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1. Sammanfattning
Denna uppsats handlar om barn och ungas deltagande i den kommunala fysiska planeringen. 
Även om alla medborgare formellt sätt enligt lag har samma rättigheter att delta ser utfallet 
annorlunda ut. Problematiken i den fysiska planeringens dialog- och samrådsprocesser 
grundar sig i att det deltagande som möjliggörs i det traditionella samrådsmötet inte är 
tillgängligt för alla. De som deltar, och därmed får möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen, utgörs av de som har möjlighet att delta. Detta kan argumenteras leda 
till en skev situation i både fråga om representation och åsikter, eftersom dessa kommer från 
liknande grupper. En fråga som uppkommer är hur planerare genom medborgardialog ska 
kunna främja ett tillgängligt deltagande för alla medborgare. 

Med anledning av proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter har det varit intressant att undersöka hur ett deltagande kan möjliggöras för 
samhällsgruppen barn och unga i den fysiska planeringens dialogskeden. Det har varit 
intressant att undersöka hur medborgardeltagandet kan tillgängliggöras för grupper som 
vanligtvis inte får utrymme att delta i den fysiska planeringens dialogskeden, och som på så 
vis går miste om sin lagstadgade rätt till insyn och påverkan. I undersökningen har tre olika 
teoretiska perspektiv använts för att skapa en uppfattning kring barn och ungas roll och 
möjlighet till inflytande i dessa dialogskeden, ett kunskapsteoretiskt, ett demokratiteoretiskt 
och ett planeringsteoretiskt perspektiv. Av den genomförda undersökningen framgår det att 
tillgängliggörande i hög grad har handlat om att arbeta bort onödiga krav som ställs på de 
som vill delta. I uppsatsens slutsats redovisas tre centrala delar vid ett tillgängliggörande, 
först och främst att dialogen förs på medborgarens arena, för det andra att medborgaren 
tilldelas de befogenheter som krävs för att denne ska kunna uttrycka sig, och för det tredje 
att planerare och politiker är noga med att återkoppla till medborgaren hur dennes kunskap 
har hanterats i det fortsatta arbetet för att på så vis skapa ett förtroende.

Nyckelord: barn, unga, medborgardeltagande, medborgardialog, medborgare, dialog, deltagande, 
fysisk planering, Barnkonventionen
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2. Förord
Tack till de personer i Helsingborgs stad och Linköpings kommun som ställt upp på 
intervjuer och bistått med material. Tack till er som hjälpt oss korrekturläsa uppsatsen. 
Tack även till er i ritsal E som under arbetet bidragit med tips, värdefulla diskussioner och 
stora mängder fika.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Alina Lidén som inspirerat och väglett 
oss genom arbetet med uppsatsen. Tack för ditt gedigna engagemang och alla goda råd! 
 
Ebba och John
Karlskrona juni 2018

“Sometimes I ’ll start a sentence and I don’t even know where it ’s going. 
I just hope I f ind it along the way”

- MICHAEL SCOTT
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4. Inledning
Medborgardialog syftar enligt gällande svensk lagstiftning till att tillgängliggöra den fysiska 
planeringen för medborgaren, vilket sker genom att möjliggöra för insyn och påverkan i 
processen. Detta kan ske genom till exempel ett så kallat samråd. I Plan- och bygglagens 
(SFS 2010:900) 5 kap 12 § anges syftet med att genomföra samråd: “Samrådet ska syfta till 
att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. 
Det finns i denna formulering tre centrala delar, kunskapsinhämtning, insyn och påverkan. 
Lagen reglerar även hur planeringsprocessen ser ut med vilka moment och deltagare som 
den inkluderar, men innehåller däremot inga bestämmelser kring en konkret utformning 
för dessa medborgardialoger. Sedan tillkomsten av Plan- och bygglagen år 1987 är det 
kommunens ansvar att samråda med medborgare, men tillvägagångssätt, utformning och 
omfattning för detta är inte reglerat i större utsträckning. Det som däremot är reglerat enligt 
lag är krav på hur kungörelser ska ske, en minsta omfattning i tid för vilken samrådsperioden 
ska hållas, samt krav på vissa samrådsparter (SFS 2010:900 5 kap 11-17 §§). Kommunerna 
kan på så vis i hög grad själva styra hur ett samråd ser ut. I denna uppsats används begreppet 
“traditionellt” samråd för att beskriva den process där ett fysiskt samråd utgör den egentliga 
dialogen i en planprocess. I ett “traditionellt” samråd redovisar kommunen ett av dem 
redan framställt förslag, varpå medborgarna får möjlighet att lämna synpunkter. Samrådets 
utformning, tid och plats bestäms av planerare och tjänstepersoner, dit medborgarna blir 
inbjudna. 

Det går att ställa sig frågan vem medborgardialogen egentligen är till för. Hur ofta handlar 
det egentligen mer om att legitimera redan förutbestämda beslut, än att som syftet med 
medborgardialogen egentligen är - att låta medborgare få delta i processen för en möjlighet 
till kunskapsinhämtning, insyn och påverkan (Lindholm et al. 2015:181). Man kan debattera 
för att medborgardialog blivit en sorts konflikthantering, som finns till mer för att informera 
än för att föra en faktisk dialog med medborgarna. Motsatsen blir att som planerare i en 
dialog istället fokusera på medborgarnas erfarenheter och behov snarare än att bara lyssna. 
Därigenom tas den kunskap som finns till vara hos de som lever och bor i ett område, 
enligt Listerborn & Claesson är det ett steg bort från den rationella planeringstraditionen 
(Listerborn & Claesson 2013:243). Vid ett “traditionellt” samråd menar Henecke & Khan 
att de som deltar ofta gör det utifrån ett eget ekonomiskt intresse och ofta med goda 
socioekonomiska och politiska resurser som grund. De som deltar kan tillskrivas specifika 
attribut; man, medelålders, resursstark, välutbildad, och föreningsaktiv (Henecke & Khan 
2002:27). Det är alltså svårt för de som inte tillskriver sig dessa attribut att göra sin röst hörd 
i en planeringsprocess som endast utgår från ett “traditionellt” samråd. Detta leder till en 
situation som kan uppfattas som ojämlik och kanske till och med odemokratisk.  
 
Varför är det intressant att undersöka just barn och ungas inflytande i medborgardialoger? 
Barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige 2009) lika stor 
rätt att ta sin omgivning i beaktning som andra samhällsgrupper, och borde således ha 
lika stor rätt att få vara med och utforma sin närmsta livsmiljö. Det bör nämnas att vilken 
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samhällsgrupp som helst skulle kunna fokuserats på i denna uppsats, eftersom definitionen 
av medborgare i kontexten medborgardialog syftar till alla medborgare. Dessutom är 
det intressant att diskutera barn och ungas rätt till deltagande i planeringen i och med 
proposition 2017/18:186 som regeringen presenterade i mars 2018, vilken syftar till att 
inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) i svensk lag, som 
enligt förslaget skall träda i kraft den 1 januari 2020.

4.1 Problemformulering
Problemet med medborgardialog grundar sig i hur dialogen sker, och för vem den sker. Om 
medborgardialogen används i en planprocess bara för att den ska ske försvinner syftet med 
den. Om dialogen sker för att initiera och legitimera redan färdiga förslag, eller endast lyssna 
på medborgaren men inte inkludera medborgarens kunskaper och erfarenheter försvinner 
också syftet. Att se medborgardialogen som dekoration snarare än en demokratisk process 
får stora konsekvenser när processer som samråd verkar gynna de redan socioekonomiskt 
resursstarka (Lindholm et al. 2015:11), i och med att andra samhällsgrupper sällan eller 
aldrig kommer till tals. Hur kommer det påverka det “traditionella” samrådet om proposition 
2017:18:186 träder i kraft och gör Barnkonventionen till svensk lag? Kommunen och 
planerarna blir då indirekt skyldiga enligt svensk lag att samråda med barn om deras 
livsmiljö. Detta leder till en relevant fråga: hur tillgängliggörs den kommunala fysiska 
planeringen för barn och unga? 

4.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur deltagande har tillgängliggjorts för barn och 
unga i medborgardialoger i den kommunala fysiska planeringen, samt att undersöka hur 
detta deltagande värderats.  

4.3 Frågeställningar
 - Hur tillgängliggörs den fysiska planeringen för barn och unga?
 - Hur ser denna tillgängliggjorda process ut?
 - Hur värderas inflytandet hos de barn och unga som deltar?  

4.4 Avgränsning
Uppsatsens val av fall har främst avgränsats till att undersöka dialogprocesser i den fysiska 
planeringen där fokus varit på en dialog som anpassats för barn och unga. Eftersom 
uppsatsen inte syftar till att undersöka om dialogerna överensstämmer det färdiga 
resultatet har fokus istället varit på hur ett deltagande tillgängliggjorts för barn och unga 
i dialogprocesser. För att undersöka hur den fysiska planeringen kan tillgängliggöras har 
val av fall avgränsats till dialogprocesser där barn och unga aktivt sökts för deltagande med 
syftet att föra en dialog. Därmed har det inte varit intressant med fall där man försökt 
nå unga genom exempelvis marknadsföring på olika sociala medier för att på så vis öka 
tillgängligheten för den kommunala fysiska planeringen. Ytterligare ett kriterium för att 
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avgränsa val av fall kom av uppsatsens syfte att undersöka dialoger som är relaterade till 
fysisk planering. Den fysiska planeringen i Sverige omfattar allt från region-, översikts- 
och detaljplanering. Kravet på dialogen ser olika ut för olika planprocesser beroende på 
nivå. Dessa skillnader är reglerade i lag, men det är främst omfattningen i tid som är 
betydande. Då det inte finns några lagstadgade krav, kan det därför finnas större skillnader 
mellan två dialoger på samma planeringsnivå jämfört mellan två dialoger inom helt skilda 
nivåer. Därför gjordes ursprungligen ingen avgränsning utifrån vilken planeringsnivå som 
dialogen har genomförts. Som tidigare nämnts var det inte heller skillnaderna mellan 
dessa processer som är relevanta för den analys som genomförts i uppsatsen. Ytterligare 
avgränsning har gjorts utifrån att så kallade barnkonsekvensanalyser har valts bort för 
studier. Barnkonsekvensanalys är en metod som syftar till att redovisa ett barnperspektiv i 
planförslaget, i analysen ska bland annat planförslagets konsekvenser för barn framgå. Denna 
avgränsning har eftersom vi i arbetet med uppsatsen varit intresserade av att undersöka 
hur barn på egen hand i en dialog framfört sitt perspektiv, och inte hur planerare beskriver 
barnens perspektiv i ett dokument. 

4.5 Disposition
Uppsatsen inleds med en presentation av syfte samt frågeställningar. I kapitlet 
Kunskapsöversikt redovisas forskning och lagstiftning relevant till ämnet medborgardialog 
i fysisk planering, men även specifikt kring medborgardialog med barn och unga. Därefter 
redovisas det teoretiska ramverket innehållande tre perspektiv, ett kunskapsteoretiskt-, 
demokratiteoretiskt-, och planeringsteoretiskt perspektiv. Dessa perspektiv användes sedan 
i den analys som genomförts av de valda fallen. I kapitlet Forskningsdesign redovisas 
tillvägagångssättet vid uppsatsens genomförande för att på så vis säkerställa innehållets 
trovärdighet och för att ge läsaren en ökad förståelse. Kapitlet innehåller en beskrivning 
av valda fall, samt använda metoder vid datainsamling och analys. I det åttonde kapitlet 
presenteras och analyseras fallet Helsingborg med den undersökta dialogmodellen Arkitekter 
i skolan skrivet av John Ljungberg. I det nionde kapitlet presenteras och analyseras fallet 
Linköping med den undersökta dialogmodellen Designdialog skrivet av Ebba Lövehed. Efter 
de individuella analyserna av de båda fallen presenteras i kapitlet Diskussion en gemensam 
reflektion kring de analyserade fallen. I kapitlet Slutsats redovisas avslutningsvis förslag till 
vidare studier samt svar på uppsatsens frågeställningar tillsammans med en slutlig reflektion.
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5. Kunskapsöversikt
I detta kapitel redovisas litteratur som använts i uppsatsen med avsikten att skapa en bakgrund 
till dess syfte och problemformulering. Kapitlet innehåller en beskrivning av forskning generellt 
relaterad till ämnet medborgardialog i fysisk planering, men även specif ikt kring medborgardialog 
med barn och unga. I kapitlet ges även en beskrivning av hur lagstiftning som Plan- och bygglagen 
samt FN:s konvention om barnets rättigheter är relevant i arbetet med dialog i den kommunala 
fysiska planeringen. 
 
