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Sammanfattning 
 

En strategisk fysisk planering har under flera år varit något som förespråkats från statligt håll i 

Sverige, men trots detta så har idealen inte fått något tydligt fäste i den kommunala planeringen. 

Det är utifrån detta glapp mellan teori och praktik som arbetet har sin utgångspunkt, där syftet 

är att skapa en förståelse för planeringsprocessens underliggande ideal, sättet som idealen 

påverkar planeringen och anledningen till att glappet mellan teori och praktik har uppkommit. 

 

Dagens planeringspraktik studeras utifrån sex översiktsplaneprocesser, där ideal från den 

rationella, kommunikativa och strategiska planeringen identifieras och lyfts fram. Utifrån 

intervjuer gjorda med kommunala planerare så dras slutsatsen att dagens översiktsplanering 

främst är baserad på ett rationellt ideal, vilket synliggörs av den systematik och regelstyrning 

som finns i processen och genom den tydliga rollfördelning som finns mellan planerare och 

politiker. Uppsatsen visar också på att den kommunikativa teorin inte har fått det genomslag 

som planeringsdebatten möjligen ger sken av, utan har främst inneburit att ett större antal 

aktörer inkluderas i processen och att det skapats en bredare kunskapssyn. Den strategiska 

fysiska planeringen har främst inkluderats genom användandet av visioner, men där dessa är 

begränsade till att ge en riktning åt den kommunala planeringen och utgår inte från teorins 

konsensusbyggande eller aktörsmobiliserande aspekter.    

 

Arbetet visar på att idealet om en strategisk fysisk planering, som förespråkas från statligt håll, 

inte har fått något genomslag eftersom praktiker eftersträvar ett rationellt ideal snarare än ett 

strategiskt. Ett första steg för att glappet mellan teori och praktik ska minska skulle i så fall vara 

att praktiker och statliga myndigheter eftersträvar samma ideal. Det går att härleda det 

rationella idealet bland planerare till att planeringssystemet i sig är rationellt uppbyggt och att 

planerare endast i liten utsträckning går utöver de lagstadgade kraven i sitt arbete. Glappet 

mellan teori och praktik har därför förstärkts av att planeringssystemet inte har förändrats i 

tillräckligt utsträckning, men har också påverkats av att planerare inte aktivt reflekterar över 

sättet som de arbetar på. Samtidigt bemöts de kommunikativa och strategiska idealen som fått 

genomslag av ett starkt motstånd från det rationella planeringssystemet, vilka gör att de endast 

delvis kunnat bli implementerade.     

 

 

Nyckelord 
 

Planeringsideal, Översiktsplaneprocesser, Planeringsteori, Strategisk fysisk planering,    

Rationell planering, Kommunikativ planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

Det har under de senaste decennierna från statligt håll vuxit fram ett ökat intresse för strategisk 

fysisk planering. Den strategiska planeringen har uppstått som en respons till de brister som 

setts i samordningen mellan landets kommuner.  Det har saknats en helhetssyn och planeringen 

har ibland bedrivits i motstridiga inriktningar. Från statligt håll har det därför efterfrågats ett 

strategiskt förhållningssätt, där planering ska ske sektorsövergripande och där en större bredd 

av aktörer ska involveras (SOU 2015:59:29, 100). Den strategiska planeringen lyfts fram som ett 

viktigt instrument för att kunna hantera infrastrukturfrågor, långsiktig bebyggelseutveckling 

och bostadsförsörjning (ibid:35–36), men även för att kunna bemöta klimatfrågor (Boverket, 

2017). Boverket (2006:9) är tydliga med att poängtera att det i bostadsfrågan är strategier för 

bostadsutvecklingen som eftersträvas, inte en fysisk planering för markanvändandet.  Det har 

därför gjorts förändringar i PBL för att lagstiftningen ska kunna ge stöd åt en mer visionär och 

strategisk planering. Förändringarna har bland annat inneburit att kravet på att behandla 

nationella, regionala och mellankommunala frågor har tydliggjorts (SOU 2015:59:113–114).      

 

Den strategiska planeringens framväxt kan ses som ett resultat av en förändrad syn på 

planering, vilket idag utgör grunden för det planeringsideal som förespråkas från statligt håll. 

Det finns en enighet om att fysisk planering under senare delen av 1900-talet har tvingats 

genomgå stora förändringar. Många har argumenterat för att samhället har blivit allt mer 

komplext, med skiftande förutsättningar och svårdefinierade relationer (ex. Healey, 1997:3–4; 

Healey, 2007:21; Albrechts, 2004:743) och att planeringen därför har ställts inför en 

oöverskådlig mängd aspekter som den måste ta hänsyn till. Planeringsidealet sägs därför ha 

skiftat till att i allt större omfattning försöka hantera denna komplexitet. Det har byggts upp en 

förståelse om att planerare aktivt måste engagera sig i dialoger med medborgare, politiker och 

centrala aktörer (Boverket & Tillväxtverket, 2015:38–40). Samtidigt har det också skett 

förändringar i synen på kunskap och det har blivit allt mer vedertaget att det inte går att finna 

ett objektivt ”rätt” svar på planeringsfrågor, utan att svaren istället är något som produceras i en 

social kontext (Healey, 1997:29).  Variation, blandning och mångfald har blivit begrepp som är 

starkt positivt förknippade med vad det innebär att vara en god stad (Tunström 209:81, 102). 

Boverket & Tillväxtverket (2015:40,43) betonar att det är viktigt att planeringen vågar vara 

nytänkande och att den ifrågasätter invanda mönster, även om det ibland kan leda till mindre 

eftersträvade resultat. De menar att organisationer måste ha en arbetsmiljö som accepterar nya 

idéer och som kan integrera dessa i den ordinarie planeringsverksamheten, för att på så sätt 

kunna bemöta samhällets komplexitet och föränderlighet.  

 

Trots de många förändringar som skett så menar Bostadsplaneringskommittén (SOU 

2015:59:27) att delar av samhällsplaneringen fortfarande bedrivs på samma sätt som det gjorde 

under 1980-talet. Många kommuner planerar fortfarande endast för fysiska aspekter och 

utelämnar de strategiska utvecklingsfrågorna (ibid:115). Detta visar på ett glapp mellan den 

planeringsform som förespråkas från ett statligt håll och hur planeringen bedrivs i praktiken. 

Det kan även tolkas som ett glapp mellan teori och praktik, där den strategiska fysiska 

planeringen är den teori som i detta fall eftersträvas från statligt håll. Detta glapp är något som 
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flera andra forskare inom området har uppmärksammat (se Newman, 2008:1371; Thompson, 

2010:126; Vogelij, 2015:128), tillsammans med en önskan om att minska det.  

 

Det är utifrån detta glapp mellan teori och praktik som denna uppsats tar avstamp.  

Intresset ligger i att studera de underliggande faktorerna i planeringspraktiken, vilka ideal som 

finns, på vilket sätt som de rådande planeringsidealen påverkar planeringsprocessen och vilka 

svårigheter som finns med att i praktiken uppnå ideal som formulerats i ett mer teoretiskt 

sammanhang.   

 

 

1.2 Problemformulering  
 

Glapp mellan teori och praktik är problematiskt eftersom det idag inte finns någon fullgod 

kunskap om varför det har uppkommit, vad glappet innebär eller vilka förändringar som krävs 

för att praktiken ska kunna närma sig idealen som förespråkas. Bristen på kunskap innebär att 

det inte går att göra några medvetna förändringar. Huruvida det ligger i aktörernas intresse att 

eftersträva förändring är dock en annan fråga, men det är min uppfattning att möjligheten till 

förändring alltid är något positiv, även om det inte är något som eftersträvas i stunden.    

 

Det behövs oundvikligen göras både stora och små avvägningar i planeringsarbetet, vilket utan 

en tillräcklig kunskap riskerar att styras av ideal och strukturer som inte ifrågasätts. Endast 

genom god kunskap om processen och reflektion är det möjligt att aktivt påverka sättet som 

planering bedrivs. Det är därför viktigt är att det finns goda kunskaper bland både tjänstemän, 

medborgare och andra aktörer, om vilka val och avgränsningar som gjorts, varför de gjorts och 

vilka ideal som motiverat dem. Annars riskerar planeringen endast bli en upprepning av tidigare 

tillvägagångssätt som omedvetet styrs av etablerade strukturer och invanda mönster.  

 

 

1.3 Syfte & Frågeställning  

 

Uppsatsen avser att undersöka glappet som förekommer mellan den fysiska planeringens teori 

och praktik, med avseende på de ideal som förespråkas av planeringsteoretiker och sättet som 

de påverkar planeringspraktiken. Syftet är att skapa en förståelse för planeringsprocessens 

underliggande ideal och sättet som de har tagit sig uttryck i planeringen. Med en sådan kunskap 

kan planerare agera utifrån en ökad förståelse om hur deras handlande och processens 

utformning påverkar planeringen. Ur ett större perspektiv gör detta att planeringen kan närma 

sig de ideal som eftersträvas.  

 

Uppsatsen syftar därför till att besvara följande frågeställning: 

 

 Vilka ideal förekommer inom den kommunala planeringen? 

 

 På vilket sätt påverkar de rådande idealen planeringsprocessen? 

 

 Vilka svårigheter finns i att integrera de eftersträvade idealen i det praktiska arbetet?  
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1.4 Uppsatsens struktur 

 

I nästkommande kapitel, Forskningsöversikt, kommer en djupare inblick göras i den problematik 

som ännu endast berörts som hastigast, svårigheterna med att försöka anpassa de normativa 

idealen som framförs i olika planeringsteorier till en vardaglig praktik. I kapitlet görs även en 

mer detaljerad beskrivning över förståelsen som ligger bakom att detta glapp har uppfattats som 

problematiskt.   

 

Därefter görs i kapitel 3 en beskrivning av de teoretiska perspektiven, vari ett antal relevanta 

planeringsteorier har valts ut för att kunna undersöka planeringsprocessen. Planeringsteorierna 

som arbetet har utgått ifrån har varit: Rationella planering, Postmodernismen, Kommunikativ och 

kollaborativ planering, samt Strategisk fysisk planering. Valet av teorier har baserats på ett försök 

att lyfta fram några av de ideal som varit framträdande inom den svenska planeringen, samtidigt 

som de också belyser olika nivåer i spannet mellan teori och praktik   

 

I kapitel 4, Metodologiska avvägningar, görs sedan bedömningar och ställningstaganden som lett 

fram till uppsatsens tillvägagångssätt gällande empirinsamlingen och analys, vilket resulterade i 

beslutet om att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har utgått från en kvalitativ 

tvärsnittsstudie. I kapitlet beskrivs även urvalskriterierna för de utvalda intervjuobjekten, samt 

analysmetoden som tillämpats.  

 

Därefter analyseras den insamlade empirin i kapitel 5 genom att ideal identifieras utifrån de 

olika teoretiska perspektiven. Idealen ställs sedan mot planeringsprocessernas faktiska 

genomförande, varefter eventuella problem med att uppnå de uttalade idealen lyfts fram och 

ställs i perspektiv till de teoretiska perspektiven.   

 

En sammanfattning av de mest framträdande slutsatserna görs sedan i kapitel 6, där 

frågeställningen som legat till grund för arbetet också besvaras.  

 

Arbete avslutas sedan i kapitel 7 genom en mer övergripande diskussion som återknyter till 

uppsatsens problemformulering och till forskningsöversikten. Därefter diskuteras de felkällor 

som kan ha påverkat materialet. Slutligen lyfts värdet av den egna uppsatsen upp, samt framtida 

forskningsmöjligheter.  
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2. Forskningsöversikt 
 

I problemformuleringen (avsnitt 1.2) framfördes det att det idag finns en bristande kunskap om 

varför glappet mellan teori och praktik uppkommit, samt hur det går att arbeta för att minska 

detta avstånd. Denna uppsats har till avsikt att bidra med insikter inom detta område genom att 

analysera hur idealen tar form i den vardagliga praktiken. Innan en djupare dykning görs inom 

den egna undersökningen så är det dock av intresse att redogöra för vilka insikter som andra 

har delgett inom området. Forskningsöversikten syftar till att lyfta fram ett antal perspektiv från 

författare som har gjort olika tolkningar om glappet mellan teori och praktik. 

 

Boverket & Tillväxtverket (2015) lyfts fram eftersom de ser glappet utifrån sina roller som 

statliga myndigheter och en del av deras arbete består således av att förmedla de ideal som 

staten eftersträvar. De har även en rådgivande roll för planeringsarbetet, vilket gör att de har en 

mer direkt koppling till planeringspraktiken. Aktörer som har en närmare koppling med 

planeringspraktiken är relevanta att lyfta eftersom utgångspunkten för uppsatsen är att teori 

och praktik inte allt stämmer överens med varandra. Boverket & Tillväxtverket (2015) är därför 

de som i uppsatsen lyfter fram ett perspektiv med en närmare koppling till praktiken.  

 

Övriga personer lyfts som fram har ett mer akademiskt perspektiv, men med olika 

fokusområden. Peter Newman (2008) har ett fokus på praktiska aspekter och belyser värdet av 

att förstå de praktiska svårigheterna i att implementera teorier. Jan Vogelij (2015) fokuserar på 

mer akademiska aspekter och lyfter upp tankar om varför teorier inte är uppbyggda på ett sätt 

som lätt går att implementera. Slutligen lyfts Ernst Alexander (2010) eftersom han, till skillnad 

från övriga, inte anser att det finns ett glapp mellan teori och praktik.  

 

Genom att lyfta de olika perspektiven så belyses också forskningsfrågans relevans eftersom det 

visar på att det ännu inte finns ett entydigt svar om varför glappet har uppkommit. Det gör det 

också möjlig att positionera den egna undersökningen på ett sätt som kan belysa nya aspekter.  

 

 

2.1 Boverket & Tillväxtverket – Organisatorisk seghet 
 

Boverket & Tillväxtverket (2015:39–40) lyfter att det inom den fysiska planeringen bör finnas 

utrymme för innovation och möjligheter att ifrågasätta invanda mönster. De anser att det idag 

saknas kunskap om hur samhällets komplexitet ska bemötas och menar att nytänkande inom 

planeringspraktiken, i samband med ett ökat samarbete mellan privata och offentliga aktörer, är 

en del av att bygga upp denna kunskap. 

 

Praktiken visar dock på att nya idéer ofta bemöts av ett motstånd, både utifrån organisatoriska 

och arbetskulturella aspekter.  Det ofta finns en seghet i sättet som större organisationer 

utvecklas, vilket inom planering främst kan härledas till de regelverk som den offentliga 

verksamheten måste förhålla sig. Exempelvis kommunallagen som sätter upp regler för sättet 

som den kommunala verksamheten får bedrivas. Kommuner får exempelvis inte gynna enskilda 

företag, vilket kan bli problematiskt i avseende på samarbetet som förespråkas mellan 
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kommunala och privata aktörer i den strategiska planeringen. Andra lagar, såsom plan- och 

bygglagen (PBL), ställer krav på steg som måste genomgås i planeringsprocessen och frågor som 

planeringen måste hantera, men ger kommunerna ett kanske överraskande stort 

handlingsutrymme gällande utförandet (Boverket & Tillväxtverket, 2015:39–40). Så även om 

det finns regler och lager som hindrar kommuner från att agera fritt i alla situationer, så finns 

det också andra aspekter som hindra verksamheten från att uppnå de ideal som eftersträvas.    

 

En ”så har vi alltid gjort”-mentalitet är vanlig, inte minst när det kommer till situationer där nya 

problem eller utmaningar framträder. För att de arbetskulturella förutsättningarna ska var 

möjliga att förändra så menar Boverket & Tillväxtverket (2015:44) på att det är viktigt att se 

organisationer som ett nätverk av sociala relationer. För det är inom detta nätverk som 

planeringens praktik bekräftas och utvecklas beroende på vilka kvaliteter som kollegor och 

medarbetare värderar högst. Många av de idéer, tankar och ideal som idag är en del av den 

strategiska planeringen har vuxit fram i arenor utanför det praktiska planeringsarbetet, vilket 

kan leda till en seghet när de ska introduceras och bemötas av de normer som är etablerade 

inom professionen. Boverket & Tillväxtverket (2015:45) menar därför på att det måste ske 

förändringar i professionens sätt att ta till sig nya synsätt, för att på så sätt kunna erkänna och 

uppskatta de kvalitéer som exempelvis olika samarbetsformer och ett innovativt arbetssätt kan 

bidra med.  Men det är först när en förståelse för de sociala relationerna har uppnåtts som 

förändringar medvetet kan börja göras.   

 

Utgångspunkten för Boverket & Tillväxtverket är således att det har skett förändringar i den 

svenska planeringen, men som den kommunala planeringen inte har lyckats ta till sig på grund 

av en organisatorisk seghet. Denna utgångspunkt kan dock ifrågasättas av bland annat de 

slutsatserna som Andreaz Strömgren (2007) drar i en av sina studier där han har undersökt hur 

det svenska planeringssystemet har utvecklats. Strömgren (2007:255, 257–259) menar att 

planeringssystemet har varit mycket stabilt sedan 70-talet. Det har varken skett några radikala 

skillnader i lagkrav eller policys, trots att idealet om planering har förändrats. Detta pekar på att 

det svenska planeringssystemet möjligen inte har gett något incitament till att den kommunala 

planeringen skulle förändras, samtidigt som planeringssystemet också fortsätter att förmedla ett 

rationellt ideal. Det finns således olika synsätt om hur mycket planeringen faktiskt har 

förändrats, vilket är värt att beakta. 

 

På grund av Boverkets rådgivande roll för den kommunala planeringen så är det möjligt att de 

valt att framhäva de aspekter som går att arbeta med på kommunal nivå, samtidigt som de också 

vill uppmuntra till en förändring mot de ideal som förespråkas av staten.  

 

 

2.2 Peter Newman – Svårigheter i att engagera aktörer 

 

Newman är en annan av personerna som kan ge en vidare inblick i de svårigheter som 

implementeringen av planeringsideal kan medföra. Newman (2008:1371–1372) har i sin studie 

fokuserat på implementeringen av en strategisk fysik planering och han har undersökt 

anledningen till att det finns så få exempel som kan styrka den strategiska planeringens 

påstådda effektivitet. Även han har pekat på att det finns ett glapp mellan de teoretiska och 
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praktiska delarna inom planeringen. Newman (2008:1372–1373) lyfter att det finns en generell 

kritik gentemot dagens planering för att inte ha lyckats uppnå det rådande idealet. Han 

argumenterar dock för att den normativa kritiken som förts gällande planerares svårigheter att 

uppnå det gällande planeringsidealet i någon mening har lett diskussionen bort från en 

förståelse om det praktiska arbetet. Han betonar att det kan vara viktigt att begränsa 

förväntningarna och istället fokusera på att förstå den vardagliga praktiken 

 

Newman (2008:1381–1382) visar på att idealet om en strategisk planering inte har kunnat 

uppnås på grund av en bristande förståelse för aktörers agerande och motivationer i 

planeringsprocessen. Newman (ibid.) menar att en strategisk planering, så som den är beskriven 

att bland annat Healey och Albrechts (se avsnitt 3.4), ställer krav på att de medverkande 

aktörerna både har kapaciteten och motivationen för att agera utifrån ett strategiskt 

förhållningssätt. Ett första steg i detta är att aktörerna har en förståelse för de bakomliggande 

värderingarna som eftersträvas i en strategisk process och att de delar dessa, för att på så sätt 

kunna bli motiverade. Ett strategiskt förhållningsätt ställer också krav på att aktörerna måste 

vara öppna för ett stort antal olika synsätt och villiga att tillämpa innovativa idéer, för att på så 

sätt kunna ta sig förbi eventuella hinder i process.  Dock menar Newman (2008:1379,1382) på 

att det kan vara så att aktörer inte eftersträvar de värderingar som förespråkas inom en 

strategisk planering. De har kanske inget intresse av att eftersträva något transformativt, eller 

att ingå ett mer långsiktigt samarbete. Långsiktiga samarbeten kan endast uppnås ifall de 

medverkande aktörerna anser att resultatet är värt det. Ofta har aktörer mer kortsiktiga mål och 

är mer intresserade av att utnyttja tillfälliga möjligheter på marknaden för en snabbare 

avkastning.  

 

Personer som förespråkar ett transformativt och nytänkande förhållningssätt tar många gånger 

inte hänsyn till den seghet som finns inbyggt i planeringssystemet och i många av de statliga 

organisationerna. Försök till omfattande förändringar riskerar därför att misslyckas och istället 

bör mer fokus läggas på att förstå den vardagliga praktiken. På så sätt kan mindre förändringar 

implementeras, men som i längden göra att planeringen närmar sig de ideal som eftersträvas. 

(Newman, 2008:1373)   

 

Insikterna som Newman ger är att aktörer ofta måste göra avvägningar mellan flera olika 

aspekter och även om de kanske instämmer med de förespråkade idealen så prioriteras dessa 

inte alltid. Newman ser, likt Boverket & Tillväxtverket (2015), en seghet i den 

organisationsstruktur som planeringen befinner sig i, men har en mer kritisk syn på möjligheten 

till förändring. Boverket & Tillväxtverket anser det vara möjligt att genomföra mer 

transformativa förändringar under rätt förhållanden, medan Newman istället menar att 

förändringar måste göras stegvis för att aktörer ska förbli engagerade. Med detta visar Newman 

på att det finns aspekter i planeringsprocessen som inte till fullo går att kontrollera, vilket skiljer 

sig från Boverkets & Tillväxtverkets (2015) beskrivning där problemet ansågs ligga i 

organisationen. 
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2.3 Jan Vogelij - Teori och praktik utgår från olika kriterier 

 

Till skillnad från Newman (2008) så ser Vogelij glappet mellan teori och praktik utifrån 

teoretikers handlande snarare än praktikers. Utgångspunkten för Vogelij är förvisso till viss del 

ett ifrågasättande av tidskriften Planning Theory & Practice, men diskussionen reflekterar också 

en bredare bild av planeringens teoretiska och praktiska sida. Vogelij (2015:128–129) ställer sig 

frågande till huruvida de normativa idealen i planeringsteorierna byggs upp på ett sätt som kan 

ta hänsyn till praktiken. Han poängterar att det enligt hans uppfattning behövs en tydlig 

koppling mellan teori och praktik för att professionen ska kunna utvecklas. Glappet som idag går 

att se utgör således ett hinder för denna utveckling och kan bara överbryggas genom att 

professionens olika delar samarbetar.     

 

Problemet som uppträder är enligt Vogelij (2015:128–129) delvis uppbyggt i det akademiska 

systemet. Det praktiska och akademiska arbetet utgår från skilda kontexter, har olika 

tillvägagångssätt, utvecklas på olika sätt och har olika belöningssystem. När kunskap från de 

båda delarna ska mötas i diskussionen om de ideal som ska eftersträvas inom planeringsteorin 

så tenderar de praktiska infallsvinklarna vara begränsade och överlag är det de akademiska 

bidragen som får genomslag. Vogelij (2015:130) menar att kraven om att alla akademiska 

artiklar ska vara grundade i accepterade teorier och skrivna på ett akademiskt sätt gör att de 

praktiska perspektiven ofta faller bort. Av denna anledning så blir praktiska planeringsproblem 

ofta inte uppmärksammade i de teoretiska perspektiven förrän de har lyfts fram av någon 

väletablerad akademiker. Men det går även se hur praktikerna bär en del av ansvaret för att 

denna problematik har uppstått eftersom många har stått fast vid åsikten om att formandet av 

teorier är en uppgift för akademiker, samtidigt som de lite motsägelsefullt också har hävdat att 

akademiker saknar kontakten med det praktiska arbetet (Thompson, 2000:131). Men även när 

teoretiker försöker närma sig det praktiska arbetet så stöter de på problem. Det akademiska 

sättet att grunda argument på dåtida händelsers och iakttagelser skapar problem när det ska 

bidra till det visionsbaserade arbetssättet som ofta eftersträvas i det praktiska arbetet (Vogelij, 

2015:129).   

 

Detta visar på att glappet mellan praktik och teori inte är något som kan överbryggas genom att 

endast fokusera på sättet som praktiker arbetar, utan att det finns större bakomliggande 

strukturer som både på gott och ont skiljer delarna åt. 

 

 

2.4 Ernst Alexander - Förändring sker genom upplysning  
 

I kontrast till de infallsvinklar som hitintills har lyfts, så erbjuder Alexander (2010:99) ett annat 

synsätt gällande glappet mellan teori och praktik. Han framhäver att det ofta finns en felaktig 

förståelse för hur teorier påverkar praktiken, vilket lett till den återkommande kritiken om att 

det inte finns en tydlig koppling mellan planeringsteori och praktik. Glappet som ofta lyfts fram 

är enligt honom en illusion som byggts upp eftersom människor inte förstår planeringsteorins 

indirekta sätt att påverka praktiken (Alexander, 2010:103) Det felaktiga antagandet enligt 

Alexander (2010:100) är att många behandlar kopplingen som om det skulle vara en 

socioteknisk fråga, att det skulle gå att omvandla teorierna till specifika arbetssätt som därefter 
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skulle gå att lära ut och att det på sätt skulle vara möjligt att uppnå idealen. Alexander (ibid.) 

menar dock att många redan idag har insett att ett sådant tillvägagångsätt inte skulle vara 

användbart eftersom planering är allt för beroende av de lokala förutsättningarna och att ett 

specifikt arbetssätt endast skulle fått en begränsad användbarhet.  

 

Istället ser Alexander (2010:100–101) omvandlingen av teoretiskt till praktisk kunskap som en 

mycket diffus och delvis slumpartad process, som inte går att systematisera och lära ut på något 

direkt sätt. Istället handlar det om att försöka förändra diskursen och om att upplysa människor 

som jobbar med planeringsfrågor. På så sätt kan praktiker själva, med hjälp av kunskap och 

reflektion, skapa praktiska applikationer utifrån de teoretiska perspektiven och anpassa 

tillvägagångssättet till de lokala förutsättningarna. Alexander (2010:102) nämner bland annat 

att den kommunikativa planeringsteorin kan ses som ett exempel på detta, då den gett upphov 

till flera element som idag ses som en naturlig del av planeringsprocessen och att den enligt 

honom har ersatt flera rationella tankesättet som tidigare fanns. Dock kan detta påstående 

ifrågasättas av de slutsatser som Strömgren (2007:259) drar, där han menar att det 

kommunikativa tankesättet, åtminstone i Sverige, inte alls har fått ett så stort genomslag som 

den ofta tillskrivs. Det rationella tankesättet är fortfarande dominerande och endast ett mindre 

skifte till ett kommunikativt förhållningssätt går att se.   

 

Men Alexander (2010:100, 102–103) menar att processen för att göra människor tillräckligt 

upplysta för att det ska få någon märkbar effekt är både lång och svår att till fullo förutse. Efter 

att ett ideal eller sätt att förstå planering har fått ett starkt fäste inom planeringsteorin, så rör sig 

tankarna både inom och utom planeringsprofessionen. Dess idéer och kunskap inkluderas och 

sprids. Aspekter från teorierna filtreras med tiden ner genom professionen och blir en naturlig 

del av sättet att tänka och får då ett tillräckligt stort genomslag för att kunna omvandlas till 

praktiska tillämpningar. Detta är en process som kan pågå i flera generationer. I fallet med den 

kommunikativa planeringsteorin, som hade sitt genomslag på 80-talet, så menar Alexander 

(ibid.) på att denna omvandling fortfarande pågår och att det är därför den inte alltid tydligt 

syns. Dessutom så bemöts nya idéer och tankesätt ofta av en ett motstånd när de försöker 

förändra de rådande normerna och i likhet med Newman (2008:1373) så anser Alexander 

(2010:102) att det ofta finns en seghet i organisationer vilket begränsar planerares möjligheter 

när det kommer till mer transformativa initiativ. Idealen blir därför ofta något som eftersträvas, 

men som ännu inte kan till fullo uppnås. 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

För att förstå vilka ideal som påverkar dagens planeringspraktik så räcker det inte att analysera 

idealen som den strategiska fysiska planeringen förmedlar. Det måste även skapas en förståelse 

för tidigare ideal eftersom det är dessa som lagt grunden för de strukturer vi ser idag. Den 

strategiska planeringen är på många sätt också en vidareutveckling av de tankar som kommit 

tidigare. Resonemanget i dagens ideal blir därför lättare förstå med bakgrunden av de ideal som 

har kommit förre.   

 

Det går i dagens planering inte peka på ett dominerande ideal och det tycks inte heller finnas 

någon vilja att försöka hitta ett sådant. Den avvisande inställning till allomfattande ideal, har 

främst uppkommit som en reaktion mot de rationella idealen under modernismen, som under 

en längre tid dominerade diskursen och kom att tränga undan andra sätt att tänka. Erkännandet 

av att det finns värde i att ha en variation av olika ideal har gjort att det inte kunnat ske ett 

tydligt skifte från modernismens ideal till ett annat (Allmendinger, 2009:31–33). Istället står 

planerare i en situation där de ständigt måste förhålla sig till en mängd olika perspektiv. Den 

strategiska planeringen är därför i många avseenden en sammanställning av flera olika ideal. 

 

De teorier som lyfts är därför ett urval av de som ansetts vara mest framträdande i dagens 

svenska planeringspraktik (Strömgren, 2007:18), samtidigt som de har en tydlig koppling till 

den strategiska fysiska planeringen. 

 

Inledningsvis beskrivs den rationella planeringen eftersom det är få som skulle argumentera 

emot att denna har haft, och fortfarande har, en mycket stor inverkan på sättet som planering 

bedrivs. De ideal som uppkommit efteråt ställs också ofta i relation till den rationella 

planeringen, vilket gör den grundläggande för att förstå de övriga idealens härkomst. 

 

För att markera brytpunkten gentemot den rationella planeringen så görs även ett mindre 

inhopp i tankarna från postmodernismen, vilket snarare kan ses som en kritik mot den rationella 

planeringen än en ny form av planering. Detta gör att den är svårare att knyta till en specifik 

planeringspraktik, men har inkluderats eftersom tankarna som den tillför har gett upphov till 

andra planeringsteorier. 

 

En av dessa är den kommunikativa och kollaborativa planeringen, som knyter samman den 

rationella planeringen med kritiken som postmodernismen gett upphov till och visar på en mer 

socialt baserad planering. Den kommunikativa och kollaborativa planeringen har i denna 

uppsats behandlats under samma avsnitt eftersom de bygger på samma ideal. Den kollaborativa 

planeringen ses som en vidareutveckling som Patsy Healey (1997) har gjort för att den 

kommunikativa teorin ska vara mer praktiskt applicerbar.  

 

Därefter kommer den strategiska fysiska planeringen lyftas fram som ett sätt att ytterligare knyta 

de tidigare teorierna med praktiken. Den strategiska planeringen har en tydlig anknytning till 

den kommunikativa och rationella planeringen, vilken gör den naturlig att inkludera. Det är även 

den teori som ligget till grund för det ideal som idag förespråkas från ett statligt håll. 
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3.1 Rationell planering 

 

Den rationella planeringen var under 1960-talet och början av 1970-talet det dominerande 

idealet. Den bygger på en stark tilltro till människans logiska kapacitet och dess möjlighet att 

logiskt kunna resonera kring frågor (Allmendinger, 2009:49, 63). Det skedde under 1960-talet 

ett kraftigt skifte bort från den tidigare synen på planeringsyrket, vilket såg planering som en 

hantverksform som baserades på personliga kunskaper och en grundläggande förståelse av 

stadens uppbyggnad, mot att istället ses som en vetenskaplig aktivitet. En grundläggande tanke 

var att samhället bestod av mycket komplexa kausala system och som med en tillräcklig kunskap 

kunde påverkas. Detta innebar att en stor del av arbetet gällande samhällsfrågor bestod av att 

samla in stora mängder detaljerad data, för att på så sätt kunna styra utvecklingen i en önskad 

riktning. Planering sågs därför som en kontinuerlig process, i vilket dessa komplexa system 

övervakades och kontrollerades (Hall, 1988:386). Det finns i den rationella teorin en mycket 

stark tro om att det med hjälp av vetenskapliga metoder går att nå fram till en absolut sanning 

om hur ett idealsamhälle bör utformas och att det därför finns ett objektivt bästa sätt att planera 

(Allmendinger, 2009:175).  

 

Den rationella planeringen var också attraktiv eftersom processens vetenskaplighet sågs som ett 

sätt minska risken för korruption, då det fanns specifika kriterier som processen skulle följa och 

eftersom de involverade personerna skulle ha tydligt tilldelade ansvarsområden. På så sätt 

kunde en legitimitet byggas upp för planeringssystemet och kunde också motivera statens 

starka position i frågor gällande stadsutvecklingen. (Healey, 1997:23, 215) 

 

Den rationella planeringen har än idag en mycket omfattande påverkan på den fysiska 

planeringens sätt att arbeta (Alexander, 2010:102). Det svenska planeringssystemet är 

fortfarande uppbyggt på samma sätt, med en översiktlig planering som ligger till grund för en 

detaljplanering, utifrån vilket bebyggelses lämplighet kan prövas (Strömgren, 2007:15). En av 

anledningarna till detta är sättet som den rationella planeringen sa sig bygga på objektiva och 

vetenskapliga metoder, vilket kunde appliceras på alla områden inom planeringen. Samtidigt 

medförde vetenskapligheten en högre status och legitimitet åt planeringsprocessen, vilket 

gjorde att ett vetenskapligt förhållningssätt introducerades i allt större omfattning och gav 

planerare ett strukturerat och systematiskt sätt att bemöta planeringsfrågor. Planeringen sågs 

som ett objektivt verktyg som kunde tillämpas för att komma fram till de bästa möjliga 

åtgärderna (Allmendinger, 2009:50; Healey, 1997:24).  

 

För att bevara planerarnas objektivitet så lyfts ofta Andreas Faludis och Max Webers tankar in, 

där de i rationella beslutsprocesser förespråkar en tydlig uppdelning mellan de som sätter upp 

mål och de som tar fram förslag. Inom planeringen innebär detta att frågor gällande moraliska 

avvägningar och värderingar anses tillhöra den mer diffusa världen som den politiska sfären 

utgjorde. Planerare ska endast arbeta utefter logiska resonemang, medan beslut styrda av 

känslor eller intuitiva ställningstaganden var något som överlätts till politiker. Efter att politiker 

avgjort vad som ansågs vara en lämplig målsättning så arbetar planerare med att ta fram de 

objektivt bästa alternativen för att uppnå målsättningen. Den rationelle planeraren arbetade 

genom att göra förtydliganden av de politiska målsättningarna, en systematisk analys av 
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situationen och med att ta fram logiska alternativ som sedan presenterades för politikerna. 

Planerarna fick då en tydlig expertroll inom sitt ämnesområde, där de byggde upp förslag utifrån 

vetenskapliga resonemang. Politikerna tog sedan beslut om vilket alternativ som skulle 

tillämpas. Planerarna kunde därefter övervaka systemet och göra utvärderingar för hur väl det 

fungerade. Idealet var således att planerare och politiker skulle ha två tydligt separerade roller 

och utgå från två olika rationella kunskapsbaser (Allmendinger, 2009:50, 63; Healey, 1997:249–

250).  Det systematiska och vetenskapliga arbetssättet som planerare strävat efter benämns som 

en instrumentell rationalitet, medan politikernas sätt att göra avvägningar ses som en 

värdebaserad rationalitet (Albrechts, 2004:749–750). 

 

Det har dock funnits en spänning mellan planerare och politiker och tendenser som sedan 

komma att utgöra en av grundpelarna i kritiken som kom att riktas mot den rationella 

planeringen. Detta går tydligt se i en av Allmendingers (2009:64) formuleringar när han 

beskriver det rationella synsättet: 

 

”The irrational forces of life – politics in particular – needed to be tamed through rationality  

and the rules of science” 

 

Detta visar på ett aggressivt förhållningssätt gentemot andra former av kunskap och att den 

instrumentella rationaliteten ansågs ha en mycket högre status, vilket även återspeglades i det 

praktiska arbetet. Allmendinger (ibid.) visar på att det fanns en tendens till att planerare 

försvagade politikernas inflytande och kontroll eftersom den vetenskapliga kunskapen 

värderades så högt. Planerares expertkunskaper gjorde att politiker hade det svårt att 

argumentera för sin sak i komplexa situationer, något som också försvårades av att planerare 

var måna om att expertkunskapen behölls inom professionen. Planerare, till skillnad från 

politiker, var inte folkvalda och fick sin legitimitet från sina tekniska expertkunskaper, vilket var 

en bidragande faktor till varför de inte ville att andra skulle ta del av den. Planerares expertroll 

var dock i någon mening splittrad då de agerade som samhällsvetare när de observerade och 

analyserade samhället på ett så objektivt sätt som möjlig, men mer som designers när de 

arbetade fram planförslag (Hall, 1988:388). 

 

Det har sedan senare delen av 1900-talet skett en gradvis förändring i de planeringsnormer och 

ideal som förespråkas. Den rationella planeringen, som under en längre tid har varit det 

dominerande idealet, kom att bemötas av en allt större kritik och dess sätt att försöka förutspå 

och planera för den framtida utvecklingen ifrågasattes (Albrechts, 2004:743). 

 

Uppdelning mellan planerares och politikers ansvarsområden, d.v.s. att politiker bestämmer 

målen och planerare endast arbetar med att ta fram alternativ som på ett objektivt och effektivt 

uppfyller målen.  Kritikerna menar att en sådan hård uppdelning inte är möjlig att göra och att 

de olika delarna oundvikligen flyter in i varandra. Kritiker ifrågasätter också huruvida en sådan 

uppdelning, om den skulle vara möjlig, är något som överhuvudtaget är något önskvärd. 

(Allmendinger, 2009:69–70) 

 

 

 

 



 

 

 
17 

 
 

Healey (1997:252) menar att den rationella planeringen, trots kritiken som riktats mot den, har 

tillfört flera nya perspektiv om planeringsprocessen. 

 

 Den har bidragit till en förståelse om hur planeringen måste ta hänsyn till komplexa 

relationer som binder samman samhället. Detta har sedan kommit att vidareutvecklas av 

andra teorier till en förståelse om att samhället kan ses som ett nätverk av sociala 

relationer. 

 

 Den har bidragit till att processen för att komma fram till strategier medvetet noteras, 

vilket kan relateras till kravet på insyn i processen som finns idag. 

 

 Den har bidragit till en diskussion om huruvida det är viktigare att prioritera 

effektiviteten av de föreslagna åtgärderna eller processen som lett fram till åtgärderna. 

Den rationella planeringen fokuserar på det första, att planeringen ska prioritera att ta 

fram effektiva åtgärder för att nå fram till de uppsatta målen. 

 

 Den har bidragit med en förståelse om att det finns flera dimensioner som ingår i 

problemlösning, i form av instrumentell rationalitet och värdebaserad rationalitet. Detta 

har gjort att de värdebaserade aspekter inte längre är något som är underförstått i 

sammanhanget. 

 

 Den har introducerat ett systematiskt sätt att hantera kunskap, som inte utgår från ett 

fåtal individers intuition.  

 

 Den har introducerat ett systematiskt sätt att testa och utvärdera idéer.      

 

 

Således har den rationella planeringen lagt grunden för flera olika perspektiv som 

efterkommanande planeringsteorier har byggt vidare. Problematiken som uppmärksammades 

utgick dock inte från den rationella planeringens teoretiska utgångspunkter, utan ansågs 

snarare ligga i dess praktik. Den rationella planeringen kritiserades framförallt för dess 

dominans av den instrumentella rationalitet, vilket förutsatte att nästintill allt kunde omvandlas 

till matematiska formler eller modeller och att det som inte gick att omvandla inte var värt att ta 

i beaktande. Det fanns inom modellen möjligheter för olika former av input som syftade till att ta 

till vara på bland annat sociala och ekologiska frågor, men där dessa omvandlades till olika 

former av data som sedan matades in i den rationella processen och sågs överlag som 

oproblematiska (Allmendinger, 2009:70, 174-175).   På så sätt kom planeringen att reduceras 

till en mycket specifik form av kunskap och exkluderade alla andra typer av resonemang. 

Dominansen av den instrumentella rationaliteten åsidosatte alla andra sätt att tänka, vilket 

ansågs hota människors möjligheter att uttrycka sin fria vilja och ett individuellt handlande 

(Allmendinger, 2009:174–175). Denna effekt förstärktes på grund av de ojämnheter som det 

fanns mellan planerares instrumentella rationalitet och politikers värdebaserade rationalitet.      

 

Den kritik som fördes mot det rationella planeringssättet har gett upphov till ett postmodernt 

tankesätt. Men trots den kritiken så har det funnits svårigheter med att hitta alternativ till det 
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rationella tankesättet. Teoretiker, såsom Jürgen Habermas, har argumenterat för att istället 

försöka korrigera problemen inom ramen för det existerande paradigmet (Giddens, 2009:98), 

medan den postmoderna rörelsen menar att det inte finns någon absolut sanning och att den 

rationella planeringen därför i grunden är har genomgående brister och borde läggas åt sidan.  

Det går dock än idag se att mycket av det praktiska planeringsarbetet fortfarande har kopplingar 

till ett rationellt förhållningssätt och att planeringen därför befinner sig i någon form av 

mellansteg, osäker på vilken väg den ska ta (Allmendinger, 2009:175–177). 

 

 

3.2 Postmodernismen  

 

Den postmoderna vågen har öppnat upp diskussionerna för nya tankar, idéer och ideal.  

Resultatet av diskussionerna har främst lett fram till en förståelse om att världen är mycket mer 

komplex än vad det rationella förhållningssättet ger sken av och att samhället inte består av 

slutna linjära relationer som till fullo kan förstås, utan av relationerna som är öppna och ständigt 

skiftande (Allmendinger, 2009:185, 190). Det är i denna omställning som synen på kunskap kom 

att förändras från något som var absolut, till något som ständigt produceras och som är knutet 

till sin kontext. Postmodernister motsätter sig att det skulle finnas ett objektivt sätt att beskriva 

verkligheten på. Platser anses inte vara statiska, utan ett resultat av komplexa fysiska, 

biologiska, social och kulturella processer. Vad vi kan förstå av en situation är således endast en 

temporär bild av verkligheten (Allmendinger, 2009:175, 186; Bryman, 2012:382–383). Det blev 

allt mer erkänt att samhället hade blivit mer pluralistiskt och att det inte längre gick att se dess 

invånare som en homogen massa (Giddens, 2009:97) och planeringen började i större 

utsträckning uppmärksamma individers behov istället för att se det utifrån ett kollektivt. Av 

detta väcktes intresset för att formulera nya planeringsteorier som bättre kunde hantera denna 

mångfald (Tunström 2009:136).   

 

Giddens (2009:97) menar att postmodernismen var en period där vår syn på världen var i en 

ständig förändring. Förekomsten och den snabba tillväxten av digitala media har gett en stor 

inverkan på sättet som vi upplever världen. Giddens (ibid.) lyfter fram Jean Baudrillards 

perspektiv, i vilket han menar att den nya formen av media har förstört människors relation till 

sin egen historia. Människor i det postmoderna samhället kommer ständigt i kontakt med idéer 

och värderingar, men som har liten eller ingen koppling till den egna fysiska omgivningen eller 

de personer som vistas där. Människors relation till sin omgivning dikteras därför, enligt 

Baudrillards, mer av den bild som media förmedlar än av den verkliga platsen och dess 

människor. Samhällets komplexitet förstärks således av att människor har en snedvriden eller 

rentav påhittad bild av verkligheten, som utgår ifrån vad media förmedlar snarare än vad de 

själva har upplevt.    

 

Detta sätt att fokusera på sociala relationer som nätverk är något som Giddens själv har lyft fram 

och som haft ett tydligt inflytande på den kommunikativa planeringsteorin som vuxit fram under 

de senaste decennierna (Allmendinger, 2009:197–198). Giddens (1984:16–19, 25) menar att 

hela världen såsom vi förstår den, är uppbyggda genom nätverk av relationer mellan individer. 

Individer kommer därför aldrig vara helt isolerade, utan kommer ständigt påverkas av komplexa 

relationsnätverk med andra individer. Det är genom dessa relationer som våra kulturella 
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resurser, d.v.s. sättet som vi tänker, som vi organiserar oss och som vi agerar i livet, är skapade, 

upprätthållna, förändrade och reproducerade. 

 

De kunskaper och värderingar som vi idag kanske tar för givet är något som tidigare aktivt har 

konstruerats genom sociala relationer. Strukturerna som dessa relationer skapar kan dock vara 

svåra att uttyda eftersom vi är så vana vid dem. Detta har skapat mycket stabila strukturer som 

inte aktivt ifrågasätts, vilket gör att de kan få en stor påverkan även för enskilda individer och 

bidrar till att maktstrukturer upprätthålls och skapas (Healey, 1997:44–45).   

 

Healey (1997:46–47) lyfter dock att sådana maktstrukturer aldrig är absoluta, utan att de kan 

ifrågasättas och förändras. En sådan förändring kräver dock att människor kan skapa sig en 

tillräcklig förståelse av de maktrelationer som de befinner sig i och att de på så sätt kan 

reflektera över sitt eget agerande. Utifrån denna förståelse menar Giddens (1984:26) på att det 

inte enbart är individer som påverkas av relationerna till sin kontext, utan att individerna i lika 

stor utsträckning aktivt påverkar och formar den framtida kontexten.  

 

Implikationen för fysisk planering blir utifrån detta perspektiv att aktörer i planeringsprocessen 

aktivt kan påverka den nuvarande och framtida kontexten. Denna förståelse är av stort värde för 

planerare eftersom de både reproducerar och skapar många av de maktrelationer som idag 

finns inom planeringssystemet, men har därmed också möjligheten att ändra dem. Även de val 

som görs i det dagliga planeringsarbetet kan därför ses som ett sätt att påverka de strukturer 

och relationer som utgör den framtida kontexten (Healey, 1997:47).   

 

Healey (1997:36–37) lyfter även fram Michel Foucault som en av personerna bakom denna stora 

förändring som gjort att komplexiteten i samhället har uppmärksammats. Foucault visar i sitt 

arbete på att människor är mycket kulturellt bundna till att agera på ett visst sätt, även om 

många av dessa band inte uppmärksammas i vardagen. Han menar att samhället utövar en form 

av social kontroll och att människor, genom sättet som vi organiserar oss, skapar en social 

ordning som vi ofta inte reflekterar över. Samhällets formella, liksom informella praktiker, dess 

fysiska strukturer och diskurser fungerar som en mekanism för att ständigt förmedla och 

förstärka maktrelationerna. Det är utifrån dessa komplicerade nätverk av maktrelationer som 

vårt sätt att leva, vår kultur, har byggts upp. Det är först med denna förståelse som samhällets 

maktrelationer har börjat synliggöras, vilket har gjort att postmodernismen också har kunnat 

börja ifrågasätta aspekter av den sociala ordningen som tidigare setts som självklara.  

 

Detta har gjort att det skapats en ökad medvetenhet om hur bundna vi är av våra kulturella 

relationer, men har även synliggjort preferenser och olikheter som skiljer människor ifrån 

varandra. Det har skapats en ökad förståelse för den mängd av olika kulturer som finns och hur 

detta påverkar människors värderingar och sätt att agera, vilket också gett upphov till en 

förstärkt bild av vad som är ”vi” och vad som är ”de andra”. (Healey, 1997:37) 

 

Det går se tydliga likheter i Foucaults och Giddens sätt att förstå värden, där båda tolkar den som 

ett sammanhängande nätverk av sociala relationer och där nätverket måste synliggöras innan 

förändringar aktivt kan göras.  
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Trots den stora mängden nya idéer som lyfts fram inom postmodernismen så har det funnits 

svårigheter i hur dessa ska tas tillvara. Allmendinger (2009:194–195) menar att det än idag 

finns ett stort kunskapsglapp i hur de relativt nya postmoderna tankarna kan omvandlas från ett 

tankesätt till att praktiskt ska kunna appliceras i planeringsarbetet.  

 

 

3.3 Kommunikativ och kollaborativ planering   
 

Utifrån den postmoderna vågen av ett socialt baserat planeringsideal har sedan tankar om en 

kommunikativ och kollaborativ planering vuxit fram, där teoretiker såsom Healey har haft en 

framträdande roll. Den kommunikativa planeringsteorin har i uppsatsen setts som det mer 

övergripande synsättet, inom vilket den kollaborativa planeringsteorin försöker föra de 

kommunikativa tankarna närmare en praktisk implementering.  

 

Den kommunikativa och kollaborativa planeringsteorin utgår från en grundläggande 

uppfattning om att kunskap och värderingar inte är något som finns i naturligt i värden och är 

inte något som objektivt går att ”hitta” med hjälp av vetenskapliga metoder. Det ses snarare som 

produkten av sociala interaktioner mellan människor (Healey 1997:29). 

 

Den kommunikativa planeringen bygger i stort på den kritik som riktades mot modernismens 

rationella planeringssätt och delar således också många av de tankar som går att se inom 

postmodernismen. Den finns dock en avgörande skillnad mellan den postmoderna och den 

kommunikativa teorin. Som tidigare nämnts, så bygger den rationella planeringen på en tro om 

att det finns en absolut sanning och att det därför är möjligt att finna ett ”rätt” svar på 

planeringsfrågor. Den postmoderna synen är dock det motsatta, att den inte går att finna någon 

absolut sanning och att den därför inte heller finns något ”rätt” svar.  Det som skiljer den 

postmoderna och kommunikativa planeringen ifrån varandra är att den kommunikativa teorin 

bygger på bland annat tankar ifrån Jürgen Habermas, som har förespråkat planering bör försöka 

utveckla den rationella teorin istället för att helt förkasta den. Den kommunikativa teorin utgår 

därför ifrån att det finns sanningar som arbetet kan ske gentemot, men som inte går att 

identifiera med enbart vetenskapliga metoder (Allmendinger, 2009:175–176; Healey, 1997:29). 

Healey (1997:29) ser snarare sanningar som produkten av sociala interaktioner mellan 

människor. Fysisk planering blir därför en social process, i vilket tankar, värderingar och 

agerande aktivt skapas av de deltagande aktörerna. Detta synsätt skulle för planeringen 

innebära att det inte går att finna ett objektivt rätt svar på planeringsfrågor, utan att dessa är 

ständigt skiftande beroende på vem det som är involverade i processen.   

 

Den kommunikativa teorin bygger dock i många avseenden på det rationella tankesättet. I 

många fall försöker dessa teorier presenteras som vitt skilda, men de har i grunden liknande 

processuella och kommunikativa utgångspunkter (Strömgren, 2007:61). Habermas menar att 

det finns flera olika former av rationalitet, där den nästan totala dominansen av den 

instrumentella och vetenskapsbaserade rationaliteten under modernismen var en oavsiktlig 

konsekvens (Allmendinger, 2009:50, 175).  Istället för att försöka nå fram till vad som anses 

vara sant genom enbart en instrumentell rationalitet så lyfter Habermas vikten av att se 

rationalitet utifrån andra perspektiv, vilket han anser kan göras genom en kommunikativ 
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rationalitet. En kommunikativ rationalitet innebär att sanningen som planeringen utgår ifrån 

ska vara ett resultat av en kommunikativ process, ur vilket konsensus om frågor skapas. Genom 

en kommunikativ process anses det vara möjligt att tillsammans skapa en gemensam bild av 

världen och att mobilisera människor för att skapa möjligheter till förändring i samhället. Denna 

kommunikativa process förutsätter dock att det går att uppnå en ideal situation där alla är fria 

att tala fritt, där ingen som påverkas är exkluderad, där ingens åsikter förtrycks eller påverkas 

av ojämna maktrelationer och att det är möjligt att komma fram till ett gemensamt mål genom 

att konsensus skapas (Albrechts, 2003:906). Detta har dock fått en stark kritik från 

postmodernister som hävdar att det på grund av den pluralism som finns i världen inte är 

möjligt att finna någon gemensam syn på vad en sanning skulle vara och att konsensus inte alltid 

går att uppnå i alla planeringsfrågor. Habermas å andra sidan tillkännager att det finns en 

komplexitet och mångfald, vilket kan försvåra den kommunikativa processen, men står fast vid 

att det fortfarande är möjligt att under rätt förhållande skapa en gemensam förståelse för frågor 

och att det tillsammans är möjligt att definiera vad som är sant genom en kommunikativ 

rationalitet. (Allmendinger, 2009:199–200)   

 

Ett grundläggande antagande för en kommunikativ rationalitet är att det i diskurser mellan 

människor ständigt produceras ny kunskap, utifrån vilket avgöranden görs om vad som anses 

var sant eller falskt i världen. I diskurserna går det finna ständiga maktförhållanden som 

påverkar dessa antaganden och som formar de strukturer som kan ses i samhället 

(Allmendinger, 2009:201). Tydliga likheter går här se till Giddens synsätt, där både Giddens och 

Habermas beskriver världen utifrån ett nätverk av sociala relationer som både har möjligheten 

att skapa och förändra strukturer.    

 

Kritiker av den rationella planeringen har argumenterat emot den instrumentella rationalitetens 

dominans eftersom det gjort att människors möjlighet att ifrågasätta samhällets strukturer har 

begränsats. Det beskrivs ha förstört värdet av människors spontana och instinktiva aspekter, 

samtidigt som det har förtryckt människors frihet genom att begränsa dess möjligheter att 

uttrycka sig.  Det har också lett till en situation där planeringen setts som icke-demokratisk på 

grund av dess sätt att koncentrera makten vid personer med expertkunskaper, vilka är mer vana 

att argumentera med hjälp av en instrumentell rationalitet (Allmendinger, 2009:201–202). 

 

För att dominansen av den instrumentella rationaliteten inte ska upprepas så poängterar 

Habermas vikten av intersubjektivitet inom planeringen och en kommunikation som baseras på 

tillit, ärlighet, förståelse och legitimitet. Han menar att det på så sätt är möjligt att undvika de 

mest skadliga formerna av maktutövning och manipulation. Planerare ställs därför i en situation 

där de bör tillhandahålla möjligheter för denna typ av kommunikation, trots att detta i många 

fall innebär att de själva måste begränsa sitt inflytande och sin maktposition (Allmendinger, 

2009:137).  
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Det finns inom den kommunikativa teorin ett flertal olika grenarna som skiljer sig i vissa 

avseenden, men som också har ett antal karaktäristiska drag som de har gemensamt. De bygger 

enligt Healey (1997:29–30) på en förståelse om att: 

 

 Alla former av kunskap har producerats genom sociala interaktioner och att det därför 

inte går att göra en gränsdragning mellan kunskap som har tagits fram med hjälp av 

vetenskapliga metoder och kunskap som uppkommit genom praktiska erfarenheter. 

(Denna skillnad är något som instrumental-rationalister tidigare har hävdat)  

 

 Kunskap kan kommuniceras på ett flertal olika sätt och behöver inte enbart begränsas 

till en rationell systematisk analys. Det kan exempelvis ske genom berättelser och 

uttalanden som sker genom text, bild och ljud. 

 

 Personliga intressen och preferenser inte är något som självständigt utvecklas, utan är 

något som byggs upp i relation till den sociala kontexten och genom interaktioner med 

andra människor.  

 

 Människor i dagens samhällen har ett stort antal olika intressen och förväntningar. Men 

dessa olika aspekter kan förtryckas och styras genom maktrelationer, såsom 

fördelningen av resurser, men även genom mindre antaganden och praktiker som ses 

som självklara.  

 

 Det måste ske ett skifte bort från den konkurrens som finns mellan aktörer för att de ska 

få gehör för sina intressen, för att istället närma sig ett kollaborativ konsensusbyggande, 

vilket skapar möjligheter för bestående samarbeten mellan aktörer. Detta anses också 

skapa möjligheter för förändring både gällande den organisatoriska strukturen och 

synen på kunskap  

 

 Planering är genom sin vardagliga praktik starkt knutet till sin sociala kontext av olika 

relationer, men har även kapaciteten att utmana och förändra denna kontext.  Praktik 

och kontext går därför inte ses separat ifrån varandra, utan ligger ständigt i ett 

påverkanssamband  

 

Den kollaborativa planeringen kan ses som ett försöka att vidareutveckla den kommunikativa 

teorin för att göra den mer praktiskt applicerbar.  Utifrån den grundläggande förståelsen som en 

kommunikativ infallsvinkel innebär i förhållande till fysisk planering, så lyfter Healey 

(1997:288–289) fram fem karaktäristikas drag, eller kriterier, för vad hon avser med en 

kollaborativ planeringsprocess.     

 

 En kollaborativ planeringsprocess måste tillkännage att det finns ett mycket stort antal 

personen som kan ses som sakägare i planeringsfrågor både på kommunal och på 

regional nivå. En grupp av sakägare som består av människor med mycket varierande 

bakgrund, med olika synsätt på planeringsfrågor och olika kulturella referensramar. 

Kollaborativ planering måste därför se till de mycket komplexa maktrelationerna som 

finns mellan dessa individer. 
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 En kollaborativ planeringsprocess måste ha en förståelse för att mycket av governance-

arbetet sker utanför ramarna av det formella planeringsarbetet. Planerare måste därför 

närma sig och försöka ge legitimitet till dessa arenor, men utan att skapa nya ojämna 

maktrelationer.  

 

 En kollaborativ planeringsprocess ska främja ett inkluderande synsätt, där alla i 

samhället ska kunna vara delaktiga oberoende av kulturell kontext. Samtidigt ska det 

finnas en förståelse om att en sådan inkludering kan leda till komplexa problem gällande 

maktrelationer, vilket ställer krav på sätter som planeringsarbetet organiseras.  

 

 En kollaborativ planeringsprocess måste vara transparent och ska kunna hållas ansvarig 

för sina handlingar. Detta innebär bland annat att relevanta argument, information, 

överväganden och orosmoment ska göras tillgängligt för folkvalda politiker. Processen 

ska på så sätt alltid vara öppen för att kunna kritiskt granskas och utmanas.  

 

Trots den kommunikativa och kollaborativa planeringsteorins framåtsträvande karaktär, så 

möts den av en ständig problematik när det kommer till den praktiska implementeringen. Det 

har påpekats att teorin har en inneboende motsägelse som kan ses som en av anledningarna till 

denna problematik. Teorierna pekar mot behovet av en tydlig förändring inom planeringen, men 

kan inte säga hur denna förändring bör ta form i praktiken eftersom teorin i sig säger att sådana 

förändringar måste bestämmas genom en kommunikativ process inom den lokala kontexten. 

Teorin har därför förblivit på en abstrakt nivå, vilket har gjort det svårt för praktiker att till fullo 

ta tillvara på dess innehåll (Allmendinger, 2009:117, 221). Healey menar att ett sätt att närma 

sig idealet som den kollaborativa planeringen sätt upp är att studera hur planeringens 

vardagliga arbete påverkas och påverkar det sociala nätverk som det befinner sig i 

(Allmendinger, 2009:219). 

 

Kritiken som riktats mot de kommunikativa teorierna har därför ifrågasatt dess användbarhet, 

för inte enbart saknas det en förståelse om hur de bör implanteras i praktiken, det finns även 

frågor om huruvida det skulle generera ett mer eftersträvansvärt resultat. För även om 

konsensus kan nås i planeringsprocessen så är detta ingen garanti för att planen kan 

implementeras. Det finns också osäkerheter gällande de demokratiska aspekterna som den 

kollaborativa teorin säger sig kunna åstadkomma. Kritiker menar att en kollaborativ planering 

löper samma risk att domineras av personer i maktpositioner som den rationella planeringen.  

På så sätt riskerar den kommunikativa rationaliteten endast bli ett nytt sätt att förstärka de 

maktstrukturer som redan finns inom planeringen. För det är osannolikt att de kommunikativa 

processerna någonsin kommer att ske i totalt makt-neutrala förhållanden.  Maktstrukturer är en 

del i hur samhället är uppbyggt, inom vilket planerare är en del, och planerare kommer därför 

troligen alltid befinna sig i en priviligierad situation om inte radikala förändringar sker i synen 

på planeraryrket. (Allmendinger, 2009:222- 223) 
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3.4 Strategisk fysisk planering  

 

Strategisk fysisk planering kan ses som ännu ett försök att föra samman praktiken med 

förståelsen om komplexiteten i världen och behovet att av att inkludera den sociala kontexten i 

planeringen. Det finns många åsikter om vad som avses med en strategisk fysisk planering, men 

där valet har gjorts att fokusera på synsättet som Healey och Albrechts har fört fram eftersom de 

har varit dominerande inom området (Newman, 2008:1371). Till en början bör det 

uppmärksammas att detta rör sig om en nyare tolkning av vad som avses med en strategisk 

planering. Strategisk planering uppkom först som en del av den rationella planeringen, men 

omformulerades sedan för att passa de kommunikativa idealen. Detta arbete utgår från den 

senare tolkningen eftersom den ansetts vara den mest tidsenliga.  

 

Den äldre synen på strategiska planeringen som förespråkades under 70-talet var framförallt 

intresserade av att styra samhällets utveckling för att dess utformning skulle bli så effektiv som 

möjligt. Den snabba utvecklingen i städerna gjorde att nya former av problem hade 

uppmärksammats och planerare ville genom att se situationen utifrån ett större perspektiv 

kunna identifiera relationer och orsakssamband, för att på så sätt lösa problemen och planera 

för effektiva flöden i staden. Denna typ av strategisk planering var således främst inriktad på att 

styra och korrigera utvecklingen av den fysiska miljön. (Albrechts, 2004:746; Allmendinger, 

2009:65) 

 

Strategisk planering kom under 80-talet bli allt mindre relevant i takt med att den postmoderna 

vågen av kritik växte sig starkare. Istället för det övergripande perspektivet som en strategisk 

planering förespråkar så kom fokus i större utsträckning läggas på en projektbaserad utveckling. 

Den projektbaserade planeringen visade sig dock ha problem med att hantera städernas snabba 

tillväxt och mängden av olika intressen, vilket resulterade i att bebyggelseutvecklingen på sina 

ställen nästintill skedde slumpartat, utan någon koppling till varandra. En mer övergripande 

planeringsform eftersträvades därför än en gång för att hantera och styra denna utveckling. Den 

strategiska planeringen kom därför att återigen bli allt mer aktuell för att kunna bemöta denna 

komplexitet, men omformulerad för att bemöta de kommunikativa idealen. (Albrechts, 

2004:743).    

 

Albrechts (2004:747) beskriver strategisk planering som en process, ledd av offentliga aktörer, i 

vilket både social och fysiska aspekter av samhället möts. Processen syftar till att skapa en 

vision, ett gemensamt handlande och medlen för implementation. På så sätt skapas en bild av 

vad en plats är och kan bli.     

 

Den strategiska planeringen bygger på många av de tankar som lyfts fram i den kommunikativa 

och kollaborativa planeringsteorin. Framförallt bär den med sig synen om att en större mängd 

aktörer bör inkluderas i planeringsprocessen och att det finns ett tydligt värde i en öppen och 

ärligt dialog. Albrechts (2004:747) menar att interaktionen mellan aktörer handlar om att skapa 

nya idéer, att skapa en gemensam förståelse i frågor och att på så sätt kunna organisera och 

mobilisera idéerna även utanför processen.       
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Enligt Albrechts (2004:747; 2006:1491) karaktäriseras strategisk fysisk planering också av att: 

 

 Den utvecklar realistiska visioner, perspektiv och strategier.    

 Den fokusera på ett mindre antal strategiska problemområden  

 Den identifierar nyckelaktörer, både inom den offentliga och privata sektorn.  

 Den involverar både en stor och varierad mängd aktörer i planeringsprocessen. 

 Den avväger styrkor och svagheter av åtgärder i ljuset av möjligheter och hot. 

 Den studerar externa faktorer, trender och resurser. 

 Den är medveten och tar hänsyn maktstrukturer, osäkerheter och konkurrerande 

intressen.  

   

För att kunna hantera samhällets komplexitet krävs enligt den strategiska planeringsmodellen 

en tydlig framtidsvision, en bild över hur en positiv utveckling skulle se ut. Det är med hjälp av 

en god vision som det är möjligt att engagera och mobilisera ett större antal aktörer mot ett 

gemensamt mål. Detta kan förändra människors synsätt och visa på hur ett kollektivt 

engagemang kan skapa positiva förändringar som enskilda aktörer ser som omöjliga (Albrechts, 

2010:1121). Med en tydlig vision är även förhoppningen att inblandade aktörer får en ökad 

förståelse för hur deras agerande står i relation till den kollektiva målbilden som tagits fram. 

Visionen blir ett ramverk, inom vilket planeringsarbetet kan fokuseras. (Albrechts, 

2004:743,747).  Visionen måste vara utformad på ett sådant sätt att den kan anses vara 

realistisk utefter de förutsättningar som finns inom den lokala kontexten. Albrechts 

(2004:743,746; 2010:1118,1120,1122) påpekar vid ett flertal olika tillfällen vikten av att den 

framtagna visionen är realistisk både i förhållande till de materiella förutsättningar som finns, 

men även utefter de politiska förutsättningarna. Av denna anledning förespråkas en vision som 

är begränsad till ett mindre antal ämnesområden, liksom till de fysiska områden som anses vara 

av störst relevans och som har möjlighet att skapa kumulativa effekter. Det går i den 

förespråkade avgränsningen se hur den strategiska planeringens implementeringsfokus även 

genomsyrar visionen, som annars riskerar att bli allt för utopisk (Albrechts, 2004:752).  

 

Den strategiska planerings tonvikt på en långsiktig vision kan också ses som en reaktion för att 

styra bort planeringen från de problem som den rationella planeringen skapade. Albrechts 

(2004:749–750) menar att visionsarbetet bygger på en värdebaserade rationalitet, vilket måste 

ges tyngd för att motverka att den instrumentella rationaliteten blir dominerande.  

Han menar att visioner inte är något som ska formuleras med hjälp av analyser, utan måste 

formuleras i en kommunikativ process mellan människor. En tydlig koppling går att göra till den 

kommunikativa och kollaborativa teorin och dess grundläggande syn om att det inte går att 

uppnå ett ”rätt” svar på hur framtiden bör se ut enbart med hjälp av en instrumentell 

rationalitet, utan att det är något som konstrueras i en social process baserad på en 

kommunikativ rationalitet. Visionen kan därför ses som en materialisering av vad de 

medverkande aktörerna anser att en korrekt utveckling bör vara. Albrechts (2004:250) menar 

att visioner måste vara en produkt av, och förankrad i, den lokala kontexten för att kunna vara 

effektiva. Visionen bör därför ständigt granskas, omvärderas och förändras i takt med att den 

sociala kontexten förändras, för att på så sätt upprätthålla dess legitimitet och användbarhet. 

Detta innebär också att en vision inte kan tas ur sin kontext utan att förlora värdet av den 

bakomliggande sociala processen.  
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Den kommunikativa processen inom den strategiska planeringen är starkt förknippad med 

implementeringen av planen. En grundläggande förståelse är att planering fokusera på att 

samordna och mobilisera aktörer för att skapa en medvetenhet och förändringar i 

planeringsdiskursen (Healey, 2007:23). Healey (2009:445) skriver att strategisk planering 

försöker mobilisera ett mer kollektivt engagemang i stadsplaneringen. En välfungerande 

planering handlar därför inte enbart om processens slutprodukt, utan om att få medborgare och 

centrala aktörer att bli involverade (Albrechts 2004:749). Genom att engagera människor i 

arbete så kan muntliga kontrakt uppnås som binder samman de olika parterna och som 

förbättra chansen att arbetet kan genomföras. Det har gjorts försök att ”öppna upp” planeringen 

genom olika governanceformer som syftat till att skapa mer flexibla och kollaborativa relationer 

med de ekonomiska och sociala aktörerna. Problematiken i detta åtagande består av att finna en 

governanceformer som kan ta sig an den stora variationen av intressen och kulturella 

utgångspunkter.  (Healey, 1997:231–232) 

 

För att engagemanget bland aktörer ska kunna upprätthållas är det enligt Albrechts 

(2010:1118) viktigt att planering inte enbart fokuserar på långsiktiga mål, utan att det 

kombineras med kortsiktiga projekt. Det kan enligt honom vara svårt att motivera aktörer till att 

göra investeringar som ska gynna en framtida vision om det inte finns några resultat att visa upp 

inom överskådlig tid. Att fokusera på implementering av mindre projekt leder inte alltid till det 

mest effektiva resultatet i förhållande till visionen, men förlusten kan i många fall accepteras om 

det innebär att arbetet mot den framtida visionen kan fortsätta (Albrechts, 2010:1118). 

 

Healey (2009:440) och Albrechts (2010:1116–1117) förespråkar också i den strategiska 

planeringen ett transformativt arbetssätt, en planering som är flexibel och som inte i samma 

utsträckning är bunden till etablerade processer och strukturer. Det transformativa arbetssättet 

ifrågasätter befintliga strukturer och söker kontinuerligt efter nya metoder, med vilka rådande 

problem kan lösas. Detta innefattar även ifrågasättandet av de befintliga maktstrukturerna. 

Albrechts (2010:1117) tydliggör dock att ett transformativs arbetssätt inte ska frångå det som 

kan anses vara realistiskt att genomföra. Vad som är möjligt och inte möjligt ska ställas i 

förhållande till förutsättningarna. Han menar att detta transformativa arbetssättet på så viss 

möjliggör för nya lösningar, istället för att applicera lösningar som framkommit på grund av 

rådande maktstrukturer och doktriner.  

 

Strategisk planering bygger på fyra olika former av rationalitet.  Tidigare har tre av dessa lyfts 

fram: värdebaserad rationalitet (för att ta fram alternativ för den framtida utvecklingen), 

kommunikativ rationalitet (för att inkludera ett större antal aktörer och att bygga konsensus om 

vad som anses sant) och instrumentell rationalitet (för att hitta de bästa sätten att lösa problem 

på) (Albrechts, 2004:752). Albrechts (2004:752,754) lyfter fram en fjärde form som han 

benämner som en strategisk rationalitet, vilket berör behovet av att ha en tydlig strategi för att 

behandla maktrelationer inom planeringen. Han menar att på att maktförhållandena i 

planeringsprocessen är ojämnt fördelade och att människor därför kommer ha olika 

förutsättningar för att göra sin röst hörd. Detta kan ses som en respons till de kritiker som 

påpekat att planeringen inom den kommunikativa teorin löper samma risk att domineras av 

personer i maktpositioner som den rationella planeringen.  
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Både den rationella och kommunikativa planeringsteorin förutsätter i någon mening att 

maktrelationer är något som kan undvikas. Den rationella teorin menar att det går att uppnå en 

objektivitet där beslut är förankrade i vetenskapliga analyser, vilket skulle mitigera 

maktrelationernas inverkan. Den kommunikativa teorin å andra sidan förutsätter att det går att 

uppnå ett idealförhållande i den kommunikativa processen, i vilket maktrelationer inte är en 

faktor och som styrs av en kommunikativ rationalitet. Den kommunikativa planeringen har fått 

kritik från flera håll för denna kanske allt för optimistiska syn på praktiken. Den strategiska 

planeringen vill därför lyfta upp denna problematik genom att erkänna att ojämna 

maktrelationer sannolikt alltid kommer vara en del av planeringspraktiken.  (Albrechts, 

2003:906–907). Den strategiska planeringen försöker hantera frågor om makt, rättvisa 

jämställdhet och demokratiskt ansvar, vilket är frågor som teorier utifrån den postmoderna 

vågen har haft svårt att hantera. Eftersom dessa frågor har förblivit olösta, så har planeringen 

hållit sig kvar vid den rationella planeringens vetenskapliga metoder. (Boelens & de Roo, 

2016:43)   

 

För att undvika att personer i en maktposition får allt för mycket inflytande så anser Albrechts 

(2004:754) att maktrelationerna måste tydliggöras redan i början av processen. Individers 

maktposition bör inte vara större än vad som kan motiveras med hjälp av en kommunikativ 

rationalitet. Detta innebär att aktörer inte bör få mer inflytande i relation till andra än vad 

kontexten ger skäl för. Den strategiska rationaliteten ställer krav på att de demokratiska 

värdena bevaras och att aktörer ska kunna stå till svars för sitt handlande. Planerares roll 

utvidgas därför till att använda sitt inflytande för att motverka att personer i maktpositioner ska 

kunna hota processens demokratiska och kollaborativa värden (Albrechts, 2004:750).  

 

Albrechts (2004:753–754) menar också på att det genom en kommunikativ process och en 

förståelse om aktörers olika maktpositioner är möjligt att minska maktskillnaderna i processen. 

Aktörerna lär sig om andra personers perspektiv och värdering, vilket gör att de kan reflektera 

över det egna perspektivet. Genom att stå emot de inledande maktspelen så kan en mer 

demokratisk dialog uppnås, i vilket skapar en grund för den kommunikativa processen.  
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3.5 Analysram 

 

Med bakgrund av de teoretiska perspektiven så är det möjligt att sätta upp en analysram, utifrån 

vilken det empiriska materialet kan tolkas och förstås. De olika planeringsteorierna används i 

analysen som ett underlag för att identifiera de ideal som finns i planeringspraktiken och dess 

praktiska tillämpning.  

 

3.5.1 Ramverk för att identifiera teorier 

 

Utifrån det som lyfts fram i de teoretiska perspektiven har en sammanställning gjorts av 

planeringsteoriernas grundläggande tankar, vilket punktats upp nedan. Eftersom de olika 

teorierna i stor utsträckning bygger på varandra, så definieras de i den analytiska ramen utifrån 

sina mer karaktäristiska aspekter och de nya synsätt som de tillför. En problematik skulle 

annars ha uppstått där exempelvis den strategiska fysiska planeringen hade kunnat sägas 

innehålla aspekter från alla de tidigare teorierna. 

 

Mindre undantag har dock gjorts i avseende på postmodernismen eftersom denna skiljer sig från 

de övriga teoretiska perspektiven i att den har en mer diffus koppling till planeringspraktiken. 

Postmodernismen lyfter flera nya perspektiv, men har inte lyckats omsätta dessa till något 

praktiskt tillvägagångssätt som fått genomslag (Allmendinger, 2009:194–195). Istället hanteras 

de postmoderna tankarna som en del av den kommunikativa planeringen. Även den 

kollaborativa planeringen har kategoriserats under den kommunikativa teorin eftersom de i 

nästan alla avseende har samma tankesätt, men där den kollaborativa planeringen försöker göra 

den kommunikativa teorin mer praktiskt applicerbar  

 

Genom att identifiera tankar och ideal i uppsatsens empiriska material, så kan dessa jämföras 

med planeringsteoriernas karaktäristiska drag och kan vidare härledas till en specifik 

planeringsteori. Finns det exempelvis tankar i empirin om att vetenskaplig kunskap är mer värd 

än andra kunskapsformer så hade detta kunnat härledas till den rationella planeringsteorin. 

Planeringsteorierna dikterar därmed de aspekter som undersöks i materialet, men det är även 

viktigt att analysen återknyter till teorierna. Genom att ständigt återknyta till planeringteorierna 

går det dels se varifrån idealen har sitt ursprung, men också vilka planeringsteorier som 

påverkar praktiken. Vidare går det även se vilka ideal och teorier som inte fått genomslag.  

 

Nedan följer planeringsteoriernas karaktäristiska drag.  
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Rationell planering 

 

 Världen består av kausala system som kan förstås och styras genom tillräcklig kunskap. 
 

 Det finns en absolut sanning som kan identifieras med hjälp av vetenskapliga metoder. 
  

 Expertkunskaper och vetenskaplig kunskap värderas mycket högt. 
 

 Stark tilltro till planerarens expertkunskaper och dess möjlighet att logiskt resonera om 
problem för att nå fram till den bästa lösningen. 

  

 Planerarens roll är att finna det effektivaste sättet att uppnå de värdebaserade mål som 
politiker sätter upp. 
 

 Planerare ska utgå från en instrumentell rationalitet, medan politiker utgår från en 
värdebaserad rationalitet 
 

 Arbetet med att behandla kunskap sker på ett systematiskt och förutbestämt sätt, liksom 
att idéer testas och utvärderas på ett systematiskt sätt 

 

 

Kommunikativ planering 
 

 Världen består av mycket komplexa och ständigt skiftande närverk av sociala relationer 
 

 Det finns ingen sanning i världen som går att ”hitta” med vetenskapliga metoden, utan 
sanningar är något som produceras i sociala relationer mellan människor. 
 

 Kunskap produceras ständigt i sociala relationer mellan människor. 
 

 Både en instrumentell och värdebaserad rationalitet har en plats inom planeringen, men 
de måste kompletteras med en kommunikativ rationalitet.  

 

 All kunskap är likvärdig och det går därför inte göra någon skillnad på om kunskapen 
tagits fram på ett vetenskapligt sätt eller ej.  
 

 Det finns flera olika sätt att kommunicera kunskap på och människor ska inte begränsas 
i sin möjlighet att förmedla den på ett sätt som passar dem 
 

 Det går uppnå en idealsituation där alla kan kommunicera fritt, där ingen berörd person 
är exkluderad, där intressen inte förtrycks eller påverkas av ojämna maktrelationer och 
där konsensus kan uppnås.  
 

 Genom att bygga upp en konsensus och gemensamma värdering i olika frågor så kan 
idéer mobiliseras och skapa påtagliga förändringar.  
 

 En del av planerares arbete består av att skapa en situation där alla kan kommunicera 
fritt. 

 

 Planeringsprocessen måste tillkännage att det finns ett mycket stort antal personen som 
kan ses som sakägare i planeringsfrågor 
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Strategisk fysisk planering  
 

 Det går inte skapa en kommunikativ process där maktrelationers påverkan helt 
neutraliseras, istället bör maktrelationerna synliggöras och hanteras 

 

 Utöver en instrumentell, värdebaserad och kommunikativ rationalitet så behövs också en 
strategisk rationalitet, vilket innebär att aktörer inte bör ha en större maktposition än 
vad som kan motiveras med hjälp av en kommunikativ rationalitet.   
 

 Det bör finnas en tydlig strategi för hur ojämna maktrelationer ska behandlas i 
planeringen 

 

 Planeringen ska använda sig av realistiska visioner och strategier som är förankrade i 
den lokala kontexten för att bemöta samhällets komplexitet. 
 

 Planeringen ska ha en tydlig koppling med dess implementering 
 

 Planeringen bör identifiera och involvera nyckelaktörerna, både inom den offentliga och 
privata sektorn, för att säkerställa att planen sedan går att genomföra   

 

 Planeringen avväger styrkor och svagheter av åtgärder i ljuset av möjligheter och hot, 
samt tar hänsyn till externa faktorer, trender och resurser. 

 

 Planeringen bör fokusera på ett mindre antal strategiska problemområden som kan ge 
kumulativa effekter. 
 

 Det krävs ett transformativt och flexibelt förhållningssätt som ifrågasätter befintliga 
strukturer och att kontinuerligt söka efter nya metoder 

 

 

3.5.2 Analysstruktur 

 

För att analysen av empirin ska kunna ske på ett systematiskt sätt så har en grundläggande 

struktur tillämpats i analyskapitlet. Analysen har kontinuerligt gått igenom följande faser: 

 

 En beskrivning av empirin. 
 

 Identifiering av teorier utifrån de värderingar som intervjupersonerna säger sig ha. 
 

 Identifiering av teorier utifrån de ideal som det praktiska tillvägagångssättet förmedlar. 
 

 En beskrivning av vilka svårigheter som planeringsidealen har medfört, samt 

reflektioner om hur teorierna har påverkat planeringsprocessen. 

 

Struktureringen har använt uppsatsens frågeställning som utgångspunkts, men där de 

beskrivande delarna fungerar som ett sätt att sammanställa empirin både inför de mer 

analytiska faserna och för att ge läsare en inblick i empirin som analysen behandlar. 

Alla faser har inte alltid varit lika mycket representerade i analyskapitlet beroende på den 

empiri som framförs, men har hela tiden varit närvarande i tankeprocessen. Faserna har 

upprepats varje gång som nya delar av empirin har lyfts upp. Identifieringen av teorier som sker 

i två av faserna baseras på ramverket som byggdes upp i avsnitt 3.5.1.  
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4. Metod 

 

I följande kapitel förs en diskussion om tillvägagångsättet i uppsatsen. Inledningsvis beskrivs de 

metodologiska överväganden som gjorts i avseende på sättet som empirin har samlats in och 

behandlats. Därefter beskrivs de avgränsningar gjorts gällande formen av empiri som har 

eftersträvats, dels för att materialet ska vara relevant för undersökningen och dels för att 

materialet ska vara greppbart inom ramen för arbetet. Slutligen beskrivs det praktiska 

genomförandet av empirinsamlingen och hur urvalsprocessen för studieobjekten har skett. 

 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

 

4.1.1 Forskningsdesign – Tvärsnittsstudie 

 

I valet av en forskningsdesign för att undersöka problemformuleringen finns det ett flertal olika 

alternativ. Det finns dock tillvägagångssätt som är mer eller mindre lämpliga i förhållande till 

den frågeställning som arbetet ämnar besvara. (Denscombe, 2009:21)  

 

Utifrån problemformuleringen så har en tvärsnittsstudie eller fallstudie ansetts vara de mest 

relevanta. Skillnaden mellan dem är att tvärsnittsstudier generellt har en bredare täckning i ett 

försök att skapa en generell förståelse av en situation. Vanligen görs detta utifrån en specifik 

tidpunkt och utgör således ett kunskapsunderlag för att förstå hur saker och ting ter sig vid 

tidpunkten (Bryman 2012:59; Denscombe, 2009:25). En fallstudie förhåller sig i många 

avseenden på ett motsatt sätt.  Istället för att försöka skapa en bred förståelse över situationen 

så fokuserar fallstudier på ett fenomen, för vilket de redogör både djupgående och detaljerat.  

Genom att undersöka ett fenomen på djupet är förhoppningen att det ska gå att uttyda detaljer 

som inte skulle gå att finna vid en bredare undersökning och att dessa detaljer ska kunna belysa 

det generella (Bryman, 2012:66; Denscombe, 2009:59–60).  En fallstudie kan exempelvis 

fokusera på att undersöka ett specifikt samhälle, en skola, organisation, händelse, familj eller 

person (Bryman, 2012:66–67). Gemensamt för både tvärsnittsstudier och fallstudier är att de 

fungerar väl med flera olika metodiska tillvägagångssätt, både kvalitativa och kvantitativa. Det 

har dock kommit att formats en del förutfattade meningar om forskningsdesignerna, vilket har 

inneburit att tvärsnittsstudier ofta associerats med kvantitativa metoder såsom 

enkätundersökningar, medan fallstudier har associerats med kvalitativa metoder. En sådan 

förenklad uppdelning bör dock inte göras enligt Bryman (2012:59, 62, 68).  

  

Vilken forskningsdesign är då mest lämplig för att behandla den aktuella 

problemformuleringen? Den frågeställning som förs baseras inte på något specifikt fenomen 

eller situation som uppfattat, utan är istället en mer generell undran om hur ideal tar form i 

planeringsprocessen. Det finns således inte heller någon specifik kommun eller 

planeringsprocess i åtanke som kan anses vara mer intressant än någon annan. Gällande 

tidsaspekten så ämnar arbetet förvisso undersöka något som ligger bakåt i tiden eftersom 

planeringsarbete ofta tar en längre tid att genomföra, men är ändå relativt nutida. Det finns ett 

tydligt behov av att göra en undersökning som hanterar tidsmässigt närliggande 



 

 

 
32 

 
 

planeringsprocesser eftersom syftet med uppsatsen är att se på det praktiska arbetet utifrån en 

nutida kontext och att på så sätt kunna förstå dess inverkan. Att se till en mer långsiktig 

utveckling av planeringspraktiken och dess hantering av innehållet i dokument kan förvisso 

också ge intressanta insikter, men ligger utanför denna uppsats problemformulering. Det har 

därför ansetts vara mest passande att använda sig av en tvärsnittsstudie som forskningsdesign. 

Vidare så är det en kvalitativ tvärsnittsstudie som har gjorts på grund av att semistrukturerade 

intervjuer har ansetts vara mest fördelaktiga (se avsnitt 4.1.2).  

 

Som tidigare nämnts, så är ett karaktäristiskt drag för tvärsnittsstudier att de är av en bredare 

omfattning, de är inte intresserade av ett specifikt fall, och hanterar därför ett flertal olika 

studieobjekt. Det finns vanligen ett underliggande intresse av att finna variationer i det 

empiriska materialet. Genom att titta på ett större empiriskt urval så kan relationerna mellan 

olika variabler undersökas. Det finns dock en ständig problematik med att variablerna är mer 

eller mindre tagna ur sin kontext, vilket gör att det aldrig går att ge en helt säker bild av hur 

relationerna är uppbyggda eller hur de påverkar varandra. Det finns exempelvis oftast ingen 

möjlighet att iaktta relationerna genom isolerade experiment. Det går dock fortfarande att göra 

försök till att förklara relationerna, vilka kan göras mer trovärdiga genom olika metodiska 

tillämpningar.  (Bryman 2012:59) 

 

 

4.1.2 Metodval – Semistrukturerade intervjuer 

 

Tvärsnittsstudier kan genomföras med hjälp av flera olika metoder, men där alla inte är lämpliga 

i förhållande till arbetets syfte och problemformulering. För att kunna skapa en förståelse för 

hur planeringsprocessen påverkas av rådande ideal så krävs en detaljerad beskrivning av en 

genomförd process. Informationen som eftersträvas är inget som kan fås genom generella 

beskrivningar av planeringsprocessen, vilka ofta endast upprepar de steg som måste genomgå 

enligt PBL.  

 

Istället krävs en mer utförlig beskrivning av hur arbetet i processen har bedrivits, exempelvis 

genom att titta undersöka vem som medverkat, vilka ideal som funnits, hur stämningen i 

processen har varit och huruvida processen har setts som lyckad. Det är tydligt, både utifrån 

forskningsöversikten och de teoretiska perspektiven, att det finns många som förespråkar att 

planering bör vara en social process, som ska ta tillvara på en mängd olika aspekter som 

framförs på flera olika sätt. Det har därför ansetts vara lämpligt att använda sig av en metod som 

har möjligheten att lyfta fram denna mångsidighet. Insamlingen av empiri har därför skett med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer eftersom de har erbjudit ett större och mer djupgående 

material att utgå från, samtidigt som det tillåtit en större flexibilitet (Denscombe, 2009:267–

268).  

 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren i förväg har ett antal frågor som styr 

intervjun mot ett specifikt ämnesområde som är intressant för undersökningen. Det finns dock, 

till skillnad från en strukturerad intervju, en tydlig flexibilitet. Frågorna kan tas upp i olika 

ordning, med varierande utförlighet och med möjligheten av att ställa följdfrågor på den 

intervjuades svar, vilket kan leda till mer utförliga svar och möjligen nya synsätt som annars 

kanske inte framkommit. (Bryman, 2012:470; Denscombe, 2009:234–235). 
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Medan strukturerade intervjuer ofta ställer frågor som ska ge ett kvantifierbart resultat och 

håller sig därför strikt till frågorna, så uppmuntrar semistrukturerade intervjuer snarare till fler 

sidospår i konversationen. Frågorna som ställs är generellt mer öppna och tillåter således svar 

utifrån flera olika perspektiv. Semistrukturerade intervjuer fungerar därför mycket väl om syftet 

är att lyfta fram kvalitativ data (Bryman, 2012:470–471).  

 

Ett potentiellt problem, som mitigerats genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer, 

har varit att det inledningsvis inte funnit någon kunskap om de mindre momenten i 

kommunernas specifika planeringsprocess, exempelvis om de haft workshops, 

diskussionsforum osv. Det har därför inte funnits någon möjlighet att i förväg bestämma frågor 

för dessa, vilket skulle varit problematiskt om undersökningen istället skulle gjorts med hjälp av 

exempelvis frågeformulär eller strukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuarnas 

flexibilitet har inneburit att följdfrågor istället har kunnat ställas under intervjuerna i takt med 

att olika moment i processen lyfts fram. Detta har också gjort att de intervjuade delvis har fått 

utrymme att gå in djupare på vissa frågor, vilket i sig kan vara talande för vad de ansett vara 

viktigt (Denscombe, 2009:267–268).  

 

I en mer strukturerad eller kvantitativ undersökning hade risken troligen varit större att 

frågorna och därmed resultatet skulle blivit styrt av förförståelsen om processen, eller bristen 

därav. Undersökningen har därför haft en tydligt kvalitativ inriktning, både på grund av de 

ovanstående anledningarna, men även eftersom det setts som motsägelsefullt att försöka 

undersöka dagens planeringspraktik med hjälp av kvantitativa metoder då planeringen själv i 

någon mening har rört sig bort från strikta och systematiska tillvägagångssätt. En kvalitativ 

undersökning bygger däremot på många av de tankar som postmodernismen gav upphov till, 

inte minst att det inte går att finna ett objektivt ”rätt” svar på planeringsfrågor och ett fokus på 

sociala interaktioner (Bryman, 2012:380, 382). Då både forskningsöversikten och de teoretiska 

perspektiven pekar mot att dagens planering i stor utsträckning försökt inkludera de 

postmoderna tankarna i planeringen så finns risken att en kvantitativ undersökning inte skulle 

kunna representera detta på ett rättvist sätt. Semistrukturerade intervjuer medför dock ett antal 

nackdelar som har hållits i åtanke vid genomförandet. Informationen som de intervjuade delger 

är mycket sällan objektiv och kan vara mycket starkt skiftande beroende på kontexten. Varje 

intervju kan därför ses som unik, vilket gör att detaljerna sällan kan upprepas (Denscombe, 

2009:268–269). Dock har det i undersökningen inte gjorts några försök till att lyfta fram ett 

objektivt resultat, utan de intervjuades åsikter ses som en del av ett större kunskapsunderlag 

som i längden kan öka förståelsen om varför planeringspraktiken har svårigheter i att uppnå de 

normativa planeringsidealen.  

 

En annan problematik som finns med intervjuer är den så kallade ”intervjuareffekten”, vilket 

innebär att det människor säger i intervjuer inte alltid överensstämmer med hur de faktiskt 

agera eller tycker i praktiken.  Detta kan bero på flera olika orsaker, där bland annat 

intervjuarens sätt att agera kan påverka den intervjuades respons. Intervjuarens sätt att reagera 

på svar genom att instämma eller invända kan påverka kommande svara som ges. Frågorna och 

reaktionerna som getts har därför avsiktligt försökts hålla så neutrala som möjligt. Den 

intervjuades uttalanden kan också påverkas av intervjuarens identitet och riskerar styras mot 
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svar som den intervjuade tror att intervjuaren förväntar sig. Liknande effekter kan förekomma 

ifall den intervjuade känner sig obekväm med att bli inspelad (Denscombe, 2009:268–269).  

Försök har gjorts för att mitigera det sistnämnda problemet genom att intervjupersonerna 

redan i förväg fått reda på att de kommer få möjligheten att ändra och förtydliga uttalanden 

efter att intervjun har transkriberats.  

 

Problem med intervjuer kan också uppstå ifall ämnet som behandlas är känsligt, antingen för 

den specifika individen eller ur en politisk synpunkt. Detta kan exempelvis leda till en ogynnsam 

stämning i intervjun eller ge missvisande svar. Det kan även handla om att intervjupersonen inte 

vill säga någon som riskerar att påverka dess ställning negativt till kollegor eller chefer, 

samtidigt som de möjligen vill framföra en specifik bild av både sig själv och processen. Ur detta 

perspektiv har den genomförda undersökningen haft en fördel i att ämnesområdet till största 

del inte varit varken känsligt eller kontroversiellt eftersom det i stor utsträckning har berör det 

praktiska genomförandet. Det finns dock aspekter, såsom medborgardeltagande, där det ofta 

finns en förväntan om att det ska ha en tydlig inverkan på processen, vilket möjligen kan göra att 

svaren ger en förskönad bild av verkligen. Förutom möjligheten till att redigera sina uttalanden, 

så har de intervjuerna också varit medvetna om att de kommer vara anonyma, vilket 

förhoppningsvis har dämpat en del av dessa tendenser.  

         

 

4.1.3 Analysmetod – Tematisk analys 

 

För att ta tillvara på intervjumaterialets mångsidiga karaktär så har det ansetts lämpligt att 

använda en kvalitativ analysmetod. Till skillnad gentemot kvantitativa analyser, så finns det 

inom de kvalitativa analyserna inte ännu ett entydigt tillvägagångssätt för att behandla den 

insamlade datan på ett systematiskt sätt. Många har dock argumenterat för att ett sådant 

tillvägagångsätt inte nödvändigtvis är något som behöver eftersträvas, utan att analysen istället 

bör utgå ifrån ett antal mer generella riktlinjer (Bryman, 2012:565).  

 

Arbetet har använt sig av en tematisk analys av empirin, vilket innebär att transkriberingen av 

de utförda intervjuerna kategoriseras utefter ett flertal olika teman beroende på det som 

framkommit i materialet. Ett av de vanligare sätten att identifiera lämpliga teman i materialet är 

att titta efter ämnen som är återkommande, men det kan även göras genom att använda de 

teoretiska perspektiven som utgångspunkt.  Textstycken hämtas då från den olika 

transkriberade intervjuerna och kategoriseras utefter de olika temana. Själva 

kategoriseringsprocessen beskrivs inom den kvalitativa analysen också som kodning. Skillnaden 

mellan en kod och ett tema är ibland otydligt och används ibland på samma sätt, då även 

kodning är ett sätt att kategorisera och strukturera materialet (Bryman, 2012:578–580). Den 

distinktion som här gjorts mellan begreppen är att koder setts som underkategorier till teman 

och att grupper av koder därför bygger upp ett tema.  

 

Kodning av data är ett grundläggande verktyg som används inom många olika typer av 

kvalitativa analyser och används som ett verktyg för att gruppera och föra samman data med 

gemensamma karaktärsdrag för att på så sätt kunna tolka materialet på ett mer systematiskt 

sätt (Bryman, 2012:575).  
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Kodningen som gjorts av empirin i detta arbete har inneburit att materialet har organiserats 

utefter den typ av information som den förmedlar. Exempelvis: svårigheter, sätt att involvera 

aktörer, övergripande genomförande, genomförande av moment, mm. Koderna är delvis hämtade 

från uppsatsens frågeställning (se avsnitt 1.3), såsom svårigheter, men även från analysramen 

som använts för att identifiera planeringsteorierna (se avsnitt 3.5.1), däribland sätt att involvera 

aktörer. En del av koderna har en mer beskrivande karaktär och har då skapats med 

struktureringen av empirin i åtanke (se avsnitt 3.5.2).    

 

Arbetet med att ta fram koderna har varit en process som även pågått in i analysprocessen, där 

de ständigt har preciserats i samband med att teman har byggts upp. Preciseringen av koderna 

har exempelvis resulterat i koder såsom: Svårigheter i planeringsprocessen eller Svårigheter med 

medborgardialoger. Koderna har då gjort att det empiriska materialet har kunnat föras in i 

temana.  

 

De temana som använts är: Planeringsprocessen, Medborgardialoger, Politikers roll i 

planeringsprocessen, Myndigheter, regionala aktörer och näringsliv, samt Kunskapssyn.  

Formuleringen av temana har baserats på vilka uppdelningar som intervjupersonerna själva 

förmedlat, men har också haft de teoretiska perspektiven i åtanke. Processen med att föra in 

koderna under olika teman har varit en ständigt pågående process under analysen, där koderna 

både har flyttats och omformulerats.  

 

Kritiken som riktats mot kodning av empirin i en kvalitativ analys berör främst sättet som den 

tenderar att lyfta aspekter ifrån sitt sammanhang, vilket gör att den sociala kontexten riskerar 

att förloras (Bryman, 2012:578). Detta kan ses som speciellt problematiskt eftersom exempelvis 

Healey (1997:44–45) har uppmuntrat till att se på planeringen som sammanvävda nätverk av 

relation mellan människor. Bryman (2012:578) menar att kodningen av datan kan riskera att 

bryta länkar som bygger på ett visst flöde i uttalandenas narrativ. Detta innebär att forskare bör 

ha en viss känslighet när de kodar ett material så att delar av dess värde inte går förlorad, men 

även överväga huruvida materialet ens är lämpligt att försöka koda. Trots en viss problematik så 

har kodning fortsatt vara en framträdande aspekt bland kvalitativa analyser, dels för att det 

finns en acceptans för att analysen aldrig kan återge en absolut sanning och dels för att det inte 

alltid är av intresse att lyfta fram underliggande narrativ. En del forskare har enligt Bryman 

(ibid.) uttryckt en oro över att de med sina analyser inte kunnat tillfullo ge en rättvisande bild av 

verkligheter, till vilket Bryman menar att det alltid finns sådana risker inom forskningen, men 

som måste balanseras gentemot de potentiella fynd som undersökningen kan ge. Forskares 

uppgift är enligt honom inte att vara ett språkrör, utan att reflektera, tolka och teoretisera den 

data som undersöks. Trots detta så har denna problematik beaktats i analysen genom att 

återblickar ständigt gjorts till det transkriberade källmaterialet för att försäkra att slutsatserna 

är rättvisande mot sin ursprungliga kontext. 
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4.2 Avgränsning 

 

En undersökning som fokuserar på glappet mellan planeringens praktik och planeringsideal 

hade kunnat göras mycket omfattande och hade kunnat belysas genom en mängd olika 

perspektiv och tillvägagångssätt. I detta avsnitt förs därför en diskussion om de avgränsningar 

som gjorts i arbetet.  

 

4.2.1 Avgränsning till översiktsplaneprocesser 

 

Den kanske mest omfattande avgränsningen som gjorts är valet att studera planeringspraktiken 

utifrån översiktsplaneprocesser. Att försöka studera planeringspraktiken i sin helhet hade 

troligen lett till en allt för omfattande och svårorienterad empiri. Både 

Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59:113), Boverket (2016a) och SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) (2014:2,4) beskriver översiktsplaner som ett strategiskt instrument, 

vilket skulle innebära att översiktsplanen kan ge en inblick i hur det strategiska idealet har tagit 

form i praktiken. En avgränsning till översiktsplaneprocessen innebär naturligtvis att inga 

övergripande slutsatser kan dras gällande den nutida planeringspraktiken, utan talar endast 

utifrån en mindre del av det praktiska arbetet.  

 

En av fördelarna med att avgränsa det till översiktsplaneprocessen är att det ofta finns en tydlig 

startpunkt, då beslutet tas om att förnya planen, och ett tydligt avslut då planen vinner laga 

kraft. Det finns visserligen argument som skulle ifrågasätta detta, exempelvis har det blivit allt 

vanligare att förespråka en rullande planering, d.v.s. att arbetet med översiktsplanen är ständigt 

pågående. Denna uppsats kommer dock använda sig av det första sättet att hantera processen 

på, då detta ger en tydlig tidsmässig ram för processen och gör att arbetet kan förankras i en mer 

specifik kontext.    

 

En annan faktor som gör att översiktsplaneprocessen är intressant att undersöka är att det är ett 

planeringsdokument som potentiellt kan ha en mycket stor variation i dess innehåll, i kontrast 

till exempelvis detaljplaner som är mer styrda. Översiktsplaners utformning regleras främst i 

PBL:s 3 kapitel (SFS 2010:900), i vilket det framgår att de ska behandla frågor gällande mark- 

och vattenanvändning och hur kommunen ser på användning, utveckling och bevarande av den 

bebyggda miljön. Planen ska även behandla hanteringen av aktuella riksintressen som kan 

komma att påverkas samt hur kommunen avser att ta hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål. Utöver detta ska även ställning tas till det långsiktiga behovet av bostäder och hur 

utvecklingen i strandnära lägen ska behandlas. Det finns således ett flertal ämnesområden som 

enligt lagen måste behandlas, men lagen hindrar inte att andra aspekter lyfts upp. Detta skiljer 

sig gentemot detaljplaner, som enbart får reglera de aspekter som PBL (SFS 2010:900) säger att 

den får reglera. Kommunerna är i stort fria till att bestämma över översiktsplanernas 

utformning, med undantag av de aspekter som enligt PBL ska lyftas. Men även de lagstadgade 

kraven är formulerade på ett sådant sätt att det även här finns utrymme för tolkning. 

Begränsningen som finns för översiktsplanens innehåll styrs därför främst av att materialet ska 

gå att framställa på ett tydligt sätt, då det kan komma att användas av ett stort antal personer 

med varierande bakgrundskunskaper (Boverket, 2016b).  
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För undersökningens ändamål är det också en fördel att det finns en tydlig slutprodukt i form av 

själva översiktsplanedokumentet, även om denna inte står i fokus. Framförallt ger det de 

medverkande aktörerna en konkretisering av vad som åstadkommits i processen. Samtidigt 

tvingas också tydliga ställningstaganden göras om vad som får vara med i slutprodukten och vad 

som plockas bort. Det är tänkbart att andra typer av aktiviteter, exempelvis seminarier och 

workshops, skulle kunna bidra till likvärdiga insikter, men utan kravet av att konkretisera det i 

en slutprodukt så finns alltid risken att de deltagande går där ifrån med olika idéer av 

slutresultatet. Till skillnad från mer generella seminarier och workshops om planeringsfrågor så 

har översiktsplaneprocessen ett relativt tydligt syfte. Detta gör att flera olika 

översiktsplanerprocesser kan relateras till varandra, likheter/skillnader kan identifieras och 

mer övergripande tendenser och strukturer kan urskiljas.  

 

 

4.2.2 Avgränsning till nutida översiktsplaneprocesser. 

 

Då både ideal, planeringspraktik och kontext är något som ständigt omformulerats och 

omvärderas, så är det viktigt att undersökningen avgränsas till ett specifikt tidsspann. 

Undersökningen har i detta fall avgränsats till relativt nutida översiktsplanerprocesser av ett 

flertal olika anledningar. Inte minst eftersom finns det praktiska anledningar till att undersöka 

processer som genomförts relativt nyligen. Exempelvis erbjuder det ett större utbud av 

information då sannolikheten är större att personer som medverkade i processen fortfarande 

har ett färskt minne gällande detaljerna i processen och undersökningen blir därför mer 

rättvisande. Men en nutida process kan också skapa en bättre förståelse om den nutida 

kontexten, vilket tillåter aktörer att agera utefter denna förståelse. Det hade varit tänkbart att 

genomföra en undersökning som fokuserade på att förstå hur kopplingen mellan planeringens 

teori och praktik har förändrats över en längre period. Detta hade dock gett en annan typ av 

resultat, som visserligen också kunnat vara av ett stort värde, men som ligger utanför ramen för 

detta arbete. Fokuset ligger här på att skapa en förståelse för de nutida förhållandena i 

översiktsplaneprocessen mellan teori och praktik.  

 

 

4.2.3 Avgränsning till kommunala planerare 

 

En grundläggande förutsättning för att problemformuleringen ska kunna undersökas är att de 

personer som intervjuas är väl insatta i planeringspraktiken. Med den avgränsning som gjorts 

till att studera översiktsplaneprocessen innebär detta vidare att personerna i fråga bör ha goda 

kunskaper gällande översiktsplaneprocessens genomförande. Detta innebär dock inte att 

personerna måste ha en heltäckande bild av processen eftersom även mer begränsade 

infallsvinklar, utifrån enskilda moment eller skeden, kan hjälpa till att bygga upp en förståelse 

för praktiken. Personer med en helhetsbild har dock prioriterats eftersom de bedömts vara mer 

sannolika att ge en bredare bild av processens kontext. En avgränsning har därför gjorts till att 

intervjua kommunala planerare eftersom de i nästintill alla fallen är ansvariga för att ta fram 

översiktsplanerna.         

 

Utöver de ovan nämnda kriterierna, så har kommunala planerare en mycket tydlig och stark 

position i dagens planeringssystem. Detta göra att de, i enlighet med Healeys (1997:47), har 
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stora möjligheter att börja ifrågasätta och förändra strukturerna inom planeringen ifall detta 

skulle anses vara eftersträvansvärt. De har i många fall ett stort inflytande över sättet som 

översiktsplanen utformas och sättet som planeringsarbetet bedrivs. Det är därför av intresse att 

undersöka deras tankar, motiveringar och ideal. Samtidigt så innebär deras tydliga position i 

processen att de möjligen är mer benägna att framställa processen som positiv eftersom en 

kritik mot processen skulle kunna tolkas som en kritik mot dem själva  

 

En potentiell problematik uppkommer därför när undersökningsmaterialet avgränsas till endast 

planerare eftersom resultatet kan bli vinklat och inte återspegla den bild som andra i processen 

möjligen skulle ha delgett. Valet har dock gjorts att inte försöka bygga upp en förståelse av 

planeringsprocessen utifrån ett allt för stort antal olika infallsvinklar. Det har inom ramen för 

arbetet inte funnits tillräckligt med resurser för att bygga upp ett sådant underlagsmaterial 

eftersom intervjuer använts som datainsamlingsmetod.  

 

Risken med en allt för bred undersökning skulle vara att några mer generella slutsatser inte 

skulle kunna dras. Istället har fokus lagts på att skapa en mer utförlig bild av infallsvinkeln som 

de kommunala planerarna delger och ett snävare urval har därmed prioriterats. Detta har gjorts 

med en förståelse om att det finns fler synsätt och att slutsatserna främst kan förmedla 

förståelsen av översiktsplaneprocessen såsom planerare ser den.  

 

 

4.3 Praktiskt tillvägagångssätt  

 

För att besvara uppsatsens frågeställning så har en tvärsnittsstudie genomförts.  Totalt har sex 

översiktsplaneprocesser undersökts via intervjuer med involverade planerare.  

 

Urvalet av kommuner har gjorts utifrån ett antal olika kriterier. Det har bland annat begränsats 

till kommuner i Blekinge, Halland, Skåne och Småland. Avgränsningen till dessa län har gjorts för 

att kunna genomföra så många personliga intervjuer som möjligt.  

 

En sammanställning gjordes därefter av kommunernas översiktsplaner, vilket år de gällande 

planerna var antagna, om de hade någon pågående översiktsplaneprocess och i så fall i vilket 

skede de var i. Avgränsningen som hade gjorts gällande ett fokus på nutida 

översiktsplaneprocesser (se avsnitt 4.2.2) innebar att nyligen antagna planer eller pågående 

processer prioriterades, vilket resulterade i ett urval av kommuner där översiktsplanerna 

antagits år 2016 eller senare, alternativt att de hade en pågående process. Fördjupningar av 

översiktsplaner och revideringar av befintliga planer har här inte inkluderats eftersom 

processerna har ansetts skilja sig från att ta fram en ny översiktsplan.  

 

Urvalet filtrerades ytterligare genom att lyfta fram kommuner med en jämförbar 

befolkningsstorlek, där kommuner som hade under 50.000 invånare, samt en stabilt ökande 

befolkning prioriterades. Anledningen till detta var att de utvalda kommunerna skulle ha 

jämförbara resurser till sitt förfogande och skulle stå inför någorlunda lika utmaningar. Någon 

mer detaljerad utvärdering av kommunernas förutsättningar har dock inte gjorts och deras 
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skiftande förutsättningar har utifrån de teoretiska perspektiven snarare sätts som en 

självklarhet.  

 

Det har gjorts ett aktivt val att inte titta på kommunernas översiktsplaner, vare sig 

samrådsversioner eller antagna dokument. Anledningen till detta är att planernas utformning 

inte ska få påverka urvalet. Risken är annars att urvalet påverkas av sättet som kommunerna har 

jobbat, huruvida de har fokuserat på specifika frågor, arbetat på ett visst sätt eller haft andra 

unika karaktärsdrag. Att inte titta på översiktsplanerna undviker således risken att arbetet 

medvetet eller omedvetet styrs mot ett specifikt resultat.  

 

Att titta på översiktsplanerna riskerar inte enbart att påverka valet av kommuner som ska 

undersökas, utan kan också påverka sättet som intervjuerna genomförts. Genom att inte veta 

några specifika detaljer om planeringsprocesserna så har intervjuerna, i den mån det är möjligt, 

utgått från samma förutsättningar. Riktningen som intervjuerna har tagit har därför endast 

baserats på de mer generella frågorna som tagits fram i förväg och den information som de 

intervjuade personerna har valt att delge. Intervjupersonernas inflytande över intervjun har 

därför gett en indikation om vad de själva har ansett vara framträdande, minnesvärt eller 

betydelsefullt i processen. Nackdelen med tillvägagångssättet är att det möjligen funnits 

aspekter som blivit förbisedda eftersom intervjupersonen inte lyft dem och att intervjun därmed 

blivit mindre detaljerad. Men eftersom arbetet i lika utsträckning haft intresse av att undersöka 

de ideal som direkt uttrycks, i jämförelse med de ideal som går att se utifrån det praktiska 

genomförandet, så har intervjupersonernas inflytande över intervjuns riktning setts som det 

mer önskvärda.  

  

Valet av intervjupersoner har baserats på riktade mejl till de personer som stått som 

kontaktpersoner för översiktsplanerna på kommunernas hemsidor. I mejlet har personen i fråga 

blivit tillfrågad om de eller någon annan insatt hade kunnat tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Personerna som intervjuats har således varit de som stått som kontaktperson eller de 

som kontaktpersonen har hänvisat till. Det gavs också utrymme för att flera personer skulle 

kunna delta på intervjun ifall detta var något som kontaktpersonen föredrog. Anledningen till att 

denna fråga ställdes var delvis att det öppnade upp möjligheten för fler perspektiv, men också 

att personen i fråga skulle ha möjligheten att ta stöd av kollegor ifall den kände sig osäker på 

detaljerna i processen eller om det fanns osäkerheter med att delta i själva intervjun.  

 

Sammantaget genomfördes sex intervjuer, varav en genomfördes med fyra intervjupersoner, en 

med två personer och övriga intervjuer genomfördes med enskilda personer.  

Upplägget och frågorna har på intervjuerna varit detsamma oberoende av hur många personer 

som deltagit. I intervjuerna med flera personer så har det funnits en viss dynamik där 

intervjupersonerna tillsammans har byggt upp svaren, vilket har medfört att fler perspektiv har 

belysts. Dock kan det även finnas nackdelar med att genomföra intervjuer där flera personer 

deltar. Liksom att gruppdynamiken kan medföra att aspekter lyfts upp, så kan maktrelationerna 

mellan de intervjuade förtrycka vissa åsikter.  

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, där frågor har utformats i förväg (se avsnitt 9.1), men 

där dessa tillåtit mer öppna svar, varpå följdfrågor har kunnat ställas till de intervjuade. 

Intervjufrågorna har tagits fram med uppsatsens frågeställning och teoretiska perspektiv i 
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åtanke, men har formulerats för att täcka in en så stor del av översiktsplaneprocessen som 

möjligt. Detta är delvis ett resultat av att det i förväg inte funnits någon kunskap om hur 

processen har genomförts, men också av att intervjupersonen ska tillåtas leda intervjun. 

Intervjufrågorna har därför formulerats för att lyfta olika aspekter som kan förekomma i 

översiktsplaneprocessen, men inte för att leda intervjun i en specifik riktning. Istället har fokus 

legat på att ställa följdfrågor till det som intervjupersonerna har sagt.  

 

Intervjuerna har skett genom fysiska möten vid ett tillfälle per intervjuad kommun, där detta har 

skett på respektive kommunhus. Intervjuerna har spelats in och transkriberats I 

transkriberingen har tydligheten av informationen prioriterats istället för att försöka återge 

reaktioner, uttal, språkligt flyt mm. Detta har inneburit att utfyllnadsord och ljud inte har 

transkriberats när det har varit tydligt att det inte har bidragit till det som intervjupersonen vill 

förmedla. Detta har gjorts med en medvetenhet om det har påverkat transkriberingarnas 

kvalitet och att dessa därför inte är lämpliga för vissa former av språklig analys.  

Transkriberingarna har på grund av dess omfattande karaktär inte inkluderats som bilaga, men 

finns tillgängliga om författaren kontaktas.   

 

 

5. Analys 
 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet som intervjuerna har gett upphov till.   

Huvudavsnitten i kapitlet utgår från den tematisering som gjorts av empirin och det som lyfts 

under varje huvudavsnitt berör således ett gemensamt tema.  Strukturen i analysen under varje 

tema utgår sedan från den analysram som tagits fram (se avsnitt 3.5). Detta innebär att empirin i 

omgångar beskrivs, kopplingar till de teoretiska perspektiven görs, varefter svårigheter lyfts och 

reflektioner görs om hur teorierna påverkar planeringsprocessen. 

 

För att bevara de intervjuade kommunernas anonymitet, så har de här refererats till genom ett 

angivet nummer. Exempelvis Kommun 1, alternativt K1.  

 

5.1 Planeringsprocessen  

 

Det har utifrån den insamlade empirin framgått både likheter och skillnader i sättet som 

översiktsplaneprocesserna har genomförts.  Som nämnts i uppsatsens metodkapitel (se avsnitt 

4.1.2) så har en av utgångspunkterna i intervjuerna varit att låta de intervjuade ha ett visst 

inflytande över den riktning som intervjun tog. På så sätt har det varit möjligt att utläsa vad de 

har lagt störst vikt på i processen.  Av de olika delar som lyftes upp i intervjuerna så var det 

framförallt medborgardialogerna som de har varit mest måna om att lyfta fram, men även 

relationen till de kommunala politikerna har återkommande belysts.   

 

En av de genomgående likheterna har varit att processerna har inletts med en mer omfattande 

dialog med de boende i kommunen.  Det har i flera kommuner gjorts en relativt tydlig 

uppdelning mellan dialoger som genomförts innan samrådsskedet och de som genomförs efter 

att samrådsskedet officiellt har påbörjats. Samrådsskedet har också benämnts som starten på 

det som setts som den formella planeringsprocessen (K1:2).  Dialogfasen innan samrådsskedet 
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har karaktäriserats av mer ostrukturerade dialoger där syftet framförallt har varit att ta fram ett 

underlag för att sedan kunna utforma planförslaget. Därefter har dialogerna i samrådsskedet 

varit tydligare präglat av diskussioner om planförslaget. Efter samrådsskedet har det endast 

funnits en mycket liten variation i genomförandet mellan de olika kommunerna. Det går tydligt 

se hur de tidiga skedena i processen har varit de mer flexibla, för att sedan övergå i en strikt 

planprocess utefter PBL.  

 

Överlag lyfts det i empirin mycket lite om de senare skedena i planprocessen. Detta kan möjligen 

hänvisas till att processen strikt följt de ramar som sätt upp av PBL och att det därför setts som 

en självklarhet och något som intervjupersonerna själva kanske inte funderat på. Kommun 4 

(s.11) säger att: 

 

”Det är tacksamt att jobba med plan- och bygglagen, det är liksom ganska så styrt vad man ska göra” 

 

 Empirin kan dock ge en förvriden bild av verkligheten eftersom hälften av de intervjuade 

kommunerna arbetade med att ta fram en ny översiktsplan och var vid intervjutillfället i färd 

med att sammanställa och omarbeta planförslaget inför granskningsskedet och hade således inte 

ännu gått igenom hela planprocessen. Dock har inte heller någon av de som genomgått hela 

planprocessen lyft fram de senare delarna av processen.      

 

Det finns i processens upplägg ett tydligt rationellt tankesätt. Det finns en tydlig systematik i när 

saker ska göras och vissa avseenden även hur de ska göras. Många av dessa aspekter är förvisso 

lagstadgade i PBL och ingenting som enskilda planerare kan förändra, men det gör argumentet 

för att det rör sig om ett rationellt tankesätt desto tydligare eftersom det är sådana system som 

teorin förespråkar. Bland annat översiktsplanens innehåll tycks styras av PBL, vilket bland annat 

framgår av Kommun 1:s (s.6) uttalande:  

 

”Sen så togs det också beslut tidigt om att vi skulle utgå ifrån hållbarhetsaspekterna och att vi skulle ta 

hänsyn till regionala och nationella mål, ja det som står i plan- och bygglagen.”   

 

Det är inte heller förvånande att själva organisationsstrukturen följer ett rationellt ideal. Det 

som dock kan sägas är att processens strikta och systematiska tillvägagångssätt troligen kan 

ligga i konflikt med den strategiska planeringens ideal om ett transformativt och flexibelt 

förhållningssätt. Exempel på detta kan möjligen ses i att de intervjuade kommunernas process är 

mycket lika varandra och skillnader endast finns i dess inledande fas, där dialogfasen innan 

samråd är den som skiljer sig mest, men påverkas inte heller av PBL.         

 

En aspekt av denna organisatoriska stelhet går bland annat att se i ett exempel från Kommun 4 

(s.14–15) där Länsstyrelsen i sitt yttrande hade kommenterat på översiktsplaneförslaget och 

menat på att det krävdes en mer detaljerad bild av hur utvecklingen skulle ske. Länsstyrelsen 

hade bland annat ifrågasatt storleken på de utredningsområden för bostadsbyggelse som 

kommunen hade planerat, där de menade på att de var för stora och för otydligt definierade. 

Kommun 4 menade däremot på att de valt att göra områdena något större än det nuvarande 

behovet eftersom de ville ha en beredskap för oväntade befolkningsökningar. De menade också 

på att det var utredningsområden och att det därför kunde ske ett visst bortfall efter att 

utredningarna genomförts. Det är i frågan inte av intresse att spekulera i vem som har rätt, men 
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exemplet visar på hur olika intressen kan komma i konflikt. Kommun 4:s agerande kan utifrån en 

strategisk planering tolkas som ett sätt att göra översiktsplanen mer flexibel och bättre rustad 

ifall förutsättningarna skulle skifta. Det kan också tolkas som en lyhördhet inför de trender som 

idag går att se i omvärlden, framförallt i avseende på de migrationsmönster och den stora 

invandring som uppmärksammats under de senaste åren. Länsstyrelsens mer rationella och 

systematiska kontrollfunktion motarbetar detta i någon mening, med dess egna goda intentioner 

om att främja en god och säker stadsutveckling för både människor och natur. Konflikten som 

ses är mellan två olika synsätt på hur de gemensamma värderingarna ska uppnås, där 

Länsstyrelsen vill ha mer detaljerade planer för att kunna förhindra eventuellt skadlig 

utveckling i nutid, medan kommunen vill ha mindre detaljerade planer för att inte fastna i beslut 

som kan vissa sig vara ogynnsamma i framtiden. Exemplet av PBL och Länsstyrelsen är endast 

en mycket liten del av den organisationsstruktur som omger översiktsplanearbetet och 

sannolikheten är därför mycket stora att det finns många fler exempel av liknande karaktär. Det 

är därför sannolikt att översiktsplaneprocessen, både på gott och ont, kommer stöta på 

motstånd om allt för stora förändringar eftersträvas.  

 

Men det går även argumentera för en mer detaljerad översiktsplan utifrån ett strategiskt 

synsätt. Kommun 6 (s.7) menar att det kan vara till fördel för detaljplanearbetet att redan i 

översiktsplanen göra lite djupare utredningar och att vara mer noggrann vid gränsdragningar. I 

relation till Kommun 4:s tankesätt så kan även detta ses som ett sätt att underlätta 

implementeringen. Det går således argumentera för att både en mer och en mindre detaljerad 

översiktsplan underlättar implementeringen, sett utifrån en strategisk planering.  

 

En mer detaljerad plan kan också förhindra den kreativa och nytänkande delen av processen. 

Kommun 3 (s.8) menar att handlingsplaner och information om hur planen ska implementeras 

kan vara användbart att inkludera i en översiktsplan, men det skapar också en risk för att 

arbetet fastnar på detaljer som hade kunnat hanteras i ett senare skede. De menar att det kanske 

är tillräckligt att personer från olika förvaltningar har varit delaktiga i dialogen och att dessa då 

är tillräckligt insatta för att i dialogen kunna lyfta fram de mest avgörande aspekter för att 

planen ska kunna genomföras. Det går således se att det inom den strategiska planeringen krävs 

en viss avvägning mellan möjligheten till transformativa idéer och detaljeringsgraden som krävs 

för att underlätta implementeringen.  

 

 

5.1.1 Isolerade aktörsgrupper 

 

Det har i empirin funnits genomgående likheter i sättet som kommunerna har hanterat de 

aktörer som varit involverade. Det görs en tydlig uppdelning mellan medborgare, politiker, 

myndigheter, regionala aktörer och näringslivet. Där dessa både bemöts på olika sätt och anses 

fylla olika roller. Kommunikationen med de olika aktörsgrupperna har skett isolerat och 

planerarna har i många fall haft separerade dialoger med dem. Detta har i de flesta fall inneburit 

att aktörsgrupperna till synes inte haft någon dialog mellan sig, utan att samtalen har varit 

riktade mot planerarna. Sett utifrån ett kommunikativt perspektiv så är detta problematiskt 

eftersom det inte ger upphov till den konsensusbyggande dialogform som teorin förespråkar. 

Det finns dock i empirin ingen tydlig indikation om att sådana dialoger skulle vara 

eftersträvansvärda mellan de olika aktörsgrupperna. Det finns däremot tydligare ideal när det 
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kom till dialogerna inom aktörsgrupperna, vilket kommer lyftas fram i kommande avsnitt (se 

avsnitt 5.2–4).  Sättet att ta kontakt och föra en dialog med enskilda aktörer följer ett rationellt 

tankesätt där aktörerna i många avseenden ses som en extern kunskapskälla eller som en aktör 

som enligt PBL måste involveras i processen. Länsstyrelsen kan ses som ett tydligt exempel på 

detta, där deras involverande ofta motiverats av att de är en granskande instans som enligt PBL 

måste involveras i översiktsplaneprocess (K1:6; K6:12), men även av att de är en 

informationskälla från vilken kommunerna kan få råd om olika frågor (K3:2; K5:9; K6:12). 

Organisationer såsom LRF har hanterats på ett liknande sätt, men då endast i egenskap av en 

informationskälla inom ett specifikt ämnesområde, nämligen jordbruksmark (K4:6). Detta visar 

på en stark tilltro till både de kunskaper Länsstyrelsen och LRF kan delge, men även till att 

planerarna sedan kan omvandla all den information som samlats in från olika källor till ett 

lämpligt planförslag.  

 

Dialogerna med medborgare, vilket i sammanhanget möjligen kan definieras som den grupp av 

människor vars huvudsakliga intresse utgår från att de bor i kommunen, har varit de som tycks 

ha fått ta störst plats i planeringsprocessen.  Dialogerna med medborgare har ofta gjorts genom 

öppna dialoger där det inte funnits några restriktioner på vem som fått delta (K1:5; K2:6–7; 

K3:6–7).  Trots detta så har det endast varit ett fåtal tillfällen där personer från andra 

aktörsgrupper har deltagit i dessa dialoger. Politikers involverande har kanske varit den mest 

varierade, där de i vissa fall haft en aktiv roll i medborgardialogerna (K3:10; K5:2), medan i 

andra fall så de inte haft det (K1:2–3; K4:7). Myndigheter, regionala aktörer och näringslivet har 

av vad som har framkommit i intervjuerna inte heller haft någon påtaglig dialog med de övriga 

aktörsgrupperna. Ett undantag har varit att Skånetrafiken blev inbjudna till en medborgardialog 

i en av Kommun 4:s (s.5,12) mindre orter.  Anledningen till detta var att det var många 

kollektivtrafikfrågor som lyftes upp av de boende på orten, men där kommunen själva kände att 

de inte riktigt var i en position att svara på frågorna. Kommunen hade i efterhand en positiv 

inställning till dialogens utfall och menade på att Skånetrafikens medverkande faktiskt hade 

gjort att medborgarna fått ett tydligt inflytande och att kollektivtrafiken på orten har kunnat 

förbättras.  

 

Exemplet hade antingen kunnat tolkas utifrån en kommunikativ teori eller en strategisk 

planering, där båda på lite olika sätt hade sett involverandet av flera aktörer som grunden till att 

förändring kunnat skapas. Utifrån en strategisk planering så hade resultatet setts som en effekt 

av att Skånetrafiken, nyckelaktören i frågan, var delaktig och att idéerna därför fick en direkt 

anknytning till implementeringen. I den kommunikativa teorin hade Skånetrafikens inverkan 

möjligen sett som lite mer dämpad och att det istället handlade om att en konsensus kunnat 

uppnås mellan ett större antal aktörer.  

 

 

5.2 Medborgardialoger 
 

En av de grundläggande tankarna inom den kommunikativa och kollaborativa planeringsteorin, 

men som sedan även har blivit en del av den strategiska fysiska planeringen, är att planeringen 

bör stäva efter att involvera så många olika aktörer som möjligt, både med olika bakgrund och 

med olika förutsättningar (Albrechts, 2004:747; Healey, 1997:30, 289). Aktörerna ska kunna 
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göra sin röst hörd oberoende av sin ställning inom samhället.  Ur intervjuerna har det framgått 

att detta ofta är ett ideal som även är starkt närvarande bland praktiker. Dock är övergången 

från ideal till praktik allt från oproblematiskt och den ställer krav både på de personer som 

bedriver planeringen och på planeringsprocessen i sig.   

 

Det gjordes i intervjuerna tydliga uttalanden om att det var önskvärt att involvera en så bredd 

grupp av aktörer som möjligt, med aktörer både från allmänheten och från kommunens sida 

(K1:5). I vissa fall framgick det tydlig att det även fanns en bakomliggande politisk vilja som 

förespråkade att allmänheten skulle involveras. I Kommun 2 (s.2) sa de att: 

 

”Vi började med en ganska stor medborgardialogsprocess och det hade vi politikerna i ryggen för att göra, 

de ville gärna att vi jobbade brett med det” 

 

 I kommun 3 (s.5–6) förstärktes det politiska engagemanget för att involvera medborgare i 

processen av att kommunen tidigare blivit utnämnd till Årets folkhälsokommun, vilket medförde 

att politikerna var mer benägna att själva delta i de olika dialogerna. Frågor gällande social 

hållbarhet och medborgarinvolverande har med detta fått ett uppsving i kommunen. Den 

intervjuade beskriver i detta avseende hur processen, från politiskt håll, styrdes mot att i allt 

större omfattning försöka inkludera aspekter som relaterade till sociala faktorer. Detta 

resulterade i att en mer aktiv dialog fördes med de boende i kommen och att det i det slutgiltiga 

dokumentet tydliggjordes när medborgarnas synpunkter sammanfallit med de strategier som 

tjänstemännen och politikerna arbetat fram. Utöver att ha en stark koppling till den 

kommunikativa teorins ideal om att lyfta fram människor och dess intressen, så hade det utifrån 

den strategiska planeringsteorin kunnat tolkas som ett sätt för kommunen att ta till vara på en 

form av social resurs som skapats utifrån externa faktorer. Sociala frågor har sannolikt redan 

innan varit en viktig del av kommunens arbete, därav utmärkelsen, men att kommun sedan har 

valt att fortsätt tynga på frågan kan vara ett medvetet val för att ta tillvara på de positiva effekter 

som en utmärkelse såsom Årets folkhälsokommun innebär.  

 

 

5.2.1 Strukturerade eller ostrukturerade dialoger? 

 

Utifrån materialet har det framkommit att det finns olika sätt att tänka när det kommer till sättet 

som dialogen förs med allmänheten och som bygger på olika prioriteringar när det kommer till 

ideal. En första sådan fråga berör huruvida dialogerna med allmänheten bör vara mindre eller 

mer strukturerade.  

 

En mindre strukturerad dialog innebär i detta sammanhang att planerarna endast förbereder 

det som är absolut nödvändigt och att de då inte har med sig något material som de presenterar 

eller endast mycket lite.  Av de intervjuade har detta beskrivits som att de har försökt utgå från 

ett blankt eller tomt papper (K1:4; K2:10; K5:1). I ett av fallen så har politikerna som deltagit i 

dialogen med allmänheten inte fått sin partitillhörighet utskriven på sin namnbricka och de har 

inte heller fått diskutera sin partitillhörighet i dialogen på något annat sätt, utan de har bara 

angetts som ”politiker” (K5:2,4). Den intervjuade förtydligade att: 
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”Skälet till att de bara var ’politiker’ var att dialogen skulle handla om det som invånarna ville diskutera 

och inte varje partis hjärtefrågor. Invånarna/medborgarna och dialogen skulle helt enkelt inte bli 

styrda/påverkade utan vara från samma förutsättningar oavsett vem som höll i den.” (K5:13) 

 

Ur citatet går det uttyda två intressanta aspekter. Det blir tydligt att det är invånarnas intressen 

som står i centrum för dialogen, att diskussionen i någon mening ska ske på invånarnas villkor 

och att de inte ska känna sig hindrade från att lyfta de frågor som intresserar dem. Med detta 

framgår det även en medvetenhet om de maktrelationer som kan uppkomma ifall politikerna är 

identifierade med ett specifikt parti. Detta hade kunnat ta form på flera olika sätt.      

Genom att inte koppla politikerna med ett parti så minskar en del av de förutfattade meningar 

som finns om politikern och vad dess parti står för, istället blir dialogen mer personlig. 

Partitillhörigheten hade exempelvis kunnat påverka huruvida de deltagande inlett dialogen med 

en positiv eller negativ inställning till politikern. Det innebär också att politikerna inte har någon 

möjlighet att styrka sina påstående genom att luta sig mot den legitimitet som eventuellt finns i 

partiet och maktrelationen mellan parterna i dialogen jämnas därmed ut något.  

 

Det går ur det ostrukturerade dialogsättet utläsa ett ideal som baseras på den kommunikativa 

teorins tankesätt om en kommunikativ rationalitet, där en god och jämställd dialog kan leda 

fram till att konsensus och att lika värderingar skapas. Valet av planerarna att medvetet ta ett 

steg bort från sin expertroll och stället låta diskussionen formas av de människor som deltar i 

dialogen visar i någon mening på en medvetenhet om den maktposition som planeraren 

befinner sig i och sättet som de formar dialogen. Det kan även tolkas som ett steg bort från den 

rationella planeringen fokus på expertkunskaper, för att istället närma sig den kommunikativa 

teorins bredare syn om vad kunskap är. Likaså visar sättet som politikernas partitillhörighet har 

behandlats på en medvetenhet om att personer genom sin maktposition medvetet eller 

omedvetet kan förtrycka intressen i dialogen. Tillvägagångssättet hade dock troligen fått samma 

kritik som den kommunikativa teorin har fått utstå, dvs. att det aldrig helt går att undvika att det 

skapas maktrelationerna.  Det har i intervjuerna inte framgått någon form av strategisk 

rationalitet som skulle belysa den ojämna maktfördelningen.  

 

Det andra sättet att hantera dialogen på är att ha mer strukturerade dialoger där planerarna i 

förväg har tagit fram exempelvis frågor, teman eller en plan som dialogen kan föras kring, 

antingen som något som diskuteras i grupp eller som besvaras individuellt. Två mer 

framträdande exempel på detta kan ses i Kommun 4 och Kommun 6 som har arbetet utifrån mer 

strukturerade dialoger på olika sätt. Kommun 4 (s.3,5) har i arbetsgruppen arbetat fram ett 

planförslag och har sedan i samband med samrådsskedet har haft en omfattande dialog med 

allmänheten. Dialogerna har således haft planförslaget som diskussionsunderlag, utifrån vilket 

de deltagande har haft möjlighet att framföra sina synpunkter. Kommun 6 (s.8,10, 14) har 

arbetet på ett annat sätt, där de hade dialogen med allmänheten innan de tog fram ett 

planförslag, men där dialogen var styrd åt specifika frågor. Dialogerna bestod av ett flertal olika 

ämnesområden, med ett stort antal tillhörande frågor som planerarna hade tagit fram i förväg. 

Några exempel på detta är: "Ser du att det saknas någon gång- och cykelväg idag? Rita då in det 

på kartan”, "Finns det någon farlig gång- och cykelväg? Markera då ut det", "Var lyssnar du på 

den vackraste fågelsången idag?", ”… om [kommunen] var en person, hur skulle du då beskriva 

den här personen?”, ”Vilka servicefunktioner saknar du idag?” osv.  
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Det mer strukturerade sättet att hantera dialogen på kan fortfarande ses som inom sfären för 

den kommunikativa planeringen, eftersom planerarna aktivt har gått utanför den regelbestämda 

planeringsprocessen för att försöka involvera allmänheten, men har i ett antal avseenden 

närmat sig den rationella planeringen.  Dialogen har ett mer systematiskt upplägg där 

planerarna genom att bestämma upplägget och frågeställningarna styrt diskussionen mot 

specifika frågor. Utifrån ett kommunikativt synsätt så hade detta kunnat tolkas som om 

planerarna använder sin maktposition till att lyfta fram de frågor som de anser viktiga och 

förtrycka de som inte är av intresse. På grund av denna dialogforms mer systematiska och ibland 

individuella tillvägagångssätt, så saknas den sociala delen av processen som enligt den 

kommunikativa teorin ska bidra med ett konsensusbyggande och en ökad förståelse mellan 

aktörerna. Dialogen blir då snarare en form av datainsamling som ska ligga till grund för beslut 

som tas av planerare och politiker. 

 

De studerade planeringsprocesserna går dock inte kategorisera utefter det ena eller det andra 

tillvägagångssättet, utan de har ofta befunnit sig på någon form av skala mellan strukturerade 

och ostrukturerade dialoger. I flera fall har de inledande dialogerna efterliknat den 

ostrukturerade dialogformen, men sedan i ett senare skede, då planen har kommit längre i 

processen, övergått i allt mer strukturerade dialoger.  Kommun 6, som tidigare lyfts som exempel 

för att haft en mycket strukturerad dialog med allmänheten, hade tidigare försökt genomföra en 

dialog med allmänheten utifrån ett mer ostrukturerat tillvägagångssätt, men stötte då på 

problem som gjorde att de valde att göra om processen och istället göra den mer strukturerad. 

Flera av de andra kommunerna har också uppmärksammat likartade problem när de diskuterat 

de mer ostrukturerade dialogerna.   

 

Hur kommer det sig då att även de som varit mer inriktade åt att försöka involvera medborgarna 

i processen inte har kunnat återskapa den dynamik som den kommunikativa teorin förespråkar i 

dialogerna? Möjligheten att ta tillvara på de aspekter som framförs i dialogen med allmänheten 

tycks variera beroende på vilken inriktning diskussionen har. Det har ansetts vara lättare att 

summera och få fram ett handfast resultat av dialogen när dialogen kretsar kring de nutida 

förutsättningarna som finns på orten och när det kommer till de aspekter som de boende 

värderar högt idag. Problematiken tycks uppstå när diskussionen övergår i att behandla den 

framtida utvecklingen, vilka förändringar som ska eftersträvas och vilka aspekter som ska 

prioriteras. Detta gör att det material som genereras under dialogen inte får någon tydlig 

riktning, utan det finns viljor som ofta pekar åt olika håll. Det främsta tillvägagångssättet för att 

lösa denna problematik tycks vara att politikerna, tillsammans med planerarna, i slutändan får 

ta ställning till vilken utveckling som ska eftersträvas (K1:4). Det är dock otydligt vilken 

inverkan som dialogerna med allmänheten har på detta beslut.  Det går uttyda en övervägande 

mängd moment i dialogerna som har fokuserat på att lyfta fram de nutida förutsättningarna i 

förhållande till moment som behandlat den framtida utvecklingen. Det har av intervjuerna inte 

framkommit huruvida detta har varit ett medvetet val eller ej, men det kan möjligen vara en 

indikation på att information om nutida förhållanden och värderingar möjligen anses vara mer 

användbara eller lättare att hantera.    

 

En annan genomgående problematik är att det ofta finns ett kunskapsglapp gällande vad en 

översiktsplan är och vad den ska användas till. Diskussionerna som förs tenderar därför att glida 

in på frågor som inte har någon anknytning till översiktsplanearbetet, eller som diskuteras på en 
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allt för detaljerad nivå (K1:6; K4:3; K5:3). Ofta finns det ett större intresse av att diskutera 

detaljerade frågor som påverkar det egna närområdet (K1:6). Det kan exempelvis handla om att 

personerna ställer frågor gällande byggnadshöjder eller fasadfärger när de ser att ett område 

benämns som utbyggnadsområde (K5:6). Kommun 4 (s.5) menar att det är användbart att som 

planerare ha med sig en del material som diskussionen kan föras kring eftersom det visar för de 

deltagande vilken nivå som arbetet sker på. Det ger även en klarhet i vad en översiktsplan är, 

vilket annars kan uppfattas som något som är väldigt abstrakt och är därför svårt att förstå. 

Genomgående har de intervjuade kommunerna därför inlett dialogerna med allmänheten genom 

någon form av kort presentation av vad en översiktsplan är. Det är dock inte enbart i den 

bredare medborgardialogen som den bristande kunskapen om översiktsplaner kan bli 

problematiskt, utan detta är något som även kan framkomma i dialogen med politikerna (K5:6). 

Kommun 2(s.10), som själva utgick ifrån en mindre strukturerad dialog där de på dialogerna 

arbetade med SWOT-analyser utefter olika teman, menar att det kan vara svårt att inleda en 

dialog om det inte finns någon form av struktur, speciellt om det inte finns något förslag att 

diskutera.   

 

Kommun 2 (s.10) lyfter också en intressant tanke som går att relatera till den strategiska 

planerings synsätt gällande vikten av att avgränsa arbetet till ett mindre antal ämnesområden 

för att på så sätt göra den mer användbar. De frågar sig om verkligen alla de ämnesområden som 

lyfts i dialogen med allmänheten bör vara en del av översiktsplanen. 

 

”Det är ganska många frågor som hamnar på ÖP som jag inte är säker på att de verkligen måste 

ligga på ÖP. Det kanske är en ännu större kommunal medborgardialog som man skulle ha. Vem 
som nu skulle driva den, kanske politikerna. Det är väldigt många saker som hamnar i ÖP som 

skulle kunna flyttas upp en nivå eller så också.” (K2:10) 

 

De menar att det istället kanske skulle gjorts en större kommunövergripande dialog med 

medborgarna, där kommunens politiker istället var drivande. De strukturerade dialogerna kan 

därför sägas ha en viss anknytning till den strategiska planeringen eftersom de är tydligare i sitt 

sätt att avgränsa diskussionerna till de punkter som faktiskt är relevanta för översiktsplanen. 
 

Sammantaget går det se en konflikt i avvägandet mellan strukturerade och ostrukturerade 

dialoger. De ostrukturerade dialogerna går främst i linje med ett kommunikativt ideal om att alla 

ska ha möjligheten att ge uttryck för sina intressen utan att de förtrycks. I de strukturerade 

dialogerna intar planeraren istället en tydligare expertroll och dialogerna får ett mer 

systematiskt upplägg som indikerar om ett mer rationellt ideal. Samtidigt ger de strukturerade 

dialogerna skenet av ett mer strategiskt tankesätt eftersom planerarna är mer måna om att ta 

fram ett material som är direkt användbart i översiktsplanearbetet.  

 

Svårigheten som finns utifrån ett kommunikativt ideal är huruvida det är möjligt att föra en 

ostrukturerad dialog och samtidigt uppnå en god diskussion där det som framkommer också har 

en relevans för översiktsplanearbetet. Den strategiska planeringen delar möjligen en del av 

denna problematik på grund av dess kommunikativa utgångspunkt, men visar även på att 

avgränsningen som de strukturerade dialogerna medför är något eftersträvansvärt. Utifrån ett 

rationellt synsätt så är det främst de strukturerade dialogerna som skulle vara 

eftersträvansvärda, vilket skulle innebära att samma problematik inte fanns.   
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5.2.2 Öppna eller riktade dialoger? 

 

Intervjuerna har synliggjort flera olika synsätt när det kommer till sättet att nå ut till 

medborgare, bland annat huruvida dialoger ska vara riktade mot specifika grupper eller om de 

ska vara öppna för vem som helst. Som tidigare nämnts, så har det redan funnits en tendens till 

att isolera de olika dialogerna beroende på vilken aktörsgrupp som berörs. En del av dessa 

tendenser går även se i medborgardialogerna.  

 

De öppna dialogerna har i kommunerna inneburit att vem som helst har fått möjligheten att 

delta och har därför inte enbart varit ämnade för medborgare (K1:5; K2:6–7; K3:6–7). De riktade 

dialogerna har däremot inneburit att kommunen direkt har tagit kontakt med specifika grupper 

eller organisationer. Ofta har de riktade dialogerna inneburit att en eller ett mindre antal 

grupper har medverkat i dialogen åt gången. I de flesta fall så har kommunikationen under 

processens gång genomförts med en kombination av både öppna och riktade dialoger.  

 

Oavsett om dialogerna har varit öppna eller riktade så har platsen för dialogerna varierat. Flera 

har genomförts i centralorten, på kommunhuset eller på kommunens bibliotek (K1:5; K5:2; 

K6:1), i andra fall så har de som varit aktiva i planeringsprocessen åkt runt i kommunens olika 

orter och haft dialogerna (K2:7; K3:6; K5:4). Utifrån den kommunikativa teorins sätt att se på 

maktrelationer så hade platser såsom kommunhuset och kommunens bibliotek kunnat ses som 

ett sätt att ge en legitimitet och en högre maktposition till planerarna, som då står som 

representanter för kommunen. Samtidigt kan kommunhuset och kommunens bibliotek ses som 

mer inbjudande för vem som helt att delta än vad möten i enskilda orter skulle gjort. Det har 

dock inte framkommit huruvida någon specifik plats för dialogerna föredrogs.  

 

Det går i idén om öppna dialoger se en stark anknytning till den kommunikativa teorins tankar 

om att försöka inkludera ett så stort antal olika aktörer som möjligt. De öppna dialogerna har 

annonserats till en bred grupp människor genom en mängd olika medier: Kommunens hemsida, 

Facebook, Lokaltidningen (K1:5; K3:6; K4:4; K6:9), Instagram, Twitter, Ungomdsapp (K1:5), 

Utskick via post, samt genom kontakter i samhällsföreningar (K2:7). Det har således funnits en 

stor spridning i sätten som informationen har förmedlats, vilket visar på att det funnits en vilja 

att försöka inkludera människor med en så stor variation av förutsättningar som möjligt. 

 

Öppna dialoger, eller åtminstone dialoger där alla påverkade aktörer inbjudna, kan ses som en 

av de grundläggande förutsättningarna för att en ideal dialogsituation ska kunna uppnås utifrån 

den kommunikativa teorins synsätt. För om inte alla de berörda aktörerna har möjlighet att 

träffa och diskutera med varandra så skapas inte den sociala process som förespråkas, ur vilket 

konsensus och gemensamma värderingar kan skapas. Som kontrast kan därför riktade dialoger 

ses som problematiska utifrån den kommunikativa teorins synsätt eftersom all eller en stor del 

av kommunikationen kommer ske med planeraren som mellanhand och aktörernas möjlighet att 

för en dialog med varandra blir därför begränsad. Dock är det inte alltid att människor vill delta i 

öppna dialoger, utan de vill istället ha en mer personlig kontakt. I en av de intervjuade 

kommunerna, där endast öppna dialoger hade tillämpats, så ringde föreningar, byalag, kyrkoråd 

och privatpersoner med önskemål om att ha en mer privat visning eller diskussion. (K1:7)   
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För att istället övergå till riktade dialoger, så kan dessa sägas utgå från flera olika ideal.  Sett 

utifrån den rationella planeringsteorin så hade dialogerna kanske främst tolkats som en form av 

datainsamling. Planeraren hade i detta fall setts som experten inom området som, utefter den 

kunskap som saknats, har valt ut de grupper och organisationer som kan hjälp till att fylla detta 

kunskapsglapp. I detta fall ses främst kommunikationen mellan planeraren och deltagare som 

intressant på grund av informationsutbytet, medan det inte finns någon målsättning om att 

bygga upp någon konsensus mellan de som deltar. Endast mindre aspekter går att finna i 

empirin som tyder på detta kanske mer strikt rationella tankesätt, men då inte i dialoger, utan i 

form av enkäter och vykort som skickats ut till de boende inom kommunen eller i dess 

angränsande kommuner. Mottagarna har då fått svara på frågor som främst berört kommunens 

nuvarande förhållanden. Det har även funnits webbenkäter med liknande upplägg (K1:2; K2:4). I 

dessa fall är det tydligt att det endast skett ett mycket strikt och systematiskt utbyte av 

information, där planeraren sedan har haft ansvaret för att sammanställa materialet. Dessa 

enkäter har dock endast utgjort en mycket liten del av den kontakts som funnits med 

medborgarna.  

 

Om istället de riktade dialogerna hade setts utifrån en strategisk fysisk planering så hade de 

kunnat tolkas som ett sätt att försöka involvera de aktörer som identifierats som centrala i 

processen. De riktade dialogerna hade då kunnat ses som ett sätt att säkerställa 

implementeringen av planen. Det har dock inte gått att urskilja några konkreta exempel på detta 

i empirin. Kommun 4 (s.6) nämner att de har haft kontakt med LRF eftersom de har så mycket 

jordbruksmark inom kommunen som de måste ta hänsyn till, men de intervjuade gör själva 

ingen koppling till implementeringen av planen.  

 

Empirin pekar snarare mot ett tredje alternativ, nämligen att de intervjuade har valt att använda 

sig av riktade dialoger eftersom de utgjort ett komplement till de öppna dialogerna. Det framgår 

tydligt att det funnits specifika grupper som de intervjuade ansett vara frånvarande på de öppna 

mötena, men som de ville lyfta fram genom att ha mer riktade dialoger med dem. Exempel på 

grupper som planerarna har träffat separat är: personer från SFI-klasser, småbarnsföräldrar 

(K2:7), invandrarkvinnor (K3:7), samt barn och ungdomar (K4:5). Problematiken som de 

intervjuade har lyft är att de öppna mötena, trots dess inkluderade intentioner, inte är lockande 

eller är lämpliga för alla (K3:7).  Detta tankesätt är starkt kopplat den kommunikativa teorin 

synsätt om att alla berörda ska ha möjligheten att göra sin röst hörd. Eftersom en iakttagelse 

gjorts av att alla inte deltar dialogerna, så anstränger planerarna sig extra för att faktiskt 

inkludera åsikterna från de som är frånvarande. Detta kan också ses som att planerarna försöker 

hantera de maktrelationer som finns i processen mellan de olika aktörerna, där de inriktade 

dialogerna kan ses som ett sätt att höja aktörernas position. Det saknas dock den tydlighet i 

hanterandet av maktrelation som en strategisk planering skulle ha förespråkat. Det har inte 

heller gjorts några försökt till att synliggöra maktrelationerna. De riktade dialogerna tycks 

därför även sett utifrån maktrelationer efterlikna den kommunikativa teorin. I någon mening är 

det motsägelsefullt att de riktade dialogerna utgår från ett kommunikativt ideal eftersom idén 

om riktade och isolerade dialoger går emot teorins tanke om en fri och konsensuskapande 

dialog mellan aktörer. Sättet som de riktade dialogerna har genomförts skulle då också visa på 

en mycket stark tilltro till att planerare, möjligen tillsammans med politiker, är kapabla till att 

identifiera vilka grupper som är av behov av att lyftas upp. Detta skulle i så fall visa på 

anknytningar till planerares expertroll inom den rationella teorin.  
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Motivet till att använda sig av öppna dialoger grundas i någon form av kommunikativt ideal om 

att inkludera så många personer som möjligt, medan de riktade dialogerna istället motiveras av 

att det krävs ett komplement till de öppna dialogerna. 

 

Vad är det då för svårigheter som går att urskilja i de öppna mötena som har motiverat att 

kommunerna har övergått i mer riktade dialoger? När det kommer till dialoger med barn så är 

det kanske så att det inte riktigt fungerar att ha dessa i samband med de öppna dialogerna 

eftersom det finns ett allt för stort kunskapsglapp. 

 

” Vi kände att det inte hade funkat. Vi fick rikta frågorna lite mer, ändra frågorna lite till barnen. Det gick 

inte riktigt att behålla exakt samma frågor. Så då kände vi att det var bättre att åka ut till klasserna” (K6:8) 

 

I de riktade dialogerna har planerarna möjligheten att både anpassa själva tillvägagångsättet, 

men även sättet som konceptet om en översiktsplan presenteras (K5:2–3; K6:8). Det kan vara 

svårt att förmedla till barn vad planering innebär och vad syftet med en översiktsplan är (K5:2). 

Dialogerna måste därför ske mycket mer utifrån barnens villkor och de saker som de är 

intresserade att prata om (K2:8). Men Kommun 4 (s.3) menar att barn och ungdomar ofta har en 

mycket positiv inställning till utveckling: 
 

” En liten sån aha-upplevelse som jag fick var ju att barn och ungdomar var väldigt positiva. Alltså positiva 

till utveckling, hade en positiv syn på staden och orterna runtomkring.... Medan äldre människor kanske 

mer ser problemen och inte så mycket möjligheterna så entusiastiskt.” (K4:3) 

 

Barn beskrivs även ha ett mer fritt och vidlyftigt sätt att tänka(K1:4). Det är kanske just denna 

skillnad mellan barn och vuxna som gör att barnens perspektiv har setts som något positivt. Att 

det finns aspekter som barn lyfter som inte kommer fram i andra dialoger och att det därför är 

värdefullt ha de riktade dialogerna (K5:4; K6:8)  

 

Som tidigare nämnts så fanns det bland de intervjuade exempel på att separata dialoger förts 

med både SFI-klasser (K2:7) och invandrarkvinnor (K3:7), vilket i någon mening tyder på att det 

finns någon form av problematik. En svårighet kan naturligtvis vara språkliga skillnader, men en 

av de intervjuade från Kommun 2 (s.9) lyfter även följande: 

 
”Utifrån erfarenhet från en bekant som jag har, som har suttit i den situationen och varit nysvensk om 

man säger så. Det han har berättat för mig det är att han kommer från en tradition där man inte alls tänker 

så, man är inte van vi den öppna mötessystematiken, där alla räcker upp handen och frågar liksom ’nu är 

det min tur och nu diskuterar vi oss fram till någon form av konsensus’. Och det är kanske lite blandat med 

en viss form av kulturellt obehag eller så, man är inte van vid att, antingen att frågan lyfts alls eller att den 

lyfts på det sättet ” 

 

Citatet från intervjun visar på något av en paradox i den kommunikativa teorins ideal. Teori 

förespråkar att alla i samhället ska kunna vara delaktiga oberoende av de kulturella skillnaderna 

(Healey, 1997:289). Men vad innebär detta ifall de kulturella skillnaderna medför att personen 

inte känner sig trygga med att ha en dialog under de förutsättningar som den kommunikativa 

teorin förespråkar? När går gränsen mellan att försöka underlätta för dem att delta och att deras 

kulturella preferenser och vanor förtrycks? Det är osannolikt att det skulle finnas någon form av 
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definitivt svar, men utifrån intervjuerna tycks mer riktade och separata dialoger vara ett 

alternativ.   

 

En genomgående problematik med öppna dialoger är att de, trots dess intentioner, mycket 

sällan blir så inkluderande som förhoppningen kanske hade varit. Det framhävs att det ofta är en 

ganska begränsad grupp människor som dyker upp och är engagerade i dialogerna.  

Ofta finns det en relativt hög medelålder på de som deltar (K2:7; K4:5). Som tidigare nämnts så  

ansågs det ofta svårt att involvera barn, men det har också framkommit att det är svårt att 

engagera småbarnsföräldrar och personer som jobbar eftersom de ofta varken har tid eller ork 

att, utöver de vardagliga sysslorna, delta på olika dialogmöten (K4:5). Skillnaden i engagemang 

kan också vara relaterat till hur länge personerna har bott på orten. Yngre personer tenderar 

möjligen till att inte ha samma anknytning till orten de bor på eftersom de generellt inte bott där 

lika länge och är därmed inte lika investerade i platsen (K2:9).  

 

”Det är ju de här äldre som kommer på mötena, jag skulle säga över 50, nästan 60 ibland…Äldre och 

rotade i bygden… De har en stark känsla för platsen de bor på. De har kanske vuxit upp där. De är 

engagerade, det är ju de som är engagerade som kommer. Och yngre, de kanske inte känner sig lika 

engagerade i sin bygd.” (K2:9) 

 

Att få människor tillräckligt engagerade i planeringsfrågor för att de ska vara villiga att avlägga 

tid till dialogmöten tycks vara den största problematiken i genomförandet av 

medborgardialoger. Det har framförallt framkommit att det finns tydliga skillnader mellan 

engagemanget som går att se i de öppna dialogerna som hållits i kommunernas mindre orter i 

jämförelse med dess centralort.  

 

De mindre byarna beskrivs överlag som mycket mer engagerade och mer villiga att delta på 

dialogmöten när frågan lyfts (K2:5,9; K4:3). Även om det i några fall funnits en viss variation 

även i de mindre byarnas engagemang (K5:5) så tycks det bland de intervjuade finnas en enighet 

om att människor överlag inte är lika involverade i centralorterna. Ofta ses byalagen som en av 

förklaringarna till varför denna skillnad har uppkommit. Kommun 4 (s.4) beskriver att det i 

byarna finns, i och med byalagen, en redan etablerad struktur och en vana att engagera sig i 

olika frågor och att steget till att diskutera planeringsfrågor blir därför inte så långt.  

 
”Jag tänker att det [i byarna] finns en struktur sedan tidigare, med kanske ett byalag eller någon typ av 

förening som är aktiva och som har möten om ditten och datten liksom. Och då är man van vid att 

engagera sig i det och ta plats”(K4:4) 

 

Det beskrivs också som att det i byarna finns en starkare koppling till platsen och att de därför 

är mer investerade i att den utvecklas på ett önskvärt sätt (K2:9). Det finns i de mindre byarna 

även en tätare social koppling mellan de som bor där, vilket gör att det ofta är lättare att samla 

ihop sig för att delta i dialoger (K4:4). Det kan också vara så att det i byarna finns en starkare 

tradition av att ta tag i och försöka lösa problem själva, medan det i centrumorten finns en större 

tilltro till att kommunen kommer ta hand om det (K2:5). Kommun 4 (s.4) menar att det i en stad 

förvisso finns många föreningar och intresseorganisationer som hade kunnat ha samma roll som 

byalagen, men de har ofta inte samma geografiska förankring och är utsprida över hela staden. 

Det finns inte heller ett så tydligt gemensamt intresse, vilket gör att det blir mer ostrukturerat 
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och spretigt. Resultat blir att de som kommer till dialogerna i städerna ofta är näringsidkare med 

specifika intressen som de vill värna om, med undantag av ett fåtal som har ett mer generellt 

intresse för planering.  

 

Som tidigare nämndes så försökte Kommun 6 (s.9) till en början arbeta utifrån mycket öppna och 

ostrukturerade möten, men där de sedan fick övergå till riktade inbjudningar och strukturerade 

dialoger eftersom det var väldigt få som dök upp. De menar att problemet med öppna möten där 

vem som helts får delta är att de kan bli osynliga. Genom att gå ut med informationen på 

hemsidor och lokaltidningar så kan alla anses vara inbjudna, men samtidigt så går det säga att 

ingen specifikt är inbjuden. Kommun 6 (ibid.) menar att en riktad inbjudan blir mycket mer 

uppmärksammad och gör att mottagaren känner sig involverad redan från början. På så sätt är 

sannolikheten större att de faktiskt vill ta del av dialogen.  

 

Sammantaget går det i övervägandet mellan öppna och riktade dialoger se att det ofta är de 

inkluderande aspekterna från den kommunikativa teorin som eftersträvas. De öppna dialogerna 

är möjligen de som överensstämmer bäst med det kommunikativa idealet, men den praktiska 

implementeringen medför svårigheter som teorin inte lyfter upp. Praktiken har därför rört sig 

mot ett mer rationellt synsätt. Den första av dessa svårigheter är hur aktörer med olika 

kunskapsmässiga eller kulturella förutsättningar ska kunna medverka i en öppen och fri dialog 

utan att de känner att de tvingas in i ett system som inte passar dem. Den andra svårigheten är 

att den kommunikativa teorin i någon mening förutsätter att alla är villiga att delta i en dialog 

om de får chansen. Praktiken visar dock på att det kan var svårt att skapa ett engagemang för 

planeringsprocessen och ofta deltar endast en mindre grupp av de som kan anses berörda i 

dialogerna.  

 

 

5.3 Politikers roll i planeringsprocessen 

 

Politikernas roll i planeringsprocess har varit mycket varierad bland de undersökta 

kommunerna och deras agerande har i vissa fall fått tydliga effekter på processen. Utöver 

medborgardialogerna, så har kontakten med politiken varit det som återkommande lyfts upp av 

de intervjuade. Relationen mellan planerare och politiker har på flera sätt varit likartade i de 

olika kommunerna. Planerarna har under processens gång haft kontinuerliga möten politikerna 

för att stämma av hur arbetet fortlöper (K2:4; K3:5; K4:7; K5:8; K6:1) och i många fall fanns en 

politik styrgrupp som hade ett mer utpekat ansvar för att ge direktiv åt planeringsarbetet (K1:7; 

K2:4; K3:5; K5:1). Intressant att notera, om än för subtilt för att dra några slutsatser, är att de 

kommuner som inte haft en politisk styrgrupp, nämligen Kommun 4 och Kommun 6, också har 

varit de som haft en mer distanserad eller något mer problematisk relation till politiken.  

 

Alla de intervjuade har dock sett det politiska engagemanget i planeringen som något positivt, 

men där det funnits mindre skillnader i synen på sättet som de ska vara involverade. I några fall 

har politikerna varit mer aktiva och medverkat på dialogmötena med kommunens medborgare 

(K3:10; K5:2) och möjligen intagit en roll som ofta är förknippad med planerarna. I andra fall har 

det funnits en tydligare gräns mellan rollerna, men där även detta har setts som fördelaktigt 

eftersom det inneburit att politikerna kunnat fokusera på att komma överens mellan partierna 
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om vad som ska uppnås, medan planerarna kan driva själva processen (K4:7). Kommun 5 (s.12), 

som var den kommun där politikerna involverades tydligast, menar att kontakten till politikerna 

ofta kan vara en av de stora skillnaderna mellan en lite och en stor kommun. Den intervjuade 

säger att: 

 

”I en stor kommun kan du jobba länge utan att ens möta politiken. Där har de ofta väldigt mycket mer 

definierat rollerna. Rollerna finns ju definierade i en liten också, men det är inte alltid rollerna hålls. Det är 

lätt att politiker vill vara tjänstemän och att tjänstemän går in och är lite politiska.” (K5:12) 

 

Kommun 5 (ibid.) menar vidare på att närheten till politiken är en fördel eftersom det är möjligt 

att ha snabba och täta avstämningar, men kan också vara negativt ifall rollerna inte hålls. Det har 

därför framkommit att det är en mer strikt rollfördelning mellan planerare och politiker som 

eftersträvats. En sådan rollfördelning visar tydligt på ett rationellt tankesätt, där det görs en 

uppdelning mellan den instrumentella och värdebaserade rationaliteten. Detta är även 

återspeglat i sättet som många synpunkter från medborgardialogerna har hanterats. Som 

tidigare nämnts så fanns det i vissa fall en uttalad politisk vilja om att ha en mer omfattande 

medborgardialog (K2:2,6; K3:5–6), vilket har anknytningar till den kommunikativa teorin, men 

där resultatet i många fall hanterades på ett sätt som påminner om den rationella teorin. Efter 

att synpunkterna inkommit så hanterades de genom att planerare och politiker diskuterade 

dem, varefter politikerna tog beslut om hur arbetet skulle gå vidare i de frågor som var av en 

politiks karaktär (K1:7; K2:4; K5:10). Det handlar således inte om något konsensusbyggande 

mellan de aktörer som blir berörda.  

 

En problematik som Kommun 1 (s.3) stötte på var att politikerna i processens inledande skede 

inte var intresserade av att aktivt delta. Planerarna hade haft som önskemål att kontinuerligt får 

stämma av arbetet, men från politiskt håll var det inte något som de ville. Intervjupersonen 

menade på att politikerna i någon mening sköt frågorna framför sig och var inte villiga att ta 

ställning till dem. Anledningen till detta beskrivs vara att de ansåg det jobbigt att lyfta 

diskussionen till kommunstyrelsen eftersom det var så många känsliga frågor som berördes. 

Först när ett samrådsförslag hade tagits fram och ett beslut skulle fattas om att officiellt påbörja 

samrådsfasen så började politikerna bli mer involverade. Detta innebar att mycket tid behövde 

avläggas för att kunna få förslaget förankrat i politiken. Samtidigt menar den intervjuade från 

Kommun 5 (s.9, 11) på att det, liksom i frågan om strukturerade eller ostrukturerade dialoger, är 

lättare att föra en diskussion om det finns ett förslag att diskutera. De ser att detta är något som 

är extra viktigt ifall diskussioner ska föras med politiker från omkringliggande kommuner. De 

menar att det ofta går bra att diskutera med tjänstemän från omkringliggande kommuner, men 

att föra en dialog med dess politiker är nästintill hopplöst ifall det inte finns ett konkret förslag 

att diskutera. Den intervjuade menar att friare diskussioner möjligen hade kunnat vara av värde. 

Problematiken kan ses utifrån en kombination av en rationell och en strategisk planering. Det 

finns en tydlig rollfördelning, i enlighet med den rationella planeringen, vilket gör att planerarna 

i någon mening är beroende av direktiv från politikerna eftersom det är sedan de som ska 

godkänna förslaget. Planerarna vill då inkludera politikerna i ett så tidigt skede som möjligt för 

att underlätta arbetet. Politikerna hade då utifrån en strategisk planering kunnat tolkas som en 

av nyckelaktörerna i processen. Politiker från omkringliggande kommuner hade också kunnat 

ses som nyckelaktörer för att planen ska kunna genomföras på ett lämpligt sätt, men även som 

informationskällor.          
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Politisk oenighet är en annan aspekt som setts som problematisk. Framförallt i Kommun 6 (s.1–

2) har detta varit en faktor. De menade på att de inledande dialogerna med politikerna gav 

väldigt lite eftersom det inte fanns någon politik enighet.  Utöver oenigheterna mellan de olika 

partierna så fanns det även konflikter mellan personerna inom partierna.  

 
”Det var bråk inom partierna, så sa den ena ja så skulle den andra säga nä, inom partiet, bara för att i 

princip. Och det ställde till det ganska mycket för oss, det blev väldigt otydliga beslut och det kunde 

komma i efterhand liksom ’nä men så sa vi väl inte...’, det fattades beslut som man sedan inte stod för. Och 

det gjorde att vi fick arbeta om och arbeta om och arbeta om” (K6:2) 

 

De skiftande åsikterna gjorde att det blev oklart vilka beslut som faktiskt hade tagits och 

politiker kunde vid nästa mötestillfälle ifrågasätta huruvida det som beslutats mötet innan 

faktiskt stämde. Situationen i Kommun 6 (s.2,4) blev mer stabil efter att det hade varit val och 

den politiska sammansättningen hade förändrats, men det gjordes också förändringar i sättet 

om kommunikationen mellan politiker och planerare gjordes. För att råda bot på de oklarheter 

som tidigare funnits så började det göras mer detaljerade anteckningar av vad som beslutats och 

planerarna tog fram tjänsteskrivelser med information och deras åsikter i frågorna. På så sätt 

blev dialogen mer strukturerad och otydligheterna för planerarna minskade.    

 

Osäkerheter i politiken har genomgående setts som problematiskt, men är inte alltid ett resultat 

av oväntade konflikter, det har också setts som en naturlig del av det politiska systemet och 

något som planeringen därför hela tiden måste förhålla sig till. Ett minoritetsstyre kan vara 

problematiskt för planeringen eftersom det innebär att flera olika partier måste komma överens 

och att det därför är svårare att förutsäga vad responsen kommer bli från den politiska sidan. 

Vid ett majoritetsstyre underlättas detta väldigt eftersom det går att få mer handfasta beslut 

(K1:9). Den politiska inriktningen kan därför snabbt förändras efter ett val ifall 

partisammansättning förändras. Det har därför ansetts vara viktigt att planeringsarbetet inte 

enbart förankras i den del av politiken som för tillfället har en majoritet, utan att så många som 

möjligt ska kunna stå bakom den. Annars riskerar översiktsplanen snabbt bli inaktuell (K5:11). 

Detta skulle också innebära att det blir svårare för mer transformativa åtgärder att för en 

genomslagskraft. Det politiska systemet gör därmed det svårare att uppnå den strategiska 

planeringens ideal om ett mer nytänkande och ifrågasättande tillvägagångssätt. 

 

Det är tydligt att rollfördelningen som eftersträvas genomgående utgår från ett rationellt ideal. 

Problematiken som lyfts fram kan till viss del ses som svårigheter i att nå fram till den 

systematiska organisationsstruktur som eftersträvas, men kan också ses som sen naturlig del av 

den politiska och demokratiska processen. Trots de enskilda tankarna om att politikerna bör ha 

en närmare kontakt med medborgarnas så eftersträvas fortfarande en tydlig rollfördelning. Det 

har därför ur empirin inte framgått några motsättningar mellan praktiken och de i ideal som 

eftersträvats.  
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5.3.1 Framtagandet av visioner 

 

Visioner är ett verktyg som den strategiska planeringsteorin lyfter fram som ett avgörande 

verktyg för att planeringen ska kunna bemöta den komplexitet och mångfald som finns i världen. 

Men utöver detta så bygger den på den kommunikativa teorin tankar om att involvera och 

engagera människor i processen för att kunna möjliggöra för en förändring.  Utifrån empirin går 

det se att visioner är något som överlag har inkluderats i planeringsarbetet, men där den 

kommunikativa aspekten av visionsarbetet inte har varit något som framgått.  Kommun 3 (s.3) 

menar att det kan vara svårt att precisera vad det är som ska uppnås med översiktsplanearbetet 

ifall det inte finns en vision att arbeta mot. Det är enligt dem översiktsplanens vägledande roll 

som gör den strategisk.  

 

”Jag projektledare för en fördjupning av en översiktsplan och där var just avsaknaden av visionen som jag 

tyckte gjorde att det var svårt att jobba vidare” (K3:3) 

 

Kommun 6 (K6:6) menade på ett liknande sätt att tankarna om vad som skulle uppnås med 

arbetet var mycket flytande innan det blev sammanställt till en vision. Det gav ett mer konkret 

mål som planeringen kunde koncentrera sig på.  

 

Det har i intervjuerna framkommit skillnader i sättet som visionerna tagits fram.  I några av 

kommunerna så har de tagits fram i fram i projektgrupper bestående av planerare och 

tjänstemän från kommunen (K1:2; K6:5), medan i andra fall så har de utgått från politiska 

riktlinjer (K3:3–4; K4:10). I de fall som visionerna tagits fram av planerare och tjänstemän så 

har dessa fortfarande blivit godkända av politikerna, men där politikerna då har haft mindre 

inflytande över visionens utformning. Politiker och tjänstemän har i visionsarbetet haft 

materialet från exempelvis medborgardialogerna som grund till sina ställningstaganden, men 

utan att medborgarna involverats direkt. Även Regions Skånes vision om ett flerkärnigt Skåne 

har använts som ett underlag för visionsarbetet (K4:10; K6:6–7). I ett tredje fall så har en mer 

kommunövergripande vision använts, där visionen tagits fram vid ett tidigare tillfälle och inte i 

relation till översiktsplanearbetet (K2:3). Risken med det tredje fallet är att visionen blir allt för 

diffus och svår att greppa eftersom den ska gå att applicera på kommunens alla delar (K6:6).   

 

I Kommun3:s fall så utgick visionen till en början från ett politiskt handlingsprogram, men de 

menade på att detta riskerade att bli inaktuellt ifall partisammansättningen såg annorlunda ut 

efter nästa val och de tog därför fram specifika målbilder för arbetet med översiktsplanen. 

Målbilderna blev i någon mening en konkretisering av de politiska målen och hade en bredare 

politiks förankring (K3:3–4).  

 

Det har varit tydligt att de intervjuade ansett att översiktsplanens vision är något som ska tas 

fram av planerare och politiker, vilket kan återkopplas till den rationella teorins tankar. 

Framförallt går det att återknyta till idén om att politiker ska ha ansvaret för att sätta upp mål 

utifrån en värdebaserad rationalitet som planerarna sedan ska agera för att uppnå. I de fall som 

planerarna har tagit fram visionen så görs i någon mening en avvikelse av den uppdelning som 

eftersträvas mellan instrumentell och värdebaserad rationalitet. Istället blir tanken om 

planerarens expertroll möjligen mer dominant och omfattar då även att avgöra vad som är bästa 

vägen framåt.    
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Arbetet med att ta fram visioner har, som tidigare nämnts, en anknytning till den strategiska 

planeringen och trots den kanske mer rationella implementeringen så har det gett vissa av de 

effekter som den strategiska planeringen vill uppnå. En sådan effekt som har uppmärksammats 

har varit att det skapats ett engagemang bland de aktörer vars synpunkter har legat till grund 

för visionen, trots att de själva inte varit med och formulerat visionen. Visionen har visat på att 

kommunen är villig att satsa på olika orter, vilket har gjort att exempelvis näringslivsaktörer 

från orten har blivit motiverade att satsa mer på den egna verksamheten eftersom de vet att det 

finns ett medhåll från kommunens sida (K4:13). I Kommun 6 (s.11) så hade medborgarna dock 

ett mer direkt sätt att påverka visionen för översiktsplanen. Bland de frågor som ställdes på 

dialogmötena så var en: ”Om ni skulle formulera en vision, hur skulle ni formulera den då?". Det 

var förvisso sedan planerarna som tog det slutgiltiga beslutet, men det öppnar åtminstone upp 

diskussionen för andra synpunkter.  

 

Sammantaget går det därför se att det i visionsarbetet finns ett mycket rationellt tankesätt i 

själva genomförandet, men där syftet som anges med visionen, d.v.s. att den ska ge en riktning åt 

arbetet, utgår från en strategisk fysisk planering. Dock görs inga direkta anknytningar till att 

visionen skulle vara ett medel för att kunna underlätta implementeringen eller att den ska 

mobilisera ett större antal aktörer.  

 

 

5.4 Myndigheter, regionala aktörer och näringsliv 

 

Empirin har endast gett en mycket begränsad inblick i hur myndigheter, näringsliv och regionala 

aktörer har varit involverade i översiktsplaneprocessen, vilket har inneburit att någon djupare 

analys inte gått att genomföra. Några mer övergripande tendenser har dock kunnat urskiljas. 

Framförallt går det notera att dessa aktörsgrupper till synes inte haft någon framträdande roll i 

planeringsprocessen. De aktörer som lyfts fram mest är Länsstyrelsen, Trafikverket, 

Skånetrafiken, Region Skåne och LRF (K1:2; K2:3; K4:13–14; K6:12), men även deras inflytande 

tycks vara begränsat och främst fokuserat vid de frågor som de har en vana i att hantera (K2:4; 

K4:7). Kommun 5 (s.9) menar att det ofta är svårt att få myndigheter och regionala aktörer 

involverade i dialoger. De sa i intervjun att: 

 
”De flesta vill inte yttra sig förrns det finns ett förslag och de måste. Det är svårt att få dem att göra något 

de inte måste när de inte har ett lagkrav på sig” 

 

Detta går även se i Kommun 4 (s.15) som sa att: 
 

”Vi skickade ju detta till havs- och vattenmyndigheten på remiss, vi försökte planera för vårt havsområde 

också. Men vi fick inget svar därifrån…Där hade det varit skönt att ha lite mer input från dem i vår plan” 

 

Ett undantag till de mer ämnesinriktade dialogerna var mellan Kommun 5 (s.10) och 

Regionmuseet Kristianstad. Regionmuseet hade då kommentarer på många olika 

ämnesområden som inte enbart var begränsade till den egna verksamhet, vilket Kommun 5 såg 

som mycket positivt.  
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Näringslivet har endast lyfts fram i begränsad utsträckning. Ofta har separata möten hållits för 

dessa (K1:3; K2:3; K3:7; K5:7) och i en av kommunerna fanns representanter från den 

kommunala näringslivsorganisationen med i projektgruppen för översiktsplanearbetet (K1:2). 

Överlag har dialogerna med näringslivet setts som positiva, men har inte varit ett fokus i 

översiktsplaneprocessen. De svårigheter som lyfts gällande näringslivet har varit desamma som 

när medborgare skulle involveras, d.v.s. att det kan vara svårt att får näringslivsaktörer 

engagerade i frågor som inte direkt påverkar dem.   

 

På grund av att de olika aktörsgrupperna inte haft en så framträdande roll i intervjuerna så har 

några eftersträvade ideal inte gått att uttyda. Den bild som ges efterliknar dock ett mer rationellt 

tankesätt, där det förs separata möten med aktörsgrupperna och där dessa främst delger 

information inom de ämnesområden som de har en djupare kunskap om. Detta återspeglar i 

stort det mer övergripande tillvägagångssättet i processen där dialoger sker med isolerade 

aktörsgrupper, men att det här sker med enskilda aktörer. Sett utifrån ett kommunikativt 

synsätt så skulle detta vara problematiskt eftersom det inte ger aktörerna möjligheten möta 

varandra och på så sätt kunna skapa nya synsätt. Detta försvåras ytterligare av att aktörerna 

själva inte vill delta i dialoger om det inte finns ett lagkrav. Det finns också en problematik 

utifrån en strategisk planering ifall parter som bedömts som nyckelaktörer inte har möjligheten 

att närvara. Detta skulle i så fall innebära att implementeringen av planen försvåras.  

 

 

5.5 Kunskapssyn  

 

En grundläggande skillnad mellan den rationella och den kommunikativa planeringsteorin är 

dess syn på kunskap. Den rationella planeringen ser kunskap som något objektivt och något som 

går att beräkna med vetenskapliga metoder, medan den kommunikativa planeringen istället ser 

kunskap som något relativt och något som ständigt produceras i en social kontext. Det går 

utifrån empirin uttyda aspekter från båda kategorierna. Som framgått av de tidigare 

analysavsnitten så tycks det finnas ett rationellt ideal som ligger bakom många delar av 

planeringsprocessen, men där medborgardialogerna avviker från detta då de delvis utgår från 

den kommunikativa teorins ideal. Detta återspeglas även i den kunskapssyn som förmedlas.  

 

De intervjuade har bland annat uttryckt önskemål om att kunna belägga beslut med dokument 

som tidigare tagits fram av kommunen (K4:10; K6:2), men även genom att involvera kommunala 

tjänstemän mer direkt i arbetet (K1:3; K3:4; K4:1; K6:6). Dessa källor visar främst på en expert-

orienterad kunskap, samtidigt som det framgår att det finns en stark tillit till det material som 

tjänstemän har tagit fram. Även kontakten med de kommunala politikerna har värderats högt, 

men det är otydligt vilken form av kunskapsutbyte som detta har inneburit. Det går därför se att 

delar av process en bygger på ett mer rationellt tankesätt om vad kunskap är. Dock ges inte 

skenet av att denna form av expertkunskap skulle vara högre värderad än någon annan kunskap 

eller att ett mer vetenskapligt förhållningssätt skulle vara det mer eftersträvansvärda. 

Intervjupersonen från Kommun 3 (s.10) nämner följande: 

 
”Kunskapsmässigt så kan jag ju ta fram en översiktsplan som jag tror skulle funka för [kommunen], men 

det är ju först när vi gör det tillsammans med politiken och med invånarna som den blir hållbar och 

användbar”  
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Citatet visar i någon mening på att det finns ett mervärde i att inkludera fler aktörer och därmed 

inkludera fler kunskapsformer. Detta tycks vara ett synsätt som i större eller mindre 

utsträckning delas av alla de som intervjuats. De omfattande medborgardialogerna som förts av 

kommunerna visar på att det finns en bredare syn på kunskap och att dialogerna är värdefulla 

nog för att motivera den tid det tar att genomföra dem. Dialogerna som gjorts med barn kan ses 

som ett exempel på detta. Barnens kunskaper har beskrivits som värdefulla och de intervjuade 

menar att det i många fall framkommer aspekter som annars inte skulle ha lyfts (K4:3; K5:2; 

K6:8). Exempelvis Kommun 6 (s.8) säger att värdet av en av kommunen 

spontanidrottsanläggningar lyftes fram i dialogen med barn. 

 
”Vi har till exempel en spontanidrottsanläggning, det var absolut ingenting som kom fram i dialogen med 

tjänstemän och politiker… men det kom fram när vi pratade med barnen. Det är ju klart att de har ett helt 

annat perspektiv än vad vuxna har, så det gav jättemycket att just ha just dialog med barnen” (K6:8) 

 

Det går i de mer allmänna medborgardialogerna också se hur de deltagande haft olika 

möjligheter att förmedla sin kunskap på olika sätt. I flera av dialogerna har planerarna använt 

sig av kartor, varpå deltagarna fått möjligheten att markera ut olika aspekter, rita och skriva 

kommentera på vad de tycker är bra/dåligt och vad som hade behövt förändras (K1:4; K4:5; 

K5:2; K6:8). I dialoger med mindre barn fanns ett liknande upplägg, men de fick rita teckningar 

istället för att göra markering på kartor (K2:8). Även om detta fortfarande är ett relativt 

begränsat antal tillvägagångssätt så har de intervjuade både med sitt genomförande och sina 

uttalanden tydliggjort att de vill lyfta in så många perspektiv som möjligt.  Det finns därför 

tydliga anknytningar till det kommunikativa idealet om att det inte går att göra en uppdelning 

mellan olika kunskapsformer och att alla bör ha möjlighet att ge uttryck för sin kunskap på det 

sätt som passar dem bästa.    

 

I Kommun 5 (s.2–4) använde de sig av Minecraft som ett sätt för att få barn involverade i 

processen och för att lyfta fram deras perspektiv på ett sätt som passade dem.  Aktiviteten 

efterliknande en arkitekttävling där barn i kommunens olika skolklasser fick lämna in förlag 

gjorda i Minecraft. Dessa blev därefter bedömda utefter ett antal kriterier. Kommunen själva var 

mycket positiva till resultatet och menade på att det kunde vara ett tillvägagångssätt som de 

kunde tänka sig tillämpa i andra sammanhang. I relation till resultatets användbarhet menade de 

på att materialet inte alltid går att direkt överföra till en översiktsplan, men det ger idéer som 

kan användas i exempelvis detaljplaneskedet. Samtidigt ökar det förståelsen bland planerarna 

om vad barnen i kommunen vill ha och hur de ser på staden.  Det går i exemplet se aspekter från 

både den kommunikativa och rationella planeringen. Tanken om att öppna nya kanaler för 

människor att delge sin kunskap är som ovan nämnt någonting som kan förknippas med den 

kommunikativa planeringen och användandet av Minecraft kan ses som en utvidgning av detta. 

Det är möjligen också ett medium som är mer tilltalande för barn, vilket kan göra dem mer 

engagerade. Intervjupersonen menade på att det kanske var första gången som en fjärdeklassare 

hade sett fram emot att göra läxor på en lördag (K5:4). Sett till hanterandet av det material som 

framkommit av tävlingen, så syns istället att rationellt tankesätt, där planerarna anses kapabla 

till att ta till vara på den information som förmedlas och omsätta det till ett formellt planförslag. 
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Utöver de idéer som framkommit genom Minecraft-tävlingen så menar Kommun 5 (s.4) att det 

framförallt har skapat ett engagemang bland barnen för planeringsfrågor, vilket för dem är 

mycket värdefullt.  

 

”Man har fått dem involverade, fått dem ända till kommunhuset och till att bli engagerade i planering. Så 

det har många andra positiva effekter, även om man inte ser det i översiktsplanen” (K5:4) 

 

Andra kommuner har lyft liknande tankar även när det kommer till de allmänna 

medborgardialogerna och menar att deltagandet bygger upp ett engagemang och en legitimitet i 

processen (K1:9; K2:6).  Värdet av medborgardialogerna kommer därmed delvis från den 

kunskap som förmedlas, men även från sätter som det gör människor mer engagerade i 

planeringen. Överlag tycks därför kunskapssynen i kommunerna tydligt gå i linje med ett 

kommunikativt synsätt.  

 

Den huvudsakliga problematiken som har uppmärksammats i samband denna mer inkluderande 

kunskapssyn är densamma som lyftes fram i avsnittet som berörde huruvida 

medborgardialogerna borde vara strukturerade eller ostrukturerade. Problemet ligger i hur alla 

de olika synsätten ska vägas samman. Den rationella planeringen har, åtminstone utifrån teorin, 

inte samma problematik eftersom den förespråkar ett mer systematiserat sett att hantera 

kunskapen och har hårdare krav om att synpunkter måste beläggas på ett vetenskapligt sätt. 

Den kommunikativa teorin förespråkar istället ett konsensusbyggande genom att de berörda 

aktörerna deltar i en öppen och fri dialog. I empirin har informationen som framkommit i olika 

dialoger sammanställts av planerare och politiker, vilket visar på ett mer rationellt hanterande 

av informationen trots att kunskapssynen utgår från ett kommunikativt tankesätt. Detta kan 

möjligen riskera att värdet i en mer öppen kunskapssyn går förlorad eftersom det är planerare 

och politiker som i slutändan avgör vad som ska anses vara god kunskap. Detta gör att deras 

kunskapssyn starkt kommer påverka de tankar, synpunkter och förslag som får genomslag.  

Ett exempel på detta går att se från Kommun 2 (s.5) som sa att:  

 
”Vi satt ner och diskuterade kring de här kartorna och hur orten skulle kunna utvecklas och vad som 

skulle kunna hända. Och sen så tog vi med oss det materialet hem och försökte bearbeta och sätta ihop.” 

 

Citatet hänvisar till diskussioner som kommunen hade med medborgare och visar tydligt på att 

det är planerarna som enligt dem ska sätta ihop planförslaget. Sammantaget går det därför se ett 

kommunikativt ideal i sättet som kunskap lyfts fram, men med ett rationellt tankesätt i sättet 

som kunskapen sedan hanteras och omvandlas till ett planförslag.   
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6. Slutsatser 
 

6.1 Sammanställning av analys 
 

Sammanställningen av analysen utgår utifrån de teman som används och presenteras utifrån 

frågeställning som uppsatsen ämnar besvara. Sammanställningen redogör för de mest påtagliga 

slutsatserna som kunnat dras inom respektive tema.   

 

Planeringsprocessen 

Empirin visar på att det är ett rationellt ideal som genomgående eftersträvas i 

planeringsprocessen, med endast mindre avvikande önskemål om en ökad flexibilitet. Praktiken 

visar på en process med mycket tydliga strukturer och ett systematiskt tillvägagångssätt som 

går i linje med PBL, vilket efterliknar det rationella tankesättet som Hall (1988:386) och Healey 

(1997:249–250) lyfter fram. Det framgår också en tydlig rollfördelning där planerare och 

politiker har olika ansvarsområden i processen. Planerare har ansvaret för att ta fram 

översiktsplanen, medan politikerna sätter upp målen. Övriga aktörer som involverats fyller 

främst en funktion som informationskällor för de beslut som planerare och politiker fattar. De 

isolerade dialogerna har inneburit att detta informationsutbyte har kunnat ske på ett så effektivt 

sätt som möjligt, samtidigt som planerarna har haft kontroll över vem som dialogerna förts med. 

Denna tydliga rollfördelning mellan planerare och politiker, samt tankar om effektivitet, är bland 

annat något som Allmendinger (2009:63) och Healey (1997:249–250) anser karaktärisera den 

rationella planeringen, men visar även på den uppdelning mellan en instrumentell och 

värdebaserad kunskap som Albrechts (2004:749–750) beskriver.  

 

Det är endast tankarna om en ökad flexibilitet som visar på ett glapp mellan de ideal som de 

intervjuade eftersträvar och den praktik som bedrivs. Tankarna om en mer flexibel 

planeringsprocess påvisar ett mer strategisk ideal i enlighet med både Healey (2009:440) och 

Albrechts (2010:1116–1117). Idealet bemöts dock av ett starkt motstånd eftersom de befintliga 

rationella strukturerna är så hårt befästa och de tillåter sällan alternativa tillvägagångsätt, trots 

att målen som eftersträvas är desamma. 

 

 

Medborgardialoger 

Empirin visar på att det i praktiken finns ett övergripande ideal om att försöka involvera så 

många människor som möjligt i planeringsarbetet. Detta har inneburit att öppna dialoger har 

tillämpats och att frånvarande aktörer mer direkt har kontaktats. Det finns också ett ideal om att 

låta människor få vara med och påverka vilka frågor som diskuteras, vilket har inneburit att mer 

ostrukturerade dialogformer har tillämpats. Dessa aspekter går i linje med den kommunikativa 

teorins tankesätt om att planerare måste tillkännage att det finns ett stort antal personer som 

kan ses som sakägare i planeringsfrågor och att dessa måste får möjligheten att uttrycka sina 

intressen (Healey 1997:29–30,288–289). Idealet om medborgardialogerna är dock splittrat och 

utgår i många avseenden från ett rationellt tankesätt. Den konsensusbyggande processen, som 

enligt den kommunikativa teorin (Albrechts, 2003:906; Healey, 1997:30) ska leda fram till ett 
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önskvärt planförslag, är istället utbytt mot den rationella teorins tankesätt som Allmendinger 

(2009:64–65) lyfter om att planerare och politiker är de som i slutändan utformar planförslaget.   

 

När idealen möter praktiken så visar intervjuerna på att det främst är de kommunikativa idealen 

som stöter på problem och ofta blir det rationella tankesättet något som arbetet faller tillbaka 

på. Det praktiska arbetet medför att det att det kommunikativa idealet ställs i konflikt mot 

möjligheten att få ut ett direkt användbart material ur medborgardialogerna. Svårigheten ligger i 

att människor inte vet vad en översiktsplan är och att det därför ofta är svårt att få en bra 

diskussion ifall det inte finns ett material som kan vägleda konversationen. Detta innebär att 

dialogerna ofta tvingas in i ett mer strukturerat och rationellt tillvägagångssätt med mer direkta 

frågor som planerarna vill ha besvarade, vilket i enlighet med Allmendinger (2009:68) gör att 

planeringen istället blir ett sätt att identifiera och lösa problem, snarare än en kommunikativ 

process.  

 

Ett annat grundläggande problem som praktiken medför är att det är väldigt svårt att få 

människor engagerade och villiga att delta i dialogerna. Det är inte heller alltid lämpligt att hålla 

en dialog där alla deltar samtidigt. Det kan handla om att det finns kraftigt varierande 

kunskapsnivåer eller att kulturella skillnader skapar ett obehag i de dialogformer som används. 

Idealet som både framgår av empirin och som finns i den kommunikativa teorin (se Healey 

1997:29,288) om att alla ska kunna involveras kan därför inte alltid uppnås. Istället rör sig 

praktiken mot ett mer rationellt tankesätt med riktade dialoger där planeraren väljer ut aktörer 

vars perspektiv de anser sig behöva, vilket påminner om idealet som Halls (1988:386) lyfter 

fram där den rationella planeraren med rätt information anser sig kapabel till att påverka 

samhället i en önskad riktning.   

 

 

Politikers roll i planeringsprocessen 

Det empiriska materialet visar på att politikernas roll i planeringsprocessen utgår från ett 

genomgående rationellt ideal. Detta har inneburit att det funnits en tydlig rollfördelning mellan 

planerare och politiker, där politikernas roll har varit att sätta upp mål och riktlinjer som 

planerarna sedan ska arbeta för att uppnå. Detta går i linje med den rationella teorins tankesätt 

om en instrumentell och en värdebaserad rationalitet, i enlighet med Albrechts (2004:749–750) 

definition. Visioner används som ett verktyg för att ge en riktning åt planeringen, både under 

och efter processen, men används inte uttryckligen som ett sätt att engagera aktörer eller för att 

underlätta implementeringen, vilket den strategiska fysiska planeringen skulle ha förespråkat 

(Albrechts, 2010:1121).  

 

Det rationella idealet medför att planeringsprocessen är beroende av att det finns tydliga 

riktlinjer som planerarna kan utgå från (Healey, 1997:249–250). Empirin visar därför på att 

svårigheter kan uppstå ifall en sådan politisk enighet inte kan uppnås. Det kan vara på grund av 

att det finns personliga konflikter inom de politiska partierna, men kan också ses som en 

naturlig del av det politiska systemet ifall enigheter inte kan uppnås i ett minoritetsstyre. En 

annan svårighet är att den politiska sammansättningen hastigt kan förändras efter att det varit 

val, vilket innebär att översiktsplanen måste ha en bredd politisk förankring om den inte ska 

riskera att snabbt bli inaktuell. Det innebär dock att det blir svårare att genomföra mer 
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transformativa förslag, vilket direkt motverkar den strategiska planeringens ideal (Healey, 

2009:440; Albrechts, 2010:1116–1117). 

 

 

Myndigheter, regionala aktörer och näringsliv 

Myndigheter, regionala aktörer och näringslivet är tre aktörsgrupper som i det empiriska 

materialet har behandlats mycket lika.  Tillvägagångssättet visar på ett rationellt ideal där 

planerare försöker belägga sina beslut på ett vetenskapligt sätt (Allmendinger, 2009:50, 63), 

vilket har inneburit att aktörerna främst behandlas som kunskapskällor inom sina specifika 

områden. Aktörerna har inte haft någon närmare kontakt sig emellan och är i flera avseenden 

isolerade från varandra och för främst en dialog med planerarna. Detta visar på en stark tilltro 

till att planeraren, med tillräcklig kunskap, kan ta fram ett planförslag som leder utvecklingen i 

en önskvärd riktning, vilket även detta pekar mot ett rationellt tankesätt enligt Hall (1988:386). 

 

En svårighet som har uppmärksammats i intervjuerna är att myndigheter och regionala aktörer 

inte alltid tar sig tiden att delta i dialoger ifall det inte finns ett lagkrav på att de ska delta, vilket 

innebära att deras synpunkter kommer in för sent i processen eller inte alls. De intervjuade 

menar att det därför kan uppstå kunskapsluckor som antingen försvårar antagandet av planen 

eller gör att den generellt får en sämre kvalité. Liknande problem kan även uppstå med 

näringslivet eftersom det kan vara svårt att engagera näringslivet i frågor som inte direkt 

påverkar dem.    

 

 

Kunskapssyn 

Analysen har visat på att kunskapssynen i planeringsprocessen är splittrad mellan ett 

kommunikativt och ett rationellt ideal. Det finns en öppen och inkluderande syn på sättet som 

kunskap värderas och det görs ingen skillnad mellan olika kunskapsformer, vilket går i linje med 

det kommunikativa idealet enligt Healey (1997:29–30,288–289). Dock hanteras sedan 

kunskapen på ett mycket rationellt sätt i enlighet med Allmendinger (2009:63), där planerare 

och politiker avgör vad som får en inverkan på planförslaget. Detta innebär att dialogernas syn 

på kunskap är öppna och inkluderande i början av planprocessen, men blir sedan allt mer sluten 

och expert-orienterad efterhand som planförslaget konkretiseras.  

 

Svårigheten som lyfts fram i empirin är att det inte alltid går att direkt överföra den kunskap 

som förmedlas till det pågående arbetet. Samtidigt framhäver PBL (SFS 2010:900, 1 kap. 2§) att 

planeringsarbetet är en kommunal angelägenhet. Detta innebär att det är planerare och politiker 

som måste göra avvägningen om vad som anses vara en god och användbar kunskap för arbetet, 

vilket riskerar att begränsa det kommunikativa idealets inverkan.  
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6.2 Besvarande av frågeställning 
 

Vilka ideal förekommer inom den kommunala planeringen? 

Empirin visar på att det finns ett tydligt rationellt ideal i översiktsplaneprocessen, både i sättet 

som processen är uppbyggd och utifrån de ideal som uttryckligen eftersträvas.  

I enlighet med Allmendingers (2009:63) och Healeys (1997:249–250) karaktärisering av den 

rationella planeringen så är det en tydlig systematik och rollfördelning som eftersträvas, där 

planerarens roll är att analysera och generera alternativ, medan politikers roll är att besluta om 

vilka mål som ska eftersträvas.  

 

Utöver det genomgripande rationella idealet så finns det i medborgardialogerna och i 

kunskapssynen ett kommunikativt ideal, i enlighet med Healey (1997:29–30,288–289), som de 

intervjuade har varit måna om att lyfta fram. Det handlar då främst om ett inkluderande synsätt, 

där alla ska ha möjligheten att delta och komma till tals på ett sätt som passar dem. Det görs 

ingen skillnad på olika kunskapsformer och i planeringsarbetet görs medvetna val för att 

inkludera grupper som annars inte kunnat komma till tals i processen. De synpunkter och den 

kunskap som samlas in från dialogerna hanteras dock utifrån ett rationellt tillvägagångssätt där 

planerare och politiker ansvarar för att sammanställa materialet.  

 

Det går i planeringsprocessen endast se en svagare koppling till den strategiska planeringens 

ideal, då främst i visionsarbetets syfte till att skapa en riktning i arbetet. Visioner hanteras dock 

på ett relativt ensidigt sätt, där den främst ses som ett verktyg för att vägleda planera och 

politiker, i enlighet med Albrechts (2010:1121) tankar, men det finns inte det djup som 

Albrechts förespråkar. Det finns inga tankar om att visionen skulle användas som ett verktyg för 

att mobilisera aktörer eller för att underlätta implementeringen. Användningen av visioner 

efterliknar därför i många avseenden den vägledning som politiker ska tillhandahålla i den 

rationella teorin (Allmendinger, 2009:63). Men ett strategiskt ideal kan också urskiljas i enstaka 

önskemål om en mer flexibel planeringsprocess som bättre kan ta tillvara på olika 

tillvägagångssätt för att nå målen, vilket efterliknar det ideal som Healey (2009:440) och 

Albrechts (2010:1116–1117) lyfter upp.  

 

 

På vilket sätt påverkar de rådande idealen planeringsprocessen? 

Det rationella idealet, som det är beskrivet av bland annat Allmendinger (2009), Hall (1988) och 

Healey (1997), är det som haft störst inverkan på sättet som planeringsprocessen har bedrivits. 

Det har skapat en lagstadgad process som översiktsplanen måste gå igenom, men har även 

uppmuntrat till ett systematiskt tillvägagångssätt inom den kommunala organisationen, med 

tydliga arbetsgrupper, referensgrupper mm. Det rationella idealet gör att en tydlig rollfördelning 

är eftersträvansvärt, där bland annat planerare och politiker har skilda ansvarsområden, men 

även att tjänstemän, medborgare och myndigheter har specifika funktioner att fylla. Detta kan 

tolkas som en av anledningarna till att den kommunikativa teorins ideal om fria och 

konsensusbyggande dialoger inte har varit något som eftersträvats, då detta skulle gjort att 

aktörernas tydliga funktionsuppdelning aktivt hade brutits.  
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Det rationella idealet inverkan kan även urskiljas i de fall då det funnits andra ideal. De 

inledande dialogerna har varit den del av processen som haft störst variation, men har också 

beskrivits som separerad från den formella planeringsprocessen. Tillsammans med den 

bristande flexibiliteten som uppmärksammats går det därför påstå att de lagkrav som ställs på 

översiktsplaneprocessen också låser den vid ett specifikt tillvägagångssätt. Detta gör att en 

legitimitet kan byggas upp i processen, men innebär också att delar av de kommunikativa och 

strategiska idealen motarbetas.   

 

Det kommunikativa idealet, som beskrivet av Allmendinger (2009) och Healey (1997), har 

framförallt inneburit att det lagts mycket tid och energi på att genomföra dialoger med 

medborgare. Det finns därmed ett tydligt engagemang för att arbeta fram nya dialogformer som 

delvis frångår det rationella idealets systematik. Detta engagemang begränsas dock till 

medborgardialogerna och det går inte se samma nytänkande i dialogerna med de övriga 

aktörsgrupperna. De kommunikativa aspekterna sker dock fortfarande inom ramen för den 

rationella process- och organisationsstrukturen.  

 

Den strategiska planeringens ideal har endast en begränsad inverkan på 

översiktsplaneprocessen. Idealet lyfter upp frågor om utformningen på översiktsplanen och 

ifrågasätter i någon mening den rationellt präglade synen av vad en översiktsplan ska vara. Det 

finns en förståelse av att översiktsplanen kan behöva var både detaljerad och generell beroende 

på de lokala omständigheterna. Det strategiska idealet innebär därmed att översiktsplanen 

måste ha en flexibilitet för att kunna bemöta framtida osäkerheter, liksom den framtida 

implementeringen (Albrechts, 2004:743; 2010:1116–1117; Healey, 2009:440). Dock får dessa 

tankar inte något tydligt genomslag eftersom den rationella systematiken är så starkt rotat i 

både praktik och lagstiftning. Det strategiska idealet har även bidragit till att visioner i större 

utsträckning används som en del i att peka ut en riktning åt planeringen, dock hanteras det 

främst som ett rationellt verktyg och saknar de sociala aspekter som den bör ha enligt Albrechts 

(2010:1121). 

 

 

Vilka svårigheter finns i att integrera de eftersträvade idealen i det praktiska arbetet?  

Utifrån det rationella idealet så berör svårigheterna i det praktiska arbetet främst politikernas 

roll i planeringsprocessen. Idealet är att politikerna ska kunna ge tydliga riktlinjer och mål som 

sedan planeringsarbetet kan utgå från (Allmendinger, 2009:63). Praktiken är dock inte alltid så 

enkel. Det ligger i politikens natur att det finns motsättningar mellan olika intressen och att 

politiska partier därför inte alltid kan uppnå konsensus. Detta innebär att riktlinjerna som 

planeringen utgår ifrån kan förändras beroende på hur den politiska sammansättningen i 

kommunen ser ut. I ett minoritetsstyre blir denna osäkerhet större ifall en politisk enighet inte 

kan uppnås, men på grund av översiktsplanens långa perspektiv så måste det även i ett 

majoritetsstyre finnas en beredskap inför eventuella politiska skiften i samband med val. 

Planeringen ställs därför i en svår situation ifall en politisk enighet inte kan uppnås. Det innebär 

att översiktsplanen riskerar att snabbt bli inaktuell, men också att planerarna kan behöva ta en 

mer aktiv roll i den politiska debatten för att försöka skapa en enighet. Detta innebär att 

rollfördelningen mellan planerare och politiker blir utsuddade, vilket utifrån ett rationellt ideal 

ses som en nackdel.  
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Det kommunikativa idealet är det som stöter på flest svårigheter när det praktiskt ska integreras 

i planeringsarbetet. Som tidigare nämnt, så är det främst tankarna om att inkludera ett stort 

antal aktörer som har eftersträvats (Healey, 1997:29, 288). En av svårigheterna ligger i hur 

människor ska kunna göras tillräckligt engagerade i planeringsfrågor för att de ska vara villiga 

att delta i dialogerna. Detta har i empirin behandlats genom att mer riktade dialoger har 

genomförts, men där detta nästan direkt motverkat det kommunikativa idealet om att inkludera 

människor. Nästa svårighet är sedan hur dialoger ska kunna utformas för att planerare inte ska 

styra diskussionen, men att dialogen fortfarande leder fram till ett användbart material. Den 

kommunikativa teorin bygger på tankar om att alla ska kunna delta i dialogerna och ha en frihet 

att uttrycka sig på ett sätt som passade dem, samtidigt som deras intressen inte ska styras eller 

förtryckas genom olika maktrelation (Healey, 1997:29–30,288–289). Detta förutsätter dock i 

någon mening att det finns en grundläggande förståelse för vad dialogen försöker åstadkomma. 

Detta kan handla om att det finns en grundläggande kunskap om de ämnen som dialogen ska 

behandla eller att alla känner sig trygga i dialogformen som den kommunikativa teorin föreslår. 

Svårigheten ligger då i att avväga värdet av att bevara deltagarnas frihet att uttrycka sig på ett 

sätt som passar dem mot att ha en tydligare struktur i dialogerna. All form av struktur hade i 

detta fall setts som en typ av maktutövning och skulle innebära att dialogen styrs mot 

planerarnas intressen, vilket riskerar att förtrycka intressena blanda de deltagande.  

 

Antalet problem som det strategiska idealet stöter på är relativt få och består främst av 

konflikter med det rationella idealet. På grund av att det rationella idealet är så pass inbyggt i 

dagens planeringssystem så har planerare ofta svårt driva igenom förslag som bygger på ett 

strategiskt ideal. Den strategiska planeringens fokus på flexibilitet som ett sätt för att underlätta 

implementering av planförslaget (Albrechts, 2010:1116–1117; Healey, 2009:440) kommer ofta i 

konflikt med den rationella planeringens systematiska tankesätt. Det är på sätt och vis naturligt 

eftersom det systematiska synsättet i grunden har vuxit fram för att förhindra att 

planeringsarbetet blir godtyckligt (Healey, 1997:252).   
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7. Diskussion 
 

7.1 Diskussion utifrån slutsatserna 
 

Uppsatsen inleddes med ett konstaterande om att det är en strategisk fysisk planering som från 

statligt håll eftersträvas, men att detta inte kunnat uppnås i praktiken. I många fall hänvisas 

svårigheterna till att de befintliga strukturerna och normerna förhindrar att idealet kan uppnås. 

Dock har slutsatserna som dragits i detta arbete gett nya perspektiv åt dessa svårigheter.  

 

Den egna undersökningen visar att glappet mellan teori och praktik delvis kan ha uppkommit 

eftersom det inte finns en gemensam syn på vilka ideal som eftersträvas. De genomförda 

intervjuerna visar att planeringspraktiken i stor utsträckning lyckas arbeta utifrån sitt mer 

rationella ideal, men där detta inte överensstämmer med det strategiska idealet som idag 

efterfrågas från statligt håll.  

 

En alternativ tolkning skulle vara att praktiker är så invanda i det befintliga planeringssystemet 

att de inte reflekterar över vilka ideal de arbetar utefter. Detta hade kunnat tolkas som den ”så 

har vi alltid gjort”-mentalitet som Boverket & Tillväxtverket (2015:44) lyfter, men där 

praktikerna i detta fall inte ens är medvetna om att de har en sådan mentalitet. Healey 

(1997:36–37) menar att förändring först kan ske när en tillräcklig kunskap om det sociala 

nätverket av relationer har uppnåtts. Första steget skulle i så fall vara att uppmärksamma 

praktiker på vilka ideal som deras nuvarande tillvägagångssätt utgår ifrån och därefter 

tillsammans med statliga myndigheter bygga upp ett gemensamt ideal om vad den svenska 

planeringen borde vara. Undersökningar likt detta arbete kan då fungera som ett verktyg för att 

öppna upp en diskussion om de ideal som eftersträvas.  

 

Den egna undersökningen går att återknyta till tankarna om organisatorisk seghet  

som både Boverket & Tillväxtverket (2015:44–45) och Newman (2008:1373) lyfter upp. Det har 

framgått att planeringsarbetet ofta håller sig mycket nära de lagstadgade krav som finns för 

processens utformning. Trots att PBL angående översiktsplaner tillåter en viss frihet så har de 

undersökta kommunerna arbetat på ett mycket likartat sätt, vilket visar på att PBL möjligen 

tolkas som mer styrande än vad den faktiskt är i översiktsplanefrågor.  

 

Den egna undersökningen kompletterar på många sätt de slutsatser som Strömgren (2007:257) 

visar på, där han ser att planeringssystemet under längre tid har varit stabilt. Strömgren 

(2007:257,259) menar att planeringssystemet inte alls har förändrats i den omfattning som 

planeringsdebatten vill ge sken av. På ett liknande sätt visar de egna slutsatserna på att det inte 

heller har skett några mer radikala förändringar i planeringspraktiken. Det är fortfarande ett 

rationellt ideal som eftersträvas och andra planeringsideal har endast fått fäste i de fall som de 

kunnat inkluderas i det rationella planeringssystemet. Men hur kan detta komma sig när 

Boverkets & Tillväxtverkets (2015:39–40) menar att planeringssystem inte är så restriktivt?  

Det kanske handlar om vad som lyftes i föregående stycke, att planeringen ofta tenderar till att 

hålla sig väldigt nära de krav på processen som finns. Anledningen till detta går det endast 

spekulera i. Kanske handlar det om en oro för att planeringsarbetet ska gå utanför vad som är 

acceptabelt, kanske tolkas PBL som mer styrande än den egentligen är, eller så är det en fråga 

om att använda resurser så effektivt som möjligt. Oavsett så visar den egna undersökningen 
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tillsammans med Strömgrens (2007:257,259) slutsatser på en intressant tolkning om varför 

idealet om en strategisk planering som förespråkats från statligt håll inte har fått fäste i 

praktiken. Eftersom praktiker till synes tenderar att utforma planeringsprocesserna utefter 

kraven i PBL och att PBL i sin tur inte har förändrats något radikalt enligt Strömgren 

(2007:259), så är det kanske därför som praktiken inte heller har förändrats radikalt. 

Det skulle således vara förändringar i PBL som hade behövts för att planeringen skulle närma sig 

idealen som efterfrågas från statligt håll. Detta tycks vara en slutsats som andra också har dragit 

med tanke på att PBL 2010 försöker tydliggöra de strategiska aspekterna (SOU 2015:59:167). 

Dock är den egna undersökningen genomförd sex år efter att den nya versionen av PBL antagits 

och trots detta så har idealen i den strategiska fysiska planeringen inte fått något nämnvärt 

genomslag.  Är det så att förändringarna inte varit tillräckliga eller att förändringen måste ses 

över en längre tid? 

 

Det är i detta avseende som Alexanders (2010:100, 102–103) tankar om att förändring måste 

ske genom att människor upplyses kan lyftas in. Han menar att teorier sakta arbetas in i 

praktiken över tid. Aspekter av detta går att se i att medborgardialoger och visioner är något 

som aktivt har använts, samt att det idag finns en bredare syn på kunskap. Alexander (ibid.) 

menar att övergången mellan teori och praktik kan ske lite slumpartat, vilket öppnar upp för 

frågan om hur det hade kunnat bli mindre slumpartat. Ett första steg hade möjligen kunnat vara 

att, likt vad detta arbeta har gjort, identifiera aspekter från teorier i planeringspraktiken för att 

se vilka ideal som fått genomslag. På så sätt kan mer fokus läggas på att lyfta fram aspekter som 

ännu inte fått något genomslag. Dock framgår det inte av Alexanders (2010) resonemang vilken 

tidsram han tänker sig. Alexander (2010:102) pekar på den kommunikativa teorin som ett 

exempel och menar att denna har fått en märkbar effekt på praktiken. Men liksom vad 

Strömgren (2007:259) kommer fram till, så visar den egna undersökningen på att det i den 

svenska planeringen inte skett några radikala förändringar. Detta innebär dock inte att 

Alexanders (2010) tankar ska förkastas, men kanske ska kombineras Healeys (1997:36–37) 

tankar om att praktiker möjligen också ska upplysas mer direkt om nya tankar, men framförallt 

om den nuvarande situationen.    

 

Men svårigheterna att uppnå ett gemensamt ideal som eftersträvas både av praktiker och från 

statligt håll är endast en del av vad som skapat glappet mellan teori och praktik. Det går även se 

svårigheter när idealen möter praktiken. Newmans (2008) tankar om svårigheterna att 

engagera människor går nästintill direkt relatera till den problematik som framkommit i den 

egna undersökningen. Newman utgår med näringslivsaktörer i åtanke, men resonemanget kan i 

stort även appliceras på andra aktörsgrupper. Det är möjligen svårare att engagera medborgare 

än näringslivsaktörer eftersom det då inte heller finns ett ekonomiskt incitament för att delta. 

Samtidigt visar svårigheterna med att engagera människor på hur teorierna, i enligheter med 

Vogelij (2015:130), inte alltid har hänsyn till den praktiska tillämpningen. Både den 

kommunikativa och strategiska teorin bygger på att människor involveras i processen, men de 

säger lite om hur detta ska gå till ifall personerna i fråga inte är intresserade av att delta.  

 

En del av de praktiska svårigheter uppstår också när aspekter som bygger på andra ideal endast 

blir delvis implementerade. Synen på kunskap kan ses som ett exempel på detta. Det finns i 

planeringen en bredare syn på kunskap, vilket enligt den kommunikativa teorin ska omvandlas 

till ett planförslag genom en öppen och konsensusbyggande process (Healey 1997:29–30), men 
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där det rationella planeringssystemet säger att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten (SFS 2010:900, 1 kap. 2§). Kunskapssynen undermineras 

därmed av det rationella systemet.   

 

 

7.2 Metodkritik 

 

En av svårigheterna som uppsatsen har hanterat i dess inledande skede har varit huruvida den 

ska definieras som en tvärsnittsstudie eller en fallstudie. Utifrån de definitioner som finns så har 

det varit tydligt att tankarna bakom uppsatsen har utgått från en tvärsnittsstudie (se avsnitt 

4.1.1). Dock är tanken om tvärsnittsstudier starkt präglad av att det ska finnas ett stort antal 

studieobjekt (15+), medan fallstudier utgår får ett till tre fall. Med denna uppsats sex 

studieobjekt så befinner den sig i en gråzon. På grund av uppsatsens kvalitativa utgångspunkt 

och behov av att använda sig av semistrukturerade intervjuer (se avsnitt 4.1.2), så har det inte 

funnit utrymme för att inkludera fler studieobjekt. Istället har det låga antalet studieobjekt 

tillkännagetts och implikationerna av detta uppmärksammats. Ett mindre antal studieobjekt 

innebär att det inte går att, med samma säkerhet, dra några mer generella slutsatser utifrån 

materialet. Det finns därför en medvetenhet om att slutsatserna till viss del kan vara 

missvisande och att de inte kan representera översiktsplaner generellt. Däremot har det som 

framkommit fortfarande ett värde i att belysa de ideal och svårigheter som kan förekomma. Det 

är därför möjligt att ställa materialet mot andra undersökningar av likande karaktär, för att då 

närma sig en mer generell bild av översiktsplaneprocessen.  

 

De semistrukturerade intervjuerna har inneburit att planerare själva har fått uttrycka de ideal 

som eftersträvas i planeringsprocessen, men det är inte någon garanti för att det faktiskt är 

dessa ideal som de i praktiken arbetar utefter. Det som sägs i intervjuer kan både medvetet och 

omedvetet bli missvisande. Utöver problematiken med ”intervjuareffekten” (se avsnitt 4.1.2), så 

kan det handla om att intervjupersonerna själva inte minns detaljerna i genomförandet. 

Översiktsplanearbetet kan pågå i flera år och både de deltagandes minne och uppfattning av vad 

som gjorts kan ha förändrats. Detta försvåras ytterligare av att det finns aspekter som 

intervjupersonerna inte reflekterat över eller inte haft kunskapen för att uppfatta och därför inte 

heller lagt det på minnet. Det som sägs kan också påverkas av yttre faktorer, förväntningar på 

vad de känner att de borde säga. Som framkommit i analysen så har det ofta varit aspekter 

utifrån det kommunikativa idealet som har framhävts av de intervjuade, men där analyserna har 

visat på ett starkt rationellt ideal. Detta kan vara en effekt av att det idag ofta finns en negativ 

bild förknippad med den rationella planeringen, som är ett resultat av den kritik som den fått 

utstå i samband med postmodernismen. Detta kan för intervjuerna innebära att det finns 

aspekter och uttalanden som undviks eftersom de har en tydlig koppling till det rationella 

tankesättet. Istället lyfts de kommunikativa aspekterna fram eftersom de ofta har positiva 

associationer.   

 

I analysen framgår det vid flera tillfällen ett flertal olika sätt att tolka samma situation, vilket 

delvis kan ses som en brist i de intervjufrågor som ställts, men också som ett resultat av den 

infallsvinkel som vals där intervjupersonen delvis har fått påverka intervjun. Problematiken 

ligger främst i att det inte går att tydligt uttyda intervjupersonens intentioner eller tankar, vilket 
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i många avseende är det som skiljer planeringsteorierna åt. Mer direkta frågor hade kunnat 

ställas, men då hade frågorna riskerat bli allt för ledande. Istället har därför flera olika 

tolkningar presenterats i analysen, för att sedan mer definitivt pekas ut i sammanställningen av 

analysen.        

 

 

7.3 Vidare forskning 

 

Syftet med uppsatsen och dess värde för kommande forskning har till viss del redan lyfts fram, 

men är värt att sammanfatta. Genom att bidra med en ökad kunskap om hur ideal tar form i 

planeringsprocessen så kan aktörer reflektera över sitt handlande i relation till de ideal som 

eftersträvas. Det är framförallt relevant för planerare eftersom de har en så central roll i 

processen. De har därför möjligheten att styra processen i en önskvärd riktning. Men det är även 

relevant för andra aktörer när de försöker förstå hur deras agerande påverkar planeringen.  

 

Uppsatsen lyfter också upp ett antal svårigheter som finns när ideal ska omvandlas till ett 

praktiskt tillvägagångssätt, vilket ger en ökad förståelse om varför ideal inte alltid kan uppnås. 

Men det öppnar också upp diskussion för hur svårigheterna kan hanteras.    

 

Utifrån ett mer akademiskt perspektiv så utgör uppsatsen en del av ett större kunskapsunderlag. 

Som nämnts i metodkritik-avsnittet så krävs ett större underlag för att några mer generella 

slutsatser ska kunna dras. Vidare forskning med liknande tillvägagångssätt hade därför varit 

eftersträvansvärt för att med större säkerhet kunna befästa slutsatserna, men även för att bygga 

vidare med nya perspektiv.    
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 
 
Inledande 

Vilken roll har du haft i översiktsplaneprocessen? 

 
När påbörjade ni planprocessen och i vilket skede är ni nu? 
 
Vem var det som lyfte frågan om att översiktsplanen skulle förnyas? 
 
Hade du kunnat berätta lite om hur inleddes arbetet? 

 Vem var medverkande? 

 Varifrån kom idéerna? 
 
Hade ni något speciellt i åtanke när i påbörjade processen? 

 Var det något speciellt ni ville testa /undvika / uppnå?  
 
Hade du kunnat berätta lite om hur ni har arbetat när ni tagit fram planen?  

 Vilka steg har ni gått igenom? 

 

Moment 

Vad ville ni uppnå med momentet? 
 
Hade du kunnat berätta lite om vad ni gjorde i momentet? 

 Vad hade ni gjort inför momentet? 

 På vilket sätt var de medverkande involverade? 

 Vad var er roll under momentet? 
 

Vilka var delaktiga? 

 Vad avgjorde vem som skulle delta? 

 Var det någon aktör som var central? 
 
Vad framkom under momentet? 

 Vilka frågor var centrala? 
 
Hur har ni gått vidare med den information/synpunkter som ni fick? 
 
Vilka reflektioner har ni haft om momentet? 

 Har det funnit något som fungerat bättre än vad ni tänkt er? 

 Har det varit något som inte blivit som ni tänkt er? Eller som ni 
 

Andra 

Vem har ni haft kontakt med under processens gång? 
 
Hur har er kontakt med kommunen politiker sett ut? 

 På vilket sätt har de varit involverade  

 Var de några specifika frågor som de ville lyfta? 
 
Vilka delar av processen har haft störst betydelse för arbetet? 
 
Har ni haft implementeringen av planen i åtanke under processens gång? 
 
Om ni tittar tillbaka, var det nått som var lättare eller svårare än vad ni tänkt från början? 
 
Är det något mer du känner att du vill lyfta gällande processen 
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