan begränsa planeringen genom att överklaga beslut när det 

ges möjlighet. Överklagande sker av merparten av alla planer menar han. Konsekvenserna är 

att det tar längre tid att få igenom beslut och det skapar en osäkerhet i planeringsprocessen. 

Detta menar han är frustrerande för honom som planerare. Han tror att överklaganden sker på 

grund av att när det finns ett medborgardeltagande där det finns en uppmuntran att involvera 

medborgare så öppnar det upp en förväntan hos medborgarna att få inflytande. När inflytandet 

inte överensstämmer med deras förväntan leder det till att de tar till överklagande av 

planförslagen som ett försök att få inflytande menar han. Synsättet innebär att fokus skiftar 

från vad medborgarna har för grund för sina åsikter till att det handlar om en fråga om att de 

vill ha inflytande och hur mycket inflytande medborgarna tror att de har. Detta kan tolkas som 

att planerarna inte är intresserade av vad personen har för åsikt utan att fokuseringen är på att 

medborgare har missuppfattat vilket inflytande de har. Därtill lyfter Peter fram att det många 

gånger är otydligt vem som har rätt att överklaga. Han menar att det borde tydliggöras vilka 

som faktiskt berörs av beslut och att överklaganderätten konkret borde stramas åt till att 

enbart omfatta denna krets. Vidare bör möjligheten till att överklaga begränsas genom att det 

blir någon form av administrativ kostnad så att medborgare funderar igenom ifall det är värt 

att överklaga. Han förstår att det är en känslig fråga att begränsa medborgares möjligheter att 
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överklaga men menar att det verkar finnas en kultur hos medborgare att överklaga beslut för 

att det finns en möjlighet att göra det och att det inte kostar någonting för medborgarna. 

Genom att överklaga beslutet fördröjs processen och det tar längre tid innan ett förslag blir 

verklighet. Dagens system med överklagande innebär att medborgare i stort sett endast har att 

tjäna på att överklaga beslutet, vilket han menar blir en fel utgångspunkt i 

planeringsprocessen. Överklagandets begränsande funktion lyfts även fram av Rebecca och 

tillägger att "folk har ju en förmåga att överklaga för mycket och de överklagar [...] för att 

försena projekt". Detta tycks även här innebära att fokuseringen förflyttas från vad 

medborgarna egentligen har för synpunkter då de överklagar till att de överklagar. 

Fokuseringen förflyttas när hon beskriver det som att de överklagar med motivet att försena 

och att de enligt henne då överklagar för mycket. Planerarna själva uppfattar med andra ord 

att medborgarna generellt sett överklagar med orimliga skäl. 

 

Christina menar att överklagande kan vara problematiskt i vissa fall eftersom det kan ta 

väldigt lång tid. Givet detta uttrycker hon det är svårt att säga om hon tycker att det är positivt 

eller negativt med medborgares möjligheter att överklaga. Christina uttrycker dock att 

"generellt så tycker jag att det är bra med en snabbare planprocess. Det är eftersom jag sitter 

på den här sidan men det finns ju säkert massa negativa konsekvenser om medborgaren inte 

har rätt att överklaga". Detta innebär att hon tycker att det är viktigt att planprocessen ska gå 

snabbare men att hon också har en insikt i att det kan innebära negativa aspekter för 

medborgare att inte låta medborgare komma till tals när de upplever att någonting har gjorts 

på fel sätt. 

 

6.2.3 Planerarnas uppfattning om balansen mellan medborgarens tillförande och 

begränsande aspekter 

Som uttryckts ovan uppfattar planerarna att medborgardeltagandet kan bestå av både 

tillförande och begränsande aspekter i planeringsprocessen. Det är då en fråga om hur de 

uppfattar att balansen mellan dessa ser ut. Ingen säger uttryckligen att det begränsar mer än 

det tillför. Lars, Tomas, Sara och Eva menar att medborgardeltagandet till övervägande del 

tillför mer än det begränsar. Tomas säger att medborgardeltagandet innebär positiva och 

negativa aspekter men att det ändå är övervägande positivt. "Vill man ha medborgardialog så 

måste man ju räkna med sådana saker" uttrycker han. Peter menar att det är svårt att avgöra 

om fördelarna överväger nackdelarna, utan istället måste han i likhet med Tomas acceptera att 

det finns både för- och nackdelar. Han förklarar "jag skulle inte vilja vara utan 

medborgardialog, i många fall begränsar den ju mycket. Det är lite att ta det onda med det 

goda". Även Johanna tycks ha en delad uppfattning om balansen. Hon uttrycker att hon inte 

har funderat tidigare över balansen mellan tillförande och begränsande aspekter. Hon 

förklarar: 

 

"Jag tänker att det där är svårt för mig att svara på eftersom jag inte har något val liksom. Alltså det här 

ingår i min arbetsbeskrivning. [...] I och med att det är en sådan här måste-grej liksom så är det ju så 

här, ja men jag måste ju svara på det här [från medborgarna], så då har jag inte reflekterat över det, 

men det tar ju tid, och det innebär ju att jag måste jobba övertid ganska mycket". 
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På frågan om hur hon upplever balansen när hon tidigare uttryckt att det i genomsnitt endast 

är enstaka synpunkter som medborgare kommer med som är relevanta för planeringen 

förklarar hon att: 

 

"Vi ska ha medborgardialog oavsett om det tillför eller inte tänker jag. [...] Det är kanske oviktigt vad jag 

får ut av det eller vad projektet får ut av det, utan det är viktigt att folk får ett tillfälle att [involveras 

genom medborgardeltagande], att det är viktigare än exakt vad det påverkar detaljplanen. Så den där 

frågan tycker jag är jätte svår att svara på". 

 

Här förklarar hon att den demokratiska aspekten att folk får vara delaktiga i planeringen 

innebär att det står över oavsett om det begränsar eller tillför någonting. Samtidigt är hon 

något otydlig över hur stark denna demokratiska aspekt är då hon resonerar vidare att det 

finns en motsättning mellan rättigheten att få påverka planeringen och rättigheten till att få en 

bostad och att den senare kanske borde vara viktigare när det finns en bostadsbrist. Baserat på 

detta visar det att när medborgardeltagandet begränsar planeringen att fortgå är det i vissa fall 

mer av ett problem än en tillgång. När hon uttrycker att medborgardeltagandet ingår i hennes 

arbetsbeskrivning, tycks det vara ett uttryck för att även om hon kan uppfatta att det kanske 

begränsar så måste hon i rollen som planerare ändå acceptera medborgardeltagandet som 

fenomen vare sig det tillför eller begränsar. 

 

Som tidigare nämnts är det ingen av de intervjuade som skulle vilja vara utan 

medborgardeltagande. Alla beskriver en planeringsprocess utan medborgardeltagande som 

någonting negativt. Olof menar att det är "i stötandet och blötandet, diskussionen, processen 

med andra människor som man kan utveckla saker åt ett bra håll". Ett flertal beskriver att det 

är viktigt att ha medborgardeltagande för att de som planerare inte ska distansera sig alltför 

mycket från medborgarna. Exempelvis beskriver Sara en avsaknad av medborgardeltagande 

med: 

 

Det skulle ju gå mycket fortare, men det känns ju väldigt, alltså, det känns ju inte som en positiv 

utveckling överhuvudtaget om man skulle ta bort det. Jag tycker det är bra att de boende får chans att 

yttra sig [...]. Det skulle ju gå jätte fort, men är det det samhälle vi vill skapa där människor inte får vara 

med och påverka? 

 

Planerarna uttrycker således att de vill att planeringen ska vara öppen och ske nära 

medborgarna även om medborgardeltagande kan innebär begränsningar. Tomas och Eva 

lyfter fram att om det inte skulle finnas något medborgardeltagande skulle medborgares 

legitimitet saknas i beslut. Utan legitimitet skulle det ge sämre planering som inte skulle vara 

anpassad efter medborgarnas livsmönster och behov. 

 

6.2.4 Fakta kontra värderingar som underlag i planeringsprocessen 

Utifrån uppfattningen om vad som är viktigt av fakta och värderingar är det också möjligt att 

se kopplingar till hur planerarna uppfattar episteme, techne och fronesis i planeringen. Fakta 
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är generellt sett kopplat till episteme och techne då det handlar om en form av förvärvad 

kunskap. Värderingar är istället mer baserat på erfarenheter och känsla varför det generellt 

sett kan betraktas som mer kopplat till fronesis. En övervägande del av planerarna uttrycker 

att fakta är viktigare än värderingar i planeringen. Det är ett flertal som uttrycker att de båda 

uppfattas som jämlika. Det är dock ingen som uttrycker att värderingar är viktigare än fakta. 

Maria beskriver tyngden av fakta gentemot värderingar genom att uttrycka att "det är fakta 

som vi är ute efter, en värdering det är en politisk fråga snarare". Även Peter lyfter fram att 

värderingar i planeringen är en fråga som hör till politiken. Han menar att planeringen måste 

vara objektiv i hänseende att planeringen inte får vara olika beroende på var eller vem det är 

som håller i den. Han förklarar att deras arbete ofta handlar om att omsätta värderingar till 

fysisk miljö samtidigt som han menar att värderingar också behöver hållas tillbaka eftersom 

de är föränderliga i tid. Det är således viktigt för planeringen att ta hänsyn till att värderingar 

förändras och att den byggda miljön ska tåla förändringar. Charlotte och Johanna förklarar att 

fakta oftast är mer viktigt än värderingar och att värderingar är svårare att ta fasta på i 

planeringssammanhang. 

 

Olof, Eva, Rebecca och Tomas har till viss del ett annat perspektiv där deras synsätt tycks 

vara en jämvikt mellan fakta och värderingar. Eva menar att båda är viktiga och att fakta 

måste förstås genom värderingar annars blir det bara en siffra utan innebörd. Hon 

exemplifierar med statistik över trafik där statistiken måste kompletteras med upplevelsen av 

trafiken för att den ska ha någon innebörd. Hon förklarar att "siffror kan ju vara intressant att 

mäta, men det räcker liksom inte, utan man måste ha de här upplevelserna av hur det är". 

Vidare lyfter hon fram att det många gånger inte går att uttrycka sig i form av konkret fakta 

vilket gör det viktigt att beakta värderingar i planeringsprocessen. Sara exemplifierar även 

hon med biltrafik när hon resonerar över betydelsen av fakta och värderingar. Hon menar att 

det blir en avvägning mellan de två. Hon ger exempel på att medborgare kan uppfatta att de 

har mycket trafik på en bilväg i deras område och om det byggs mer kommer det att påverka 

området negativt med exempelvis säkerheten för barn. Även om medborgarna upplever att 

planförslaget kommer ge mer biltrafik har de statistik som visar på att oron är obefogad. Trots 

att de som planerare besitter fakta som tydligt visar någonting uttrycker hon att det ibland kan 

vara lämpligt att gå emot den för att tillmötesgå medborgarnas oro. Hon säger att de som 

planerare: 

 

kanske måste föreslå vissa åtgärder [...] även om det kanske rent faktamässigt visar att det kanske inte 

hade behövts egentligen. Men kan man genom åtgärder göra att människor upplever att det blir en 

förbättring så kan det beaktas. I vissa fall måste man tillmötesgå det om det är att helheten blir bättre. Att 

vi kan tillmötesgå en upplevelse människor har, då får man ju väga in det. I andra fall så kan man inte ta 

hänseende till det. 

 

Detta kan tolkas som att det finns en tanke att planeraren ibland måste distansera sig från den 

faktakunskap som exempelvis kan yttra sig i statistikform och på så sätt trotsa planerarens 

egna förståelse och uppfattning. Istället bemöts medborgarnas synpunkter med att deras 

fronesis bekräftas genom att driva igenom en åtgärd som medborgarna efterfrågar. 
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Tomas uppfattar att fakta och värderingar är jämlika men upplever att värderingar blir allt mer 

viktigare i modern planering. Lars ger en bild av att fakta och värderingar är jämlika men 

tycks ändå visa på att fakta står över. Han beskriver i sitt synsätt att "det är ju en mängd fakta 

i samhällsplaneringen som alltså är hårdvaluta [...] men det finns ju också många bitar som 

är värderingsbitar [...]. Det är ju utformningsfrågor. Det är frågor om kulturmiljö till 

exempel eller riksintressen". På det sätt han beskriver hur de tar hänsyn till värderingarna kan 

det tolkas som att de värderingar planeringen beaktar egentligen grundar sig i fakta. Det blir 

här en fråga om vem som vanligtvis har rätt att definiera vad som är i exempelfallen 

skyddsvärde och vad som är utformningsvärden. Han nämner dock inget om detta, men vilka 

egenskaper som är värda att skydda är oftast bestämda av experter, som baserat på deras 

faktakunskaper i form av episteme och techne tillåts definiera vad som är så att säga giltiga 

värden att skydda eller inte. Med detta perspektiv är de värderingar som behöver tas hänsyn 

till egentligen en form av expertfakta som tar sig uttryck som om det vore en värdering. Detta 

kan grunda sig i planerares tanke att planeringen måste vara objektiv och att en värdering 

behöver göras konkret för att kunna bedömas objektivt. För att kunna göra bedömningar 

används olika objektiva verktyg för att avgöra vad som är av värde och inte av värde. 

Christina hävdar att de använder sig av både fakta och värderingar, men vill ändå betona att 

värderingar som de använder "till viss del bygger det på fakta". Hon exemplifierar med 

biltrafik och säger att den fakta de har gör att de vet att de "inte kan bygga ut staden om 

[varje] invånare ska ha en bil". På så sätt kan det tolkas som att fakta blir i viss mån 

utgångspunkten för planeringen i högre utsträckning än att den styrs av värderingar. 

 

6.3 Hur kan relationen mellan planerarna och medborgarna förstås? 

6.3.1 Hur planerarna uppfattar sin yrkesroll i relation till medborgarna 

Hur planerarna uppfattar sin yrkesroll i relation till medborgare och det eventuella ansvaret 

gentemot dem beskrivs på olika sätt. Maria uttrycker att hon inte har reflekterat över sitt 

ansvar gentemot medborgaren men menar att hennes roll som planerare innebär ett ansvar i 

första hand till politikerna. I detta ansvar ingår att förse dem med underlag inför beslut. Hon 

vill inte hävda att hon har något direkt ansvar gentemot medborgarna. Rollen som planerare i 

relation till medborgare menar hon är att samla in information från dem. Lars ser på sin 

yrkesroll på liknande sätt som Maria. Han tillägger att ansvaret är gentemot politikerna och att 

han företräder allmänintresset genom kommunen. I och med detta innebär det att de beskriver 

sin yrkesroll med tendenser till att vara mer rationell planering än någon av de mer 

medborgarinriktade planeringsteorierna, advokatplanering, generativ planering eller 

kommunikativ planering. Rollen är till största del expertinriktad eftersom de inte uppfattar att 

de har något ansvar gentemot medborgarna mer än att ta in information från dem. Det finns 

således inte något ansvar att specifikt föra medborgarnas talan i planeringsprocessen och inte 

heller något ansvar att beakta den kunskap som medborgarna förmedlar. 

 

Johanna förklarar däremot att hon ser på sin yrkesroll som planerare att ansvaret är det 

omvända, att hon ska ge information till medborgaren. Hon lyfter fram att rollen innebär att 

"förklara, att förtydliga, att svara på frågor vad gäller gällande projekt eller detaljplaner och 
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förmedla politik [...]. Jag tänker att jag är mest en förklarande figur". Bilden av hennes roll i 

förhållande till medborgare som informerande förstärks då hon förklarar att vid en eventuell 

konflikt mellan planerare och medborgare finns det ett ansvar hos planerarna. Hon säger att 

"jag tänker att vi måste vara bättre på att kommunicera härifrån". Synsättet här blir att 

planerarna behöver uttrycka sig tydligare och att de ska bli förstådda av medborgarna snarare 

än att planerarna ska förstå medborgarna. Detta synsätt kan i likhet med Maria och Lars 

beskrivas med den rationella planeringsteorin men kan i och med att hon beskriver att hennes 

ansvar är att informera snarare än att ta in information från medborgarna, mer tydligt ses som 

rationell planering än den yrkesroll Maria och Lars beskriver. Eva lyfter fram en bredare roll 

än de tidigare nämnda. Hon uttrycker att ansvaret ligger i att hon ska se till att medborgare får 

ta del av nödvändig information så att de kan bilda sig en uppfattning om beslutet för att 

sedan också lyssna på vad medborgarna har för synpunkter i planeringsprocessen. Detta 

innebär att ansvaret är mer kopplat till att vara mer kommunikativ planering än de ovan 

nämnda planerarna. 

 

Det ansvar som Peter uttrycker att han har som planerare i förhållande till medborgare är att 

försöka komma fram till den bästa lösningen ur stadsbyggnadsperspektiv och således ta 

allmänintresset i beaktande. Allmänintresset beskriver han som planering med ett beaktande 

av medborgarens intressen antingen som en större grupp men även i viss mån en specifik 

mindre grupp. Det kan även handla om att beakta någonting som är bra för medborgare men 

som de själva inte alltid tar i beaktande själva. Han tycker på så sätt att det finns ett ansvar hos 

planerare att försöka förstå medborgarna. Med detta beskriver han att det egentligen inte tycks 

finnas något ansvar i att specifikt bemöta eller beakta medborgares åsikter utan snarare 

försöka förstå medborgarna. Tanken är här att planeraren arbetar själv för allmänintresset, 

vare sig med eller utan direkt hjälp av medborgare. Ansvaret är således expertinriktat och i 

huvudsak i enlighet med rationell planering då det handlar om att försöka förstå vad 

medborgaren vill ha och behöver. I viss mån kan det även kopplas samman med 

advokatplanering eftersom planeraren försöker företräda medborgarens intressen. 

 

Det är flera av de intervjuade som uppfattar sin roll som att de ska försöka uppnå en god 

bebyggd miljö för medborgarna. Detta ska uppnås genom att försöka hitta den bästa möjliga 

lösningen för alla parter. Sara, Olof, Charlotte, Rebecca och Christina ger en sådan 

beskrivning av hur de uppfattar deras roll. Christina vill beskriva sin roll som en medlare 

mellan olika intressen. Hon förklarar att hon måste väga mellan olika intressen och att 

medborgarnas intressen blir jämställda med andra intressen. Hon beskriver att "om 

[medborgare] har synpunkter så lägger vi ju in det i en vågskål och så har vi någonting annat 

i en [annan] vågskål". Samtidigt som medborgaren likställs med andra intressen är det ändå 

medborgaren som lyfts fram som viktig att betona. På så sätt tycks hon tillsammans med de 

andra planerarna som uttrycker ett liknande ansvar, ha ett perspektiv präglat av i huvudsak 

rationell planering, men även i viss mån kommunikativ planering. 

 

Tomas förklarar att han ser det som sitt ansvar gentemot medborgarna att arbeta ytterst för 

dem. Han säger att "vi arbetar ju ytterst mot medborgarna, det är ju de som bor i staden". 
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Han beskriver sin roll i likhet med de ovan nämnda som en sorts medlare mellan olika 

intressen. Han menar dock att medborgares intressen till viss del skulle kunna uppfattas som 

viktigare än andra intressen i planeringsprocessen eftersom han betonar att planeringen i 

slutändan ska vara till för medborgarna. Baserat på detta tycks det, utifrån den yrkesroll 

Tomas beskriver, finnas tendenser till att vara en kommunikativ planering. Det då han betonar 

att det finns ett specifikt ansvar att föra fram medborgarnas intressen. 

 

6.3.2 Synen på vem som har "rätt" perspektiv i planeringsprocessen 

Det tycks även finnas tendenser av att flera av planerarna uppfattar att det finns ett glapp 

mellan dem och medborgarna i hur de ser på planeringen vad gäller vilket och vems 

perspektiv som ska anses som det rätta och det felaktiga. När det gäller medborgarnas 

synpunkter förklarar Johanna att "ofta så är det ju så att många av de frågor som allmänheten 

poängterar har vi redan gjort en avvägning om, men då får man ju förtydliga det tänker jag". 

Efter att ha försökt förtydliga för medborgarna är reaktionerna enligt henne att det kanske är 

hälften som förstår och hälften som fortsätter stå fast vid sina synpunkter. Detta kan visa att 

det finns en skillnad i att medborgarna anser att planerare inte har beaktat en fråga och därför 

påpekar den, men då förklaras det från planerarnas sida att det är ofta redan beaktat. 

Planerarna bemöter det då genom att förtydliga sitt perspektiv. Innebörden här är att 

medborgare för fram synpunkter och att de tycker som de gör är för att de oftast inte har 

förstått och indirekt har fel. För att åtgärda medborgarnas missförstånd ska informationen 

förtydligas så att medborgarna inser att det är beaktat. Det finns därmed sällan någon tanke 

från planerarnas håll om att de själva kan ha missförstått eller gjort en felbedömning. Att 

bilden av att medborgare kan uppfattas som att de behöver information för att acceptera och 

förstå hur planeringen bör vara stärks även i ett annat citat i ett annat sammanhang i intervjun 

med Johanna. Hon förklarar att "jag tänker att det skulle bli större risk för ännu mera 

överklaganden om man inte får insyn i processen". Medborgares vilja till att överklaga skulle, 

baserat på detta citat, kunna tolkas som att det är sammankopplat med hur mycket information 

de har tillgång till, inte vad informationen i planeringsprocessen visar och består av. Denna 

tolkning grundar sig i att Johanna talar här om insyn och inte någonting om graden av 

inflytande för medborgarna påverkar deras vilja att överklaga. Tanken tycks vara att om 

medborgarna får se hur planeringen går till och hur planerarna tänker kommer de således att 

ställa sig mer positiva till ett förslag. 

 

Christina visar till viss del på liknande resonemang om att medborgare endast behöver 

information från planerarna i samband med att hon uttrycker att medborgardeltagande och 

effektivitet inte behöver stå i kontrast till varandra. Hon förklarar att om medborgarna "[vet] 

vad det handlar om och de vet hur projektet kommer att se ut och de känner att de har blivit 

informerade, så kan det vara så att de också kan tycka att det här blir nog helt okej". Det här 

sammanfaller med tanken att missnöjet hos medborgare återfinns i hur insatta de är i vad 

förslaget egentligen kommer att leda till. Om medborgarna bara förstår kommer de acceptera 

förslagen är budskapet. Sara uppfattar att många medborgare ofta missförstår förslagen. Hon 

förklarar att "man är inte van att läsa planhandlingar, man tolkar in saker som inte finns och 

en del människor har ju en grundläggande skepsis så fort det kommer från en myndighet eller 



46 
 

en kommun så är man fientligt inställd". Hon uppfattar således att medborgaren inte förstår 

sig på planeringen eller att de medvetet ställer sig kritiska till planer direkt på grund av 

skepsis gentemot kommunen. Även Olof ger en bild som skulle kunna tolkas på liknande sätt 

att den information planerarna har och förmedlar utgår från rätt perspektiv. Han förklarar att 

medborgare kan fördröja processen genom att göra motstånd. Han förklarar att de bemöter 

motståndet och säger att "vi får fördjupa våra argument och så då. Man får diskutera mera". 

Detta kan tolkas som att han uppfattar att utgångspunkten är att det är deras perspektiv som är 

det mest lämpliga, det är bara argumenten för det som mer eller mindre skulle kunna bli 

bättre. Diskussionen med medborgarna tycks således gå ut på att förstärka argumenten för det 

egna perspektivet för att slutligen försöka övertyga medborgarna. I termer av Arnsteins 

deltagarstege kan relationen mellan planerarna och medborgarna utifrån dessa uttalanden 

förstås som informerande med tendenser till manipulation. Planerarna ger information om 

planeringsprocessen vilket de tänker ska få medborgarna att förstå och i förlängningen 

förhoppningsvis bli övertalade för att sedan också acceptera planförslagen, men 

utgångspunkten är fortfarande planerarnas perspektiv. 

 

Ett annat citat som tyder på att medborgaren uppfattas som oförstående inför beslut och därför 

behöver övertalas är från Sara. Hon menar att medborgares lokalkännedom kan vara positivt 

för planerare att få tillgång till genom medborgardeltagandet men kan också bli en 

begränsande faktor. Genom deras emotionella band och förståelse för området kan det 

begränsa planeringsprocessen genom att medborgarna motsätter sig olika planförslag. Hon 

säger att "det kan då krävas en hel del övertygelse för att man ibland ska se att åtgärder kan 

vara till fördel för ens område". Detta kan innebära att hon uppfattar att fronesis delvis kan 

betraktas som en begränsning i planeringen eftersom det kan vara grunden till det som hon 

menar är de emotionella banden. Vidare kan det innebära att de emotionella banden är 

någonting som planerarna ska försöka få medborgare att bortse från för att de ska förstå att ett 

förslag kan egentligen vara positivt för personen. På så sätt kan det tolkas som att det indirekt 

innebär att planerarna underkänner grunden till medborgares negativa inställning redan från 

början och utgår från att det enbart baseras på känslor. Vidare visar det också indirekt att 

planerarna anser sig veta vad som kan vara bra för medborgare och att förslaget inte alls 

behöver vara negativt, även om medborgare ändå kan uppleva det och visar det genom sin 

inställning gentemot planförslaget. Dessutom kan detta tolkas i likhet med det som nämns 

ovan att planerarna anser att medborgaren är emot ett förslag för att den inte har förstått och 

objektivt kunnat ta till sig av vad det egentligen innebär. Medborgaren uppfattas således 

indirekt som orationell och planeraren ska då övertyga medborgaren om vad som är det rätta 

perspektivet i sammanhanget, nämligen det formella förslaget och inte medborgarnas. 

Johanna ger också uttryck för detta synsätt då hon påstår att "människor är sällan rationella, 

det är så mycket känslor som styr". Hon fortsätter med att "det är väl det som är problemet, 

att vi har att hantera med känslomässiga människor snarare än rationella individer. Och det 

är ju så människor fungerar och det får man väl bara svälja". På så sätt innebär relationen 

egentligen att det inte finns någon större anledning att ta hänsyn till medborgarnas 

synpunkter. Eftersom deras känslomässiga band hindrar medborgarna att se objektivt på 

förslaget och att deras synpunkter därmed blir orimliga utifrån vad planerarna själva anser att 
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planförslaget faktiskt innebär. Det finns således här en koppling till det Innes och Booher 

(2015) lyfter fram, att planerare uppfattar att medborgarna inte kan vara objektiva och har för 

mycket känslor när de deltar i planeringen. 

 

Ytterligare en aspekt som tyder på att planerarna har utgångspunkten att deras förslag är det 

bättre är att några planerare uttrycker att medborgare behöver tid för att acceptera förslagen. 

Johanna säger att "jag tror att det här med att saker tar lite tid får folk att, de vänjer sig 

liksom vid det ändå". Även Christina ger en liknande bild av att hon upplever ett samband 

mellan tid och medborgarnas acceptans när det gäller planförslag. När detta lyfts fram kan det 

tolkas som att medborgardeltagandet kan ses som ett sätt att genom att involvera medborgare 

under en längre tid kommer de till slut att acceptera förslagen och att de kommer då även 

förstå förslagets innebörd. 

 

6.3.3 Synen på medborgarnas förståelse för vad medborgardeltagandet innebär  

Det är flera av de intervjuade som lyfter fram att medborgare har svårt att hålla sig till det som 

planerarna går ut med för att diskutera under medborgardeltagandet. Peter förklarar att det är 

vanligt att folk tar upp frågor som inte hör till det aktuella planförslaget. Han menar att 

"många missuppfattar den här medborgardialogen lite grann. Vi är ju intresserade av när 

man träffar [medborgarna], att de ska ställa frågor och så [vi kan då] förklara varför vi gör 

som vi gör". Här tycks han visa på att medborgardeltagandet handlar om en 

utfrågningsprocess av planerarna och inte så mycket om att makt ska överlåtas till 

medborgarna. Det tycks här vara någon form av informerande enligt Arnsteins modell där 

planerare ger ut information utan att planerarna egentligen beaktar medborgares synpunkter. 

Ett annat exempel på att ett antal av medborgarna inte håller sig till det bestämda ämnet under 

medborgardeltagandet är som tidigare nämnts att många vill diskutera frågan om planförslaget 

ska genomföras och inte hur det ska genomföras som både Rebecca och Maria lyfter fram. 

Medborgarna deltar då i planeringen med fel utgångspunkt då det som de vill diskutera redan 

avgjorts i ett tidigare skede. 

 

Till detta hör att Peter, Maria, Johanna och Eva lyfter fram att det finns många medborgare 

som gör personliga påhopp på planerarna. De förklarar att många av medborgarna framställer 

planerarna som personligen ansvariga för planeringsbeslut. Flera medborgare framför då 

personlig kritik mot planerarna för hur ett planförslag är utformat. Johanna beskriver att "det 

har kommit väldigt mycket hot och hårda ord från allmänheten just riktat mot mig 

personligen". Peter uttrycker på samma sätt att många medborgare "inte riktigt kan göra 

skillnad på sak och person [...]. Vi har ju haft personer som blivit utsatta för hot". Det har 

lyfts fram i intervjuerna att detta kommer ur att medborgarna inte förstår planeringsprocessen. 

Johanna uttrycker att detta ska lösas genom att "det får väl landa tillbaka på oss att man får 

försöka vara tydligare i informationsinsatser". Detta visar att det rör sig om en rationell 

planering då den inte tycks vara anpassad efter medborgarnas kunskaper och förmåga. 

Samtidigt kan det också innebära ett synsätt där fokuseringen skiftar från vad medborgarna 

tycker till att handla om att medborgarna hanterar processen felaktigt. Det kan vara så att 

medborgarna inte vet hur de ska hantera planeringsprocessen om vem, var eller hur beslut 
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fattas. Om medborgare inte förstår hur processen går till eller vad de kan fylla för funktion i 

ett medborgardeltagande är processen inte anpassad till medborgarna och således inte 

medborgarinriktad. 

 

6.3.4 Hur planerarna uppfattar att medborgardeltagandet bör gå till och vad som skulle 

kunna förändras 

Ett flertal av de intervjuade påpekar att medborgare har lite inflytande i planeringsprocessen. 

Samtidigt påpekar nästan alla att medborgarnas makt i planeringen idag är på en rimlig nivå. 

Christina uttrycker dessutom att medborgarna i alla fall inte bör ges mer makt. Hon uttrycker 

att: 

 

Jag är ju ändå planerare och anledningen till att man har planering är ju för att man ska få ett större 

överblick av processerna, man ska veta vad man gör. Det finns liksom samordningsfrågor som, jag tror 

det är väldigt svårt att få en stad att växa [...] om vi ska ha direktdemokrati. 

 

Här ger Christina uttryck för att hon tycks förespråka en mer rationell planering där processen 

bör hanteras av planerarna eftersom de har kunskaperna och förmågan att förstå hur det ska gå 

till. Medborgarna däremot tycks enligt henne indirekt ha svårt att hantera andra intressen än 

sina egenintressen. Det är viktigt att involvera dem, men att planeringen ändå behöver utgå 

från att planerarna har makten blir budskapet. Lars är den enda som uttrycker att medborgarna 

har för liten makt. Detta tyder på att medborgarnas makt enligt de som uttrycker att deras 

inflytande är lågt också i fortsättningen bör vara lågt. Detta innebär indirekt att 

medborgardeltagande skulle kunna uppfattas som positivt i teorin, men att makten att 

bestämma i den praktiska planeringen ändå inte bör vara hos medborgarna. Detta tycks visa 

på en rationell planeringsteori och att planeringen därmed bör utgå från experter. 

 

Vidare anser flera av planerarna att medborgardeltagandet ofta sker försent och att det inte är 

optimalt med medborgardeltagande i detaljplaneprocessen. Sara, Charlotte och Rebecca 

menar att i detaljplaneprocessen är ramarna begränsade eftersom det kan vara i ett för sent 

skede. Att det är i ett för sent skede menar de innebär begränsningar för medborgarnas 

möjligheter till inflytande. De menar att medborgardeltagandet borde ske tidigare i processen. 

Sara uttrycker att "om det redan är ett låst förslag, då finns det ingen poäng med att gå ut och 

fråga [medborgarna]". Medborgardeltagande under detaljplaneringsprocessen menar hon 

istället ska bestå av en uppföljning av medborgares synpunkter från tidigare 

medborgardeltagande. Hon förklarar att "då måste man ställa frågan på ett annat sätt och mer 

se om [medborgarna] tycker att det är okej det vi föreslår". Således tycks 

medborgardeltagandet i detaljplaneprocessen uppfattas som att det enligt Arnsteins 

deltagarstege automatiskt begränsas till att vara en från planerarnas sida, konsultation. 

Medborgarna ska reagera på ett färdigt förslag från kommunen som är konstruerat av 

planerarna och det är inte säkert att hänsyn tas till synpunkterna då förslagen ofta är låsta. 

Medborgarna blir därmed en del i någonting som skulle kunna liknas vid en sista instans i 

planeringsprocessen och som en kontrollfunktion. 
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Rebecca som uttrycker att medborgardeltagandet bör ske tidigare, menar dock att det är svårt 

att få något framgångsrikt deltagande tidigare i processen eftersom medborgare sällan är 

villiga att engagera sig i översiktlig planering. Dessutom blir de medvetna om 

förändringsåtgärder först under detaljplaneprocessen, menar hon. Johanna har också i ett 

annat sammanhang i intervjun påpekat att medborgare har svårt att tillföra någonting i ett 

tidigt stadium. Hon uttrycker att "gemene man kan ju sällan tänka så pass abstrakt liksom 

kring stadsutveckling på den nivån som man skulle behöva stöttning i". Charlotte ger också en 

bild av att medborgare behöver hantera konkreta och detaljerade aspekter då hon påpekar att 

medborgardeltagande i detaljplaneprocessen också kan vara i ett för tidigt skede. Hon 

förklarar att det kan vara för tidigt i och med att medborgare behöver ha tydliga frågor om 

exempelvis färg, utformning och liknande för att kunna ha en uppfattning och kunna ta 

ställning i frågor. Att de vill ha medborgardeltagande i ett tidigare skede skulle kunna tolkas 

som att de vill att medborgare ska ges mer inflytande i planeringen. Samtidigt kan det även 

tolkas som att de själva i detaljplaneprocessen inte ska behöva hantera medborgaren utan 

istället för över ansvaret till en annan instans att hantera det. Även om tanken skulle kunna 

vara att medborgarna ska ges mer möjligheter till inflytande kan ett tidigare 

medborgardeltagande paradoxalt nog kunna leda till mindre inflytande i praktiken. Genom 

medborgardeltagande tidigare i processen skulle det kunna leda till ett större glapp mellan 

planeringen och medborgarnas uppfattningar. Charlotte påpekar att hon upplever att det finns 

en risk att den kunskap som medborgare delar med sig av går förlorad genom processen. Hon 

vet om att det i hennes kommun har varit mycket information från 

översiktsplaneringsprocessen som sedan inte förts in i översiktsplanen samt att det inte tydligt 

redogörs för vad medborgarna specifikt har för intressen i planen. Deras intressen förs därmed 

samman med andra aktörers intressen i översiktsplanens text. Därtill är också översiktsplanen 

inte juridiskt bindande vilket detaljplaneprocessen är. Detta innebär att det är möjligt för 

planerare att till stor del bortse från översiktsplanen i ett senare skede. Om 

medborgardeltagandet sker främst i översiktsplaneringsprocessen och översiktsplanen sedan 

inte beaktas, innebär det att medborgarna i princip inte ges något praktiskt inflytande 

överhuvudtaget. 

 

7. SLUTDISKUSSION 

 

De intervjuade planerarna tycks uttrycka en blandad uppfattning av medborgardeltagandet. 

Både att det finns en viss skillnad mellan de intervjuade planerna, men även samma person 

kan ge uttryck för mångtydiga uppfattningar. Det märks dessutom utifrån intervjuerna att 

medborgardeltagande många gånger är en komplex fråga. Alla de intervjuade ger både svar 

där deras uppfattning om medborgardeltagandet tenderar att vara medborgarinriktade och 

expertinriktade. Inga betydelsefulla tendenser går därmed att urskilja mellan de olika 

intervjupersonerna vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund och kommun som de arbetar i. 

Det har lyfts fram att det finns aspekter med medborgardeltagandet som både kan tillföra och 

begränsa i planeringsprocessen. En viktig aspekt i resultatet av denna uppsats är att alla 

uttryckligen har en positiv inställning till medborgardeltagandet och medborgares möjligheter 

att vara involverade i planeringsprocessen. Det finns inte heller någon intervjuad planerare 
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som vill vara utan medborgardeltagande i detaljplaneprocessen. Samtidigt tror jag som 

Arnstein (1969) och Henecke och Khan (2002) belyser, att det är lätt att tala om 

medborgardeltagande som någonting positivt på ett abstrakt och teoretiskt plan. Så att 

planerarna ställer sig positiva till medborgardeltagandet behöver egentligen inte visa att de 

värderar att medborgarna bör ha stort inflytande i praktiken. Istället är det viktigt att försöka 

belysa vilken mening planerarna både uttryckligen och bakomliggande tillskriver 

medborgardeltagandet. Detta innebär således också att jag måste göra tolkningar av 

planerarnas uppfattning för att kunna belysa det icke uppenbara. 

 

Alla intervjuade planerare lyfter fram att medborgardeltagandet ger ett bättre beslutsunderlag 

genom att medborgare kan bidra med deras kunskaper om området. De talar om att 

tillförandet av medborgarnas lokalkännedom bidrar till ett bättre beslutsunderlag i likhet med 

det som en rad forskare även lyft fram om medborgardeltagandets positiva sidor, däribland 

Khakee (2006) och Nyström och Tonell (2012). Alla intervjuade har uttryckt att de uppfattar 

att medborgarna kan tillföra nya perspektiv till planeringsprocessen genom fronesis. Genom 

medborgares lokalkännedom och deras livserfarenheter bidrar det till att planerarna förstår ett 

område som de ska planera för på ett bättre sätt. Många av planerarna uttrycker att de inte 

själva har tillgång till dessa kunskaper eftersom de inte bor eller verkar i området. De 

uttrycker att de uppfattar att medborgarnas kunskaper är nödvändiga för att kunna förstå 

området. Genom medborgardeltagandet får de tillgång till hur människor använder en plats 

och vilken mening de tillskriver den. När flera av planerarna dock utvecklar vad 

lokalkännedomen kan bestå av så tycks det också vara baserad på expertkunskaper. De verkar 

efterfråga en lokalkännedom, fronesis, som måste kunna förstås tillsammans med episteme 

och techne. Det kan handla om ifall det finns skyddade arter i området och hur det lokala 

dagvattensystemet fungerar. Tillförandet av denna kunskap tycks också vara det som ges mest 

inflytande då det har lyfts fram att planerarna måste hantera detta på grund av olika 

bestämmelser kommunerna måste beakta i detaljplaneprocessen. Flertalet av planerarna 

uttrycker dessutom att planeringen bör utgå från fakta snarare än värderingar. Eftersom det 

tycks vara mer expertkunskaper som planerarna är intresserade av innebär det indirekt att de 

egentligen inte är intresserade av den vanliga medborgaren. Även om de är intresserade av 

medborgarnas praktiska förståelse inför ett område så innebär detta att om medborgarna vill 

uppnå makt att påverka behöver medborgarna som Inch (2015), Tironi (2015) och Westin 

(2010) pekar på, anpassa sig till planerarnas språk, i betydelsen att tillföra den expertkunskap 

som planerarna mest efterfrågar. Den vanliga medborgaren är således som mest intressant när 

den kan anta en expertroll med olika expertkunskaper. Om medborgarna vill påverka måste de 

således täcka upp och stärka sina synpunkter i form av expertkunskaper. Det är kanske därför 

som medborgardeltagandet ofta uppfattas som ojämlikt vilket påpekas av flera forskare så 

som Gilljam (2006). Det blir ojämlikt då den grupp av medborgare som har resurser i form av 

kunskap hur planeringsprocessen ska gå till ges ett stort inflytande gentemot andra 

medborgare. Samtidigt har det också uttryckts i intervjuerna att medborgarna sällan kommer 

med relevant information. Det har lyfts fram att medborgarna vill oftast kritisera hela 

förslaget snarare än att lyfta fram vad som skulle kunna bli bättre. Därmed blir funderingen 

vad planerarna uppfattar att medborgardeltagandet ska överhuvudtaget fylla för funktion. 
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Många tycks uppfatta medborgardeltagandet som en från planerarnas sida informerande 

funktion. Planerarna kommer på så sätt i kontakt med medborgarna för att informera om 

planeringsprocessen och planförslag. I vissa fall tycks informerandet dessutom ha en underton 

av manipulation, där medborgarna ska övertygas till att förstå planerarnas perspektiv och 

acceptera förslagen. I och med att alla intervjupersoner uttrycker att medborgardeltagandet 

ändå är viktigt verkar planerarna uppfatta att medborgardeltagandets viktigaste aspekt, utifrån 

medborgarnas perspektiv, är den demokratiska aspekten. Att processen är öppen för 

medborgarna att delta i planeringen och få ge uttryck för hur de uppfattar planeringen tycks 

vara viktigare än att planerarna ska få ut någonting konkret ur medborgardeltagandet, även 

om planerarna uttrycker att det händer att de får relevant kunskap av medborgarna. 

 

Vidare visade flera av intervjuerna tendenser till att planerarna och medborgarna tycks 

förhålla sig till fronesis på olika sätt. Det verkar vara genom episteme och techne som 

planerarna förstår och kan hantera medborgarnas fronesis. I intervjuerna lyftes det fram att 

medborgare har framfört synpunkter i samband med att en ny detaljplan tagits fram att deras 

bostäder skulle utsättas för skuggning och att trafikmängden upplevdes problematisk för de 

boende. Medborgarnas synpunkter baseras många gånger på fronesis. Planerarna bemöter det 

däremot med att exempelvis göra skuggstudier och trafikutredningar, där de analyserar 

synpunkterna utifrån den kunskap som hör till episteme och techne. Detta kan troligen 

förklaras med att planerarna har ett tankesätt som Ramirez (1995) beskriver som 

förtingligande mentalitet, att det som en konsekvens av epistemes starka inflytande i det 

moderna samhället finns en vilja att göra saker och ting konkreta. Vidare kan detta nog även 

förklaras med att planeringen blivit allt mer evidensbaserad vilket Davoudi (2015) lyfter fram. 

Det behöver finnas tydliga och konkreta bevis för att en synpunkt ska kunna beaktas. 

Datorprogram och statistiska beräkningar uppfattas som att de ger ett robust underlag för att 

bemöta och hantera medborgarnas oro. 

 

Att hantera fronesis i planeringsprocessen är också svårt i och med att det kan innebära 

hanterandet av vad som kan förstås som subjektiva uppfattningar inför någonting. När 

planeringen ställs in för så många olika intressen att ta hänsyn till är det svårt att kunna göra 

bedömningar baserat på uppfattningar. När det dessutom kan finnas känslor involverade som 

flera planerare påpekade, kan det också vara så att planerarna själva strävar efter att försöka 

göra planeringen konkret genom episteme och techne. Att fatta ett beslut utifrån vad som kan 

uppfattas som objektiva bedömningar kan då göra det enklare att hantera detta och separerar 

också planeraren från planförslaget. Detta gör att planerarna inte behöver vara personligen 

ansvariga för en plan och således försöka undvika personlig kritik från medborgarna. 

 

Eftersom planerarnas uppfattningar om medborgaren i planeringsprocessen endast undersöks 

utifrån de svar som de intervjuade planerarna gett innebär det att det är svårt att veta 

rimligheten i deras uppfattningar. Om planerarna exempelvis uttrycker att medborgare inte 

bidrar på ett konstruktivt sätt betyder det att det är planerarnas subjektiva uppfattningar och 

således inte behöver vara det verkliga fallet i praktiken. På så sätt har det i denna uppsats varit 

en utgångspunkt att försöka betrakta de synpunkter som de intervjuade planerarna lyfter fram 
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som exempel så neutralt som möjligt. När det har talats om begränsningar i 

medborgardeltagandet, vilka härrör från att medborgarna är orationella eller inte förstår 

planeringen och därför kan komma med icke-relevanta synpunkter så tror jag dock att det kan 

finnas en sanning i det. Även om det inte är min uppgift att bedöma rimligheten i hur 

planerarna uppfattar medborgardeltagandet och medborgarna så kan jag ha en förståelse för 

varför de resonerar som de tycker. Planeringsprocessen är många gånger svår och den är inte 

anpassad efter medborgarna. Det kan också vara svårt för en medborgare att veta vad det är 

för synpunkter som de bör framföra. Eftersom medborgaren inte har planerarnas 

expertkunskaper kan det således vara rimligt att de inte alltid formulerar sig som planerarna 

kanske vill. Utifrån att de har olika förståelse inför en problematik är det kanske inte så 

konstigt att det verkar vara en åtskillnad mellan hur planerare och medborgare uppfattar och 

förstår varandra som Innes och Booher (2015) visar. De intervjuade planerarna ger en bild av 

att de tycks uppfatta att medborgarna är för känslomässigt engagerade, att de är 

felinformerade och att de endast kan se till egenintresset. Att det finns denna uppdelning är 

nog i alla fall en del av förklaringen till varför medborgardeltagandet skiljer sig åt från retorik 

och handling. 

 

Av de intervjuade planerarna tenderar många alltså att ge uttryck för en expertinriktad 

uppfattning av medborgardeltagandet. Det tycks bland annat uppfattas att planeringen bör ske 

på objektiva grunder, att medborgarna ofta har fel perspektiv, att de är felinformerade och att 

de sällan tillför relevant information samt att planeringen bör utgå från planerarna. Varför 

planerarna uppfattar medborgardeltagandet på det sätt de gör tror jag till stor del beror på de 

aspekter som ligger utanför planerarna själva. En del i detta är att planeringsprocessen är 

utformad som den är. Planeringsprocessen tycks vara baserad på en rationell planeringsteori 

med tydligt åtskilda moment. Medborgaren ges i huvudsak en kompletterande roll i efterhand 

snarare än att de får vara med och initiera planeringsprocesser. Medborgaren ska på så sätt 

fungera som en kontrollmekanism som granskar planeringen. Planeringsprocessen är 

utformad på ett sätt där det är upp till planerarna och andra experter att utforma ett förslag 

som medborgarna ska reagera på. I utformandet av detta förslag finns en mängd olika 

bestämmelser baserade på expertkunskaper som måste beaktas. Detta innebär därmed att 

medborgaren har så att säga fel förutsättningar redan från början för att kunna bidra på ett 

konstruktivt sätt till planeringen. Planerarna ger på så sätt uttryck för en expertinriktad 

uppfattning där de uppfattar att de i huvudsak ska informera medborgarna. 

 

Eftersom denna uppsats har undersökt detaljplaneprocessen har det nog en stor betydelse för 

varför planerarna har den uppfattningen som de har. Detaljplaneprocessen är många gånger 

låst från början och det finns inte så stora möjligheter för medborgarna att påverka. Som 

Boverket (2015a) också påpekat, sker ofta medborgardeltagandet i detaljplaneprocessen i ett 

sent skede eftersom många beslut redan är fattade innan ett detaljplaneförslag presenteras för 

medborgarna. Likaså är det flera av de intervjuade som just påpekar att medborgardeltagandet 

i detaljplaneprocessen kommer in för sent och att det i huvudsak borde ske inom 

översiktsplaneringen. Att det sker för sent menar planerarna gör att medborgarnas praktiska 

inflytande blir begränsat. Det handlar då mycket om att medborgare får komma med mer 
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specifika synpunkter på hur ett förslag skulle kunna eftersom beslutet om det ska byggas eller 

inte oftast redan är fattat. 

 

Ytterligare en aspekt som troligen är starkt bidragande till att förstå planerarnas uppfattning är 

att alla de intervjuade planerarna har uttryckt antingen direkt eller indirekt att kommunerna 

som de är verksamma i har en utgångspunkt i att det behöver byggas bostäder och att 

kommunerna behöver utvecklas. De uttrycker detta när de talar om att medborgare kan ha ett 

motstånd mot planerna och hur planerarna då uppfattar motståndet. Detta innebär att de ger 

uttryck för att det finns begränsat utrymme för att låta motståndet påverka planförslagen. 

Konsekvensen blir till stor del att det blir en låsning i förslagen redan från början i hur mycket 

inflytande medborgarna kan ges. Med denna utgångspunkt blir det automatiskt en relation 

som till viss del kan liknas vid ett informerande med vissa tendenser till manipulation enligt 

Arnsteins deltagarstege. Utgångspunkten blir då att planerarna mer eller mindre kommer att 

eftersträva att förslaget ska bli som det förslag som de presenterar. Det enda som kan 

förändras är således vissa mindre aspekter. Att planerarna har varit med och utarbetat 

planerna borde ytterligare medföra att de hamnar i en försvarsställning för förslaget. Deras 

uppgift blir då automatiskt att försvara förslaget genom att försöka informera, utbilda och 

nästintill försöka övertyga medborgarna att acceptera det planerarna presenterar. 

 

Vidare märktes det under intervjuerna att frågan om uppfattningen av medborgardeltagandet 

är en känslig fråga. Det var flera av de intervjuade som uttryckte att de tyckte att det var bra 

att de fick vara anonyma. Det förekom även önskemål om att få läsa igenom vad som skulle 

användas från intervjuerna och om att ingen annan än jag fick lyssna igenom 

intervjumaterialet. I uppsatsen har det även beskrivits exempel där planerarna själva resonerar 

över att planering av människors boendemiljöer innebär svåra avvägningar där känsliga beslut 

behöver fattas. Även mindre uttryckliga tecken på ämnet känsliga karaktär kunde uppfattas 

under intervjuerna. Det fanns vissa planerare som i viss mån gav begränsade svar på frågorna 

eller inte svarade på frågorna överhuvudtaget. Samtidigt skulle det också bero på att 

personerna kanske inte förstått frågorna. Även om det kan tänkas finnas en skillnad i hur 

villig en person är att prata om det sker på plats eller genom telefon uppfattades det ingen 

skillnad mellan dessa två intervjusätt som genomfördes för denna uppsats. 

 

En fråga som angränsar till detta ämne men som inte undersökts djupare var hur planerarna 

uppfattar sin egen makt att forma planeringsprocessen. Utifrån intervjuerna tycktes det både 

direkt och indirekt finnas ett ansvar gentemot politikerna och kommunen samt att planerarna 

många gånger fungerade som en representant för dem i medborgardeltagandet. Det vore 

intressant belysa denna relation vidare för att undersöka hur planerare uppfattar sin egen makt 

i planeringsprocessen. Uppfattar de att de måste följa uppsatta agendor och riktlinjer från 

kommunen eller att det är de som har makten att kunna utforma dem? Detta vore ett intressant 

ämne för att det också skulle kunna bidra till en förståelse för varför det många gånger tycks 

vara ett glapp mellan retorik och handling när det kommer till medborgardeltagande. Det kan 

vara så att planerare kan anse att medborgardeltagande är viktigt men att planerarna begränsas 
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av hur de uppfattar sin roll  och sitt ansvar i relation till kommunen och politiker som sina 

uppdragsgivare. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor: 

- Hur vill du definiera begreppet medborgardeltagande? 

- Varför är medborgardeltagande viktigt eller oviktigt i planeringen? 

- Vad kan medborgaren tillföra i planeringen?  

- Vad kan medborgaren begränsa i planeringen?  

- Hur är balansen mellan tillföra och begränsa tycker du? 

- Hur tas det som de kan tillföra emot? Hur viktigt är det som de kan tillföra? 

- Vad vill ni ha ut av medborgarna? 

- Vad tycker du är viktigt som underlag till beslut inom planering vad gäller fakta och 

värderingar? 

- Hur skulle du säga att medborgardeltagande fungerar rent generellt i praktiken? 

- Hur tycker du att en optimal och praktiskt fungerande planeringsprocess ser ut vad gäller 

medborgardeltagande?  

- Hur tror du planeringsprocessen skulle vara om det inte fanns någon form av 

medborgardeltagande? 

- Hur ser du medborgardeltagande och effektivitet? Är det ett problem? Bör medborgarens 

inflytande begränsas? 

- Hur mycket makt har egentligen medborgaren i planeringsprocessen tycker du? Är det för 

lite eller för mycket? 

- Hur ska man överbrygga eventuella kommunikationsproblem mellan medborgare och 

planerare? Vem är ansvarig för att förstå vem? 

- Hur ska man hantera medborgare som väljer att inte delta i planeringsprocessen? 

- Hur ser du på din roll som planerare i relation till medborgaren? Vad har du för ansvar 

gentemot medborgaren? 

- Hur upplever du att planerarprofessionen hanterar medborgaren i planeringen överlag? Hur 

hanterar samhället medborgaren i planeringen överlag? 

- Hur anser du att din utbildning har behandlat medborgarinflytande och har det format dig i 

din yrkesroll? 