Forskning som behandlar medborgardialog på ett övergripande sätt finns i relativt stor 
utsträckning, men forskning som specifikt diskuterar dialoger med barn och unga är 
något svårare att finna. Då vi dessutom utgått från att söka efter forskning som behandlar 
medborgardialog med barn och unga ur en svensk kontext har resultatet blivit ännu mer 
begränsat. Anledningen till att endast forskning som behandlar svensk kommunal planering 
eftersökts är att vi annars behövt sätta oss in i ett annat lands planeringslagstiftning och 
akademiska plandebatt. Uppsatsen ämnar även att beskriva och analysera fall i den svenska 
kommunala planeringen där medborgardialog med barn och unga skett, vilket är ännu en 
anledning till att endast forskning som berör svensk kommunal planering eftersökts. Det har 
även visat sig att mycket forskning till stor del behandlat exempel där medborgardialog skett 
med barn och unga och inte lika mycket ett teoretiskt förhållningssätt till barns huvudsakliga 
deltagande. 

I uppsatsens kunskapsöversikt beskrivs även hur Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
behandlar samråd med medborgare. Detta för att påvisa hur kommunala planerare förhåller 
sig till medborgardialog enligt gällande svensk lagstiftning. Även Barnkonventionen 
samt proposition 2017/18:186 behandlas i kunskapsöversikten, detta för att visa på hur 
konventionen i samband med propositionen utgör en aktuell fråga inom ämnesområdet 
fysisk planering. Två rapporter utgivna av statliga myndigheter har även använts 
vid utformningen av denna uppsats. Dessa rapporter riktar sig som handledning till 
praktiserande planerare och tjänstepersoner som genomför dialog med barn och unga. 

5.1 Medborgardialog i den fysiska planeringen
5.1.1 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beskrivs inte hur dialog bör ske med medborgare 
utan om hur samråd bör utformas. Det går därmed att argumentera för att Plan- och 
bygglagen inte ger en konkret bild över hur samråd med medborgare bör ske, det som 
beskrivs är snarare vad som bör beskrivas i en kungörelse, vad länsstyrelsens roll är i 
samrådet samt att kommunen är skyldig att redovisa de synpunkter som kommit in vid ett 
samråd (SFS 2010:900 5 kap. 11-17 §§). I många planeringsprocesser blir samrådet ett 
“traditionellt” samråd där planeraren presenterar ett färdigställt förslag som medborgaren 
sedan kan yttra sig kring. Eftersom det inte finns lagstiftat i Plan- och bygglagen exakt 
hur medborgardialoger bör ske kan kommuner själva stå för utformningen av dialoger med 



11 (60)

medborgare i olika projekt. Detta skapar en stor möjlighet för mer ingående dialogprocesser 
som inte utgår från ett “traditionellt” samråd.  

5.1.2 Medborgardialog - demokrati eller dekoration?

En antologi som lagt grunden till kunskapsöversikten för denna uppsats är Medborgardialog - 
demokrati eller dekoration? (Lindholm et al. 2015) som innehåller reflektioner och synpunkter 
från yrkesverksamma forskare, planerare och arkitekter som alla behandlar en djupare 
förståelse av begreppet medborgardialog. Antologin har hjälpt oss att förstå problematiken 
kring medborgardialoger vilket har gett ett analytiskt förhållningssätt till medborgardialog 
i den svenska kommunala planeringen. Samrådsfasen beskrivs av Listerborn som den 
institutionaliserade formen av medborgarinflytande, där Plan- och bygglagens fokus på 
att samråda med specifika sakägare och boende skapar ett lokalt fokus på resultatet, där de 
tillfrågades individuella intressen får stor betydelse. Listerborn menar att även om många 
kommuner har som ambition att skapa en bredare medborgardialog är det få kommuner som 
har kunskaperna eller verktygen att göra så, då det ofta reduceras till en fråga om tid och 
ekonomi (Listerborn 2015:75).  
 
Ännu ett granskande förhållningssätt till medborgardialogens status i svensk 
samhällsplanering ger Cars (2015) som menar att även om själva syftet med dialog 
och deltagande är att stärka demokratin och möjliggöra för mer grundade beslut blir 
resultatet ofta motsatsen. Inte sällan resulterar dialogerna i otillräckliga synpunkter som 
leder till långdragna och krångliga processer. För att bibehålla det viktiga forum för 
samhällsplaneringen som medborgardialoger är bör genomförandet av dessa moderniseras, 
något som enligt Cars kan ske genom att börja lyssna på medborgarens sikter snarare än 
specifika intressen. Medborgardialoger måste se till att lyfta medborgares heterogenitet 
och olika intressen, eftersom det är ologiskt att anta att alla medborgare tycker lika eller 
har samma bakgrunder. Vidare menar Cars att arenan för medborgardialoger måste 
moderniseras, kommuner kan inte kalla medborgare till sig utan måste börja föra dialog 
i miljöer som är trygga för medborgaren, där Cars bland annat ger skolan som exempel. 
Medborgardialogens syfte som kvalitetssäkrande av stadsbyggnadsprocessen kommer enligt 
Cars lyftas om dialogen förs på ett sätt och i en miljö som passar medborgaren, faktorer som 
dagens medborgardialoger ofta misslyckas med (Cars 2015:135, 142).         

5.2 Medborgardialog med barn och unga - en kunskapsöversikt
5.2.1 Proposition 2017/18:186 - Inkorporering av FN:s konvention om barnets  
rättigheter

Uppsatsens problembakgrund grundar sig i att regeringen den 15 mars 2018 överlämnade 
en proposition (2017/18:186) till riksdagen innehållande förslag om en lag som införlivar 
FN:s konvention om barnets rättigheter i den svenska lagstiftningen. Denna lag föreslås 
enligt propositionen att träda i kraft den 1 januari 2020 (Regeringen 2018:2). Förslaget 
syftar till att på ett tydligare sätt ställa krav på rättstillämpningen i ärenden gällande barn 
och deras rättigheter vid situationer där svensk lagstiftning ska tolkas i förhållande till 
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Barnkonventionen (Regeringen 2018:1). Målet med denna lag blir att stärka barns möjlighet 
till delaktighet och inflytande med syftet att säkerställa att deras rättigheter och intressen i 
samhället speglas i de beslut som fattas kring dem (Regeringen 2018:74). Inkorporeringen 
sker av den anledning att Sverige ratificerat Barnkonventionen och därmed blir skyldig 
att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att konventionens bestämmelser 
efterlevs i enlighet med konventionens fjärde artikel (UNICEF Sverige 2009:15, Regeringen 
2018:72). Arbetet inför överlämnandet av propositionen har kommit att formas av 
flera tidigare utredningar (Regeringen 2018:66). Enligt ett antal remissinstanser i en av 
de utredningar som föregick propositionen finns det flera brister kring barns rättsliga 
ställningar i det svenska samhället (Regeringen 2018:70). 
 
Det går att argumentera för denna propositions relevans inom ämnesområdet fysisk 
planering då bestämmelserna enligt propositionen omfattar alla de politikområden med 
tillhörande verksamheter som avser åtgärder av vilka som barn är berörda (Regeringen 
2018:61,74). Argumentet går att stärkas ytterligare utifrån proposition 2009/10:232 Strategi 
för att stärka barnets rättigheter i Sverige som föregått den aktuella propositionen. I denna 
proposition betonas kommunernas ansvar att tillämpa Barnkonventionens bestämmelser när 
beslut som rör barn tas, för att säkerställa att dess rättigheter även respekteras i praktiken 
(Regeringen 2018:74). Tidigare utredning har däremot visat att detta inte efterlevs i 
tillräckligt hög grad inom den kommunala verksamheten, bland annat så finns det brister i 
frågan gällande principen som beskrivs i konventionens tredje artikel; att tillgodose barnets 
bästa vid beslutsfattande, samt principen som beskrivs i konventionens tolfte artikel; om 
barnets rätt att få stöd i att uttrycka sina åsikter (Regeringen 2018:73). 
 
5.2.2 Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

FN:s konvention för barnets rättigheter (Barnkonventionen) är en samling av totalt 
54 artiklar med bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige ratificerade 
konventionen år 1990 och har därmed förbundit sig att följa dessa bestämmelser. Av 
Barnkonventionens artiklar är det främst den tredje och tolfte artikeln som är relevanta att 
uppmärksamma i ämnesområdet fysisk planering när man talar om medborgardeltagande. 
Av denna anledning anses det därför vara intressant att i uppsatsen undersöka hur 
dialogprocesser har tillgängliggjorts för barn och unga, för att se på hur de båda artiklarna 
kan införlivas i den kommunala fysiska planeringen. 
 
Den tredje artikeln beskriver hur konventionsstaterna ska säkerställa att när “vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet” (UNICEF Sverige 2009:14). Artikeln kan tolkas som att åtgärder föreslagna 
av den fysiska planeringen bör ske med hänsyn till barnens bästa, detta då det är ett beslut 
taget av kommun och som påverkar barnets livsmiljö. Syftet med artikeln bör kunna uppnås 
genom att föra en dialog med barn och unga i syfte att bilda ett så bra kunskapsunderlag 
som möjligt kring vad de upplever som viktigt vid en samhällsutveckling. Den tolfte artikeln 
anger att konventionsstaterna ska “tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
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rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet” och att barnet därför “särskilt ska 
beredas möjlighet att höras” (UNICEF Sverige 2009:18). Detta kan tolkas som att barn bör ha 
rätt till att vara delaktiga i dialoger genomförda under planeringen av miljöer som de vistas 
i, likt hur övriga medborgare har rätt att delta. Barnet bör enligt artikeln dessutom beredas 
möjligheten till att höras vilket skulle kunna vara i form av att dialogen anpassas så att ett 
deltagande blir möjligt för barnet. Med hänsyn till konventionens tredje och tolfte artikel, 
samt den lagstiftning som möjligen träder i kraft 1 januari 2020 anses det vara lämpligt 
att undersöka hur barns deltagande i den fysiska planeringen har möjliggjorts. Av dessa 
argument bedömdes därför även uppsatsens syfte och problemformulering lämplig med 
hänsyn till det aktuella ämnesområdet fysisk planering.  

5.2.3 Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt

I antologin Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta 
stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys beskrivs forskning kring 
medborgardeltagande med barn och unga. Antologin har använts i uppsatsens som en 
kunskapsöversikt av forskning genomförd kring just barns delaktighet i samhällsplaneringen, 
till skillnad från det som återges i Lindholm et. al (2015) generellt om medborgardeltagande. 
I kapitlet Barns delaktighet i stadsplaneringen - metoder, program och utvecklingsmöjligheter 
beskriver de Laval metoder för att öka barns delaktighet i den fysiska planeringen, samt 
hur detta deltagande kan genomföras på ett rättvist sätt. De Laval (2015:11) menar vidare 
på att denna möjlighet till deltagande för barnen i samhällsplaneringen leder till att bättre 
rumsliga miljöer skapas i staden, men även att barnen förses med verktyg och kunskap 
om demokratin som de har stor nytta av i sin framtid. De Laval återger även en svensk 
översättning av Arnsteins (1969) delaktighetsstege samt de två modellerna som utvecklats av 
Hart (1997) respektive Shier (2001) som istället har ett fokus på barn och ungas inflytande 
(de Laval 2015:50). Dessa modeller för delaktighet och inflytande används i uppsatsens 
teoretiska ramverk där utförligare beskrivning av dem ges. Antologin avslutas med ett 
kapitel innehållande en reflektion kring ämnet, i denna reflektion menar de Laval (2015:77) 
att planerare och arkitekter behöver se nyttan med att samverka med barn och vuxna inom 
skolans värld för att kunna ta tillvara på värdefull kunskap som annars riskerar att gå 
förlorad.

5.3 Medborgardialog med barn och unga - i praktiken
5.3.1 Det blir viktigt när det är på riktigt

Den första rapporten, Det blir viktigt när det är på riktigt! Att stärka barns och ungas 
delaktighet och inflytande i fysisk planläggning (2012), är en rapport utgiven av Trafikverket i 
samarbete med Boverket och Statens folkhälsoinstitut. Rapporten har tillkommit på uppdrag 
av regeringen och syftar till att ge stöd åt kommunala initiativ att involvera barn och unga i 
planprocesser och redovisar erfarenheter och lärdomar från de sex kommuner som deltagit 
genom att visa på framgångsrika metoder för dialoger med barn och unga. Rapporten utgår 
från FN:s Barnkonvention (UNICEF Sverige 2009) i vilken det beskrivs att barn har rätt 
att vara delaktiga i beslut som rör dem och deras närmiljö. De erfarenheter och lärdomar 
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som beskrivs av de sex deltagande kommunerna bör enligt rapporten möjliggöra för ett 
arbete med att utveckla barns och ungas demokratiska rättigheter sprids mellan dels olika 
verksamheter, men också mellan instanser på statlig och kommunal nivå (Trafikverket 
2012:3,5).  

5.3.2 Medborgardialog för unga

Den andra rapporten, Medborgardialog för unga (2012), är utgiven av Sveriges kommuner 
och landsting. Rapporten riktar sig till kommuner och landsting som arbetar med 
medborgardialoger med barn och unga. Medborgardialog för unga innehåller beskrivningar 
av metoder för att ge unga möjlighet till att delta i dialog och ha ett inflytande kring 
samhällsfrågor som berör dem. Rapportens problemformulering grundar sig i ungas rätt till 
inflytande. Sveriges kommuner och landsting hänvisar i rapporten till rapporten Ungdomar 
i demokratin, av Sveriges Ungdomsråd som behandlar ungas inflytande i demokratiska 
processer. I rapporten menar Sveriges Ungdomsråd att ungdomars önskan att delta i 
processer inte skiljer sig från vuxnas, och vill därmed öka stödet för kommuner att skapa 
samma möjligheter för unga att delta i samhällsutvecklingen (Sveriges Ungdomsråd i 
Sveriges kommuner och landsting 2012:10). Sveriges kommuner och landsting menar vidare 
att det redan finns exempel där barns och ungas inflytande stärkts, men att det fortfarande 
begränsas genom vissa faktorer. Dessa faktorer är enligt rapporten bland annat att kommuner 
och landsting inte har samma uppfattning om vad det innebär med att ge unga inflytande, 
att det istället för att ge faktiskt inflytande handlat om att lära unga om demokratiprocesser 
eller att vuxna bestämmer på vilket sätt inflytandet ska ske eftersom de “[...]tror de vet vad de 
unga behöver och vill.” (Sveriges kommuner och landsting 2012:12).  
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6. Teoretiskt ramverk
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk. Detta teoretiska ramverk kommer att 
användas vid den analys som genomförs av de undersökta fallen.  

Problemformuleringen i denna uppsats grundar sig i att försöka förstå och förklara 
hur planeringsprocessen kan tillgängliggöras för barn och unga. Uppfattningen om 
medborgarens inflytande utgår i denna uppsats från tre perspektiv. Dessa tre perspektiv är 
ett kunskapsteoretiskt-, ett demokratiteoretiskt- och ett planeringsteoretiskt perspektiv. 
Anledningen till att dessa tre perspektiv valts ut är för att grundligt beskriva fenomenet 
medborgardialog, samt för att kunna analysera olika fall med medborgardialoger där barn 
och unga fått delta. Det kunskapsteoretiska perspektivet utgår från Bornemark (2016) och 
Flyvbjerg (2004) och kan förklara hur planeraren behandlat och samlat in medborgarnas 
(barnens) kunskap. Det demokratiteoretiska perspektivet utgår från Henecke & Khan 
(2002) och används för att beskriva i vilken utsträckning medborgarna (barnen) har 
involverats i planeringen. För att ytterligare beskriva i vilken form barn fått vara en delaktiga 
i planeringen används en omarbetning av Arnsteins delaktighetsstege anpassad för barn, 
utarbetad av Shier (2001). Slutligen används det planeringsteoretiska perspektivet för att 
beskriva vilken roll planeraren har haft i dialogen med medborgare (barn), vilket utgår från 
Strömgren (2007).     

6.1 Kunskapsteoretiskt perspektiv
För att beskriva ett kunskapsteoretiskt perspektiv används Bornemarks Planerarens fronesis, 
intellectus och ickevetande: en undersökning av den praktiska kunskapens djupdimensioner (2016), 
samt Flybjergs Phronetic Planning Research - Theoretical and Methodological Reflections (2004). 
Dessa texter tar upp och beskriver grunderna inom kunskapsteori men även kunskapsteori i 
samband med mötet mellan planerare och medborgare. Genom detta perspektiv är syftet att 
förklara planerarprofessionens språk och förhållningssätt i en dialog. De kunskapsteoretiska 
begrepp som Flyvbjerg och Bornemark behandlar (episteme, techne och fronesis) har sin 
grund i Aristoteles filosofi. 

6.1.1. Episteme

Bornemark beskriver episteme som teoretisk och abstrakt kunskap (Bornemark 2016:130). 
Det är en form av kunskap som förlitar sig på matematiska sanningar och fysikens lagar, 
den är systematisk och förlitar sig på argument och evidens. En förutsättning för episteme 
som kunskapsinhämtning är att det redan finns en grund att förlita sig på, som kan uppnå 
en slutsats genom argumentation. Aristoteles menade, enligt Bornemark, att episteme är den 
sortens kunskap som kan beskrivas i en bok och läras ut, det är alltså en opersonlig kunskap 
(Bornemark 2016:130). Bornemark menar även att episteme är den sortens kunskap som är 
mest eftertraktad för att stödja sitt handlande på, eftersom det genom bevis går att grunda 
olika antaganden. Inom samhällsplanering går det enligt Bornemark att se ett mönster där 
den hårda tekniska och bevisgrundade kunskapen väger tyngre än kulturhistoriska eller 
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sociala värden som inte går att mäta på samma tekniska vis (Bornemark 2016:131). Flyvbjerg 
menar att episteme i planeringen fungerar som ett sätt att med hjälp av en analytisk förmåga 
söka efter den universella lösningen på problem, där det finns en total sanning att uppnå. I 
en positivistisk och rationell planering finns det därmed tendenser av episteme (Flyvbjerg 
2004:4). 

6.1.2. Techne

Techne är till skillnad från episteme beskrivet av Bornemark som en praktisk kunskap, det 
är något som skapas eller framställs och kan därför inte uppkomma naturligt. Techne är 
en målinriktad kunskap där målet med det som skapas inte är själva handlingen utan det 
som kommer när produkten är färdig. Precis som episteme kan kunskap genom techne 
nedtecknas och användas i t.ex. en manual, men det är genom repetition som resultatet kan 
förbättras, vilket skiljer sig från kunskap inhämtad genom episteme. Det exakta resultatet 
kan inte överföras från en person till en annan. Bornemark menar att de flesta yrken idag vill 
skapa manualer som alla ska kunna följa för att uppnå ett önskat resultat, och då alla följer 
samma manual är det mindre viktigt vem som utför arbetet, men ställer sig också frågan om 
i vilken utsträckning detta egentligen är möjligt (Bornemark 2016:131). Enligt Flyvbjerg 
visar sig techne i planeringen när målet med planering beskrivs som ett “bättre” samhälle, 
där det finns en strävan efter ett uppnåeligt mål utifrån ett rationellt perspektiv. Techne är en 
kunskapsform som beror mycket på konkreta, mätbara faktorer, trots detta återfinns den ofta 
i en skapandeprocess, där grunden ligger i en praktisk tillämpning av både teknisk kunskap 
och erfarenhet (Flyvbjerg 2004:5-6). 

6.1.3. Fronesis

Flyvbjerg beskriver hur fronesis är ett begrepp bortom den vetenskapliga och tekniska 
kunskap som kännetecknar episteme och techne (Flyvbjerg 2004:3). Om techne är inriktat 
på att försöka skapa en produkt, är fronesis en kunskap där handlandet står i fokus. Fronesis 
är kunskapsinhämtning som utgår från möten mellan medmänniskor och den förståelse för 
varandra som uppkommer i samband med sådana möten (Bornemark 2016:131). Det är inte 
en allomfattande kunskap, inget som kan mätas utan har sin grund i vad som är bra eller 
dåligt för människan. Viktigt att poängtera är att det inte är vad som är bra eller dåligt för 
den enskilda människan utan för alla människor. Aristoteles menar också enligt Bornemark 
att fronesis till skillnad från episteme är erfarenhetsbaserat (Bornemark 2016:132). Idag 
ser vi helst att kunskap kan mätas, bevisas eller nedtecknas i en manual, och fronesis 
fungerar inte så (Bornemark 2016:132). Flyvbjerg menar att den moderna rationaliteten 
dominerar dagens kunskapsinhämtning till den grad att det i dagens samhälle inte finns 
ett ord för företeelsen fronesis (Flyvbjerg 2004:3). Hur ter sig då kopplingen mellan 
medborgardialog och fronesis? Bornemark menar att även om kunskap som episteme och 
techne är mer förståeligt för den moderna samtidsmänniskan kan fronesis beskrivas som 
en kunskap som bygger på social förmåga (Bornemark 2016:132), vilket utgör grunden i 
bland annat medborgardialog. Bornemark beskriver fronesis som en egenskap man klär på 
sig som tjänsteperson under en dialog med medborgaren. Tjänstepersonen är på samrådet i 
egenskap av sig själv, men yttrar sig enligt kommunens värdegrunder, och måste även möta 
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medborgaren som en representant för kommunen. Därför handlar det inte bara om att kunna 
förstå medborgaren utan även sätta sig in i och respektera medborgarnas åsikter och se hur 
de kan hörsammas (Bornemark 2016:131-132). Flyvbjerg menar att det i stor utsträckning 
inom den praktiska planeringen finns tendenser av fronesis. Det finns dock en stor risk att 
kunskapen reduceras till tekniskt mätbar och evidensbaserad kunskap, det vi känner till som 
episteme och techne, eftersom fronesis är ett så svårdefinierat begrepp och enligt Flyvbjerg 
nästan bortglömt av den moderna planeraren. När kunskap förminskas till att kategoriseras 
i former av antingen episteme eller techne finns det en risk att den missförstås eller till och 
med går förlorad (Flyvbjerg 2004:3). 

6.2 Demokratiteoretiskt perspektiv
Henecke & Khan (2002) beskriver i Medborgardeltagande i den fysiska planeringen - en 
demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik olika modeller för att förklara 
demokrati utifrån en svensk kontext. Henecke & Khans demokratimodeller ämnar beskriva 
hur Plan- och bygglagen trots en stark deltagardemokratisk strävan ändå tycks begränsa ett 
medborgerligt inflytande. En anledning till att Plan- och bygglagen tillkom 1987 var bland 
annat att möjliggöra för konflikthantering vid markanvändningsfrågor, som skulle lösas 
genom demokratiska former. Syftet med Henecke & Khans analys av demokratimodeller 
är att se hur medborgarens inflytande och deltagande speglas i den kommunala fysiska 
planeringen med olika syner på demokrati (Henecke & Khan 2002:5,7). 
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6.2.1. Liberal demokrati

Den liberala demokratimodellen grundar sig i att medborgardeltagande sker utanför den 
offentliga sektorn och ser hellre ett deltagande som utgår från intresseorganisationer 
där medborgare engagerar sig, något som också kan påverka de folkvalda politikerna. 
Makten ska inte endast utgå från de folkvalda politikerna utan intresseorganisationer 
ledda av medborgare ska ha lika mycket att säga till om (Henecke & Khan 2002:11). 
Sammanhanget mellan medborgarens intressen och de politiska representanterna utgör 
ramen för den liberala demokratimodellen. Det är i slutändan det politiska styret som fattar 
de faktiska besluten och alltså politiken som har ytterst ansvar för besluten. Diskussion 
och dialog värderas inte särskilt högt eftersom man inom den liberala demokratimodellen 
anser att politiken alltid har bakomliggande åsikter som redan är bestämda och bara 
behöver förankras genom medborgaren. Inom de deltagardemokratiska och deliberativa 
demokratimodellerna används dialog och diskussion för att försöka komma överens och 
uppnå ett resultat som alla parter kan enas kring, men inom den liberala demokratimodellen 
fungerar en dialog endast som just ett diskussionsforum, det är alltså inte tal om att ändra 
på några beslut eller uppnå ett gemensamt beslut genom en dialogprocess (Henecke & Khan 
2002:11-12). 

6.2.2. Deltagardemokrati

Inom den deltagardemokratiska modellen ser man den representativa demokratin som 
stomme till det demokratiska samhället. Det är inte endast eliten som ska ha rätt till den 
beslutsfattande makten, utan den ska i första hand utgå från folket vilket sker genom att 
välja representanter. Den bestämmande makten ska utgå från de av medborgarna folkvalda 
representanterna, politikerna (Henecke & Khan 2002:13). Politisk jämlikhet är något som 
värderas högt i den deltagardemokratiska demokratimodellen. Henecke & Khan hänvisar 
till Demokratiutredningen (SOU 2001:1:243 ff refererad i Henecke & Khan 2002:14) 
som menar att även om alla svenska medborgare formellt sett har samma förutsättningar 
för deltagande skiljer det sig ändå eftersom ojämlika förhållanden rörande kön, inkomst 
och utbildning skapar ojämlika möjligheter till inflytande. Diskussion och dialog är inom 
den deltagardemokratiska modellen en viktig faktor, menar Henecke & Khan (2002:14), 
eftersom grunden i modellen deltagardemokrati är att gagna ett större deltagande för alla 
medborgare. Dialog är alltså ett sätt för medborgaren att möta den styrande politiken.

6.2.3. Deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratimodellen liknar den deltagardemokratiska. Båda modellerna 
argumenterar för ett stort medborgerligt inflytande och lägger vikt vid att alla medborgare 
ska ha rätt att yttra sig (Henecke & Khan 2002:14). Den deliberativa demokratimodellen 
utgår i mångt och mycket från den tyska sociologen och filosofen Habermas teorier och 
har successivt vuxit fram från 1990-talet. Enligt Henecke & Khan bygger den deliberativa 
demokratimodellen på att de som berörs av politiska beslut ska ha rätt att föra fram sin åsikt, 
men lika mycket på att lyssna på varandras argument och åsikter för att gemensamt uppnå 
ett konsensus (Henecke & Khan 2002:15). Meningen är att alla medborgare ska se bortom 
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sina egna intressen och viljor för att se till beslut som gagnas bäst av den stora massan. 
Det allmänna intresset står alltså över den enskilda individens. Det som kännetecknar den 
deliberativa demokratimodellen är alltså en syn på diskussionen som något ömsesidigt och 
nödvändigt för att uppnå ett gemensamt konsensus, där vikten ligger i att respektera sina 
motparter i en argumentation (Henecke & Khan 2002:16).  

6.2.4. Delaktighetsstege

De Laval beskriver i Bygga stad för barn - en 
kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer 
och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys 
(2015) en anpassning av Arnsteins delaktighetsstege som 
utarbetats av Shier. Arnsteins delaktighetsstege utgår 
från medborgarens roll i planeringsprocessen och har 
åtta steg, Shiers modell har fem steg och är mer anpassad 
för att beskriva specifikt barns inflytande. Arnsteins 
modell skulle kunna beskrivas genom att medborgaren 
rör sig från en informant till någon som är delaktig. 
Shiers delaktighetsstege är till skillnad från Arnsteins 
modell mer riktad mot att beskriva skillnaden mellan att 
barn blir lyssnade på och att de får vara med i ett aktivt 
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beslutsfattande (de Laval 2015:52). Shier har i sin tur utgått från Harts modell som även den 
är en omtolkning av Arnsteins modell men anpassad för barns delaktighet. Shiers modell 
skiljer sig från Harts genom att den inte har de tre nedersta stegen manipulation, dekoration 
och symbolisk representation. Detta eftersom alla tre steg kan sammanfattas genom ett 
icke-delaktighet, och således inte platsar i en modell som mäter delaktighet. I praktiken, 
menar Shier, används de tre nedersta stegen i Harts modell som ett sätt att identifiera och 
arbeta mot former av den icke-delaktighet som kan uppstå (Shier 2001:4). Shiers modell har 
ansetts mest användbar för att analysera fallen i denna uppsats då den saknar de tre stegen 
som beskriver icke-delaktighet och istället fokuserar på barns inflytande snarare än makt. 
Utifrån en svensk kontext har det dessutom ansetts vara mest relevant att använda Shier då 
det kommunala planmonopolet och den representativa demokratin i hög grad styr barn och 
ungas möjlighet till delaktighet och utövande av makt vid formella beslut.

6.3 Planeringsteoretiskt perspektiv
Ett planeringsteoretiskt perspektiv beskrivs i Strömgrens Samordning hyfs och reda - Stabilitet 
och förändring i svensk planpolitik 1945–2005 (Strömgren 2007). Strömgren beskriver den 
svenska planeringspolitikens utveckling som en förflyttning från ett impulsivt till ett mer 
avsiktligt och regelrätt stadsbyggande. Strömgren är även noga med att poängtera att fastän 
svensk planering och planeringslagstiftning i vissa fall kan beskrivas som banbrytande är 
mycket av plantänkandets utveckling speciellt från 1940- och 50-talen inte karaktäristiskt 
svenskt utan bygger på europeiska och amerikanska stadsplaneringstrender och ideal. 
Strömgren beskriver stadsplaneringens framväxt utifrån olika planeringsteoretiska ideal, 
eller modeller, som även kan ses som en historisk tidslinje. De planeringsteoretiska ideal 
som beskrivs är baserade på paradigmskiften identifierade i den akademiska plandebatten 
(Strömgren 2007:15-17).  

6.3.1. Rationell planering

Rationell process som planeringsteori uppkom ur en kritik mot tidigare planering präglad 
av modernistiska ideal. Strömgren beskriver hur kritiken grundade sig i att större vikt lades 
vid att uppföra nya byggnader och stadsdelar, men hur den byggda miljön senare upplevdes 
och användes var mindre viktigt. Strömgren beskriver hur kritiken som uppkom riktades mot 
stadsplaneringsideal under det tidiga och mellersta 1900-talet, där planerarens åsikter och 
planer ansågs gynna det kollektiva goda, kritiserade dessa arkitektur- och planeringsideal 
som bland annat anti-urbana och menade att projekt som stadssanering och modernistisk 
arkitektur påverkar staden negativt genom att bryta upp det sociala samband som fanns i 
den gamla staden. Strömgren menar att ur denna kritik kom planering allt mer att handla 
om beslutsfattande, den akademiska planeringsdebatten grundade sig i vem och vilka som 
egentligen skulle få ha rätt att utforma staden. 

Strömgren hänvisar till Faludi (1973) som menar att stadsplanering är en vetenskap som 
bör prövas genom vetenskapliga undersökningar och mätbara tekniker. Anhängare av den 
rationella planeringsskolan har senare kommit att anklagas för att ha en alltför positivistisk 
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syn på vad som kan möjliggöras genom planering, där man utgår från teknisk mätbarhet. 
Faludi positionerar sig dock från tidigare planeringsideal och dess utopiska syn på samhällets 
utveckling, menar Strömgren, där planeraren inte längre har full kontroll över planeringen 
och medborgaren inte kan manipuleras (Strömgren 2007:38-41). Faludis teori är, enligt 
Strömgren, att det individuella mänskliga förnuftet inte är kapabelt att förutse alla olika 
alternativa lösningar och finna lösning som gynnar samhället bäst, och menar därför att 
planeraren inte kan agera ensam. Enligt den rationella planeringsteorin bör inte planeraren 
ensam ha ansvar över att utforma städer och samhällen, där Faludi ser politik och planering 
som komplement till varandra (Strömgren 2007:42), men Strömgren poängterar att även 
om den rationella diskursen rör sig från synen på planeraren som ett upplyst geni kvarstår 
fortfarande det faktum att planering finns för att göra världen bättre (Strömgren 2007:43). 
Planeraren rör sig inom den rationella diskursen mer mot en heteronom än en autonom 
ställning. Strömgren poängterar att tanken om att planeraren är den enda som kan skapa 
lösningar som gynnar det kollektiva goda fortfarande är ett faktum (Strömgren 2007:43).                

6.3.2. Kommunikativ planering

Strömgren beskriver hur den rationella planeringsdiskursen kritiserats för att skapa en 
felaktig uppfattning om att stadsplanering kan “lösas” genom teknik och vetenskap. Kritiken 
bygger även på att man menar att den rationella planeringsskolan framför en förenklad 
bild av planeringen, där institutionellt beslutsfattande med en vetenskaplig grund kan lösa 
alla problem. Kritiken bygger även på att man menar att den rationella planeringsskolan 
framför en förenklad bild av planeringen, där institutionellt beslutsfattande med en 
vetenskaplig grund kan lösa alla problem (Strömgren 2007:44), något som uppkom i och 
med den planeringsmodell Strömgren kallar kommunikativ planering. Företrädare för den 
kommunikativa planeringsdiskursen, där Strömgren ger Healey (1997) och Forester (1989) 
som exempel, vänder sig mot den rationella diskursens tilltro till hur planeringsfrågor kan 
lösas genom teknik och mätbar vetenskap (Strömgren 2007:45-46). 

Ett dilemma inom den kommunikativa planeringen är hur man ska kunna bestämma 
vem som berörs av planeringsfrågor och inte. I stort berörs alla medborgare av rådande 
planeringsideal och diskurser, och i ett ännu bredare perspektiv i frågor om exploatering. 
Strömgren frågar sig vem som då ska avgöra vem som är berörd och inte (Strömgren 
2007:47). Det är dock en fråga som är viktig för att förstå skillnaden mellan den 
kommunikativa och den rationella planeringen. Strömgren betonar dock att det inte är 
en stor skillnad mellan teorierna om man exempelvis ser till hur båda grundar sig på 
genomförbarhet genom processer, där rationella beslut ligger till grund för slutresultatet. 
Inom kommunikativ planering är dialog och diskussion ett av planeringens viktigaste 
verktyg, medan dialogen inom rationell planering har en argumenterande roll för att komma 
fram till det mest lämpade, rationella beslutet (Strömgren 2007:48). I den kommunikativa 
planeringsmodellen är dialogen viktig, menar Strömgren, och det är inte bara den utbildade 
planeraren utan politiker och berörda medborgare som ska kommunicera tillsammans där 
nyckeln är att nå till ett gemensamt konsensus. Planering av framtidens samhällen ska enligt 
den kommunikativa planeringsdiskursen inte vara något som sker impulsivt utan något 



22 (60)

som successivt växer fram. Planeringens mål och mening är enligt den kommunikativa 
planeringsmodellen att genom argument, samtal och dialog skapa förutsättningar för att 
resultatet ska gynna det kollektiva goda (Strömgren 2007:49-50).              

6.3.3. Planering som postmodernism

Planering som postmodernism, menar Strömgren, är till skillnad från den rationella och 
kommunikativa planeringsmodellen en syn på planering som går emot tanken om planeraren 
som en allvetande faktor. Planeringens strävan är i de tidigare beskrivna modellerna att 
nå ett gemensamt konsensus, där det i slutet är planeraren som ansvarar för hur samhället 
ska formas och legitimeras av planerarens profession. Inom planering som postmodernism 
beskriver Strömgren en förflyttning från strävan efter en ömsesidig förståelse mellan 
alla parter till något som Strömgren väljer att beskriva som “social konflikt”. Det är inte 
ett övergripande konsensus som är målet med den postmoderna planeringsmodellen 
eftersom man inte kan komma ifrån det faktum att det demokratiska samhället vilar på ett 
oliktänkande, och anser att strävan efter konsensus enbart är ett bevis på modernismens 
konflikträdsla. En ständig strävan efter konsensus kan enligt planering som postmodernism 
anses som ett sätt att kväva en argumenterande opposition. 

Modellen planering som postmodernism bygger på den franska psykologen och sociologen 
Foucaults teorier. Strömgren ger även planeraren och kritikern Sandercock som exempel 
på den postmoderna planeringsmodellens främsta förespråkare och beskriver hur dennes 
kritiska perspektiv på planeringen gav upphov till ett nytt paradigm inom akademisk 
plandebatt (Strömgren 2007:50-51). Huvudtesen i Sandercocks kritik mot tidigare 
planeringsdiskurser är att planeringen inte ska utgå från planerarens sätt att styra sin egen 
profession. Istället ska civilsamhället och medborgarna förses med verktyg för att kunna 
delta i planeringen av sin livsmiljö. Planerarens uppgift enligt Sandercock är att se till att 
medborgarens röst blir hörd och framföra deras intressen (Strömgren 2007:51). Liksom i 
tidigare planeringsmodeller är planeringen en utveckling som aldrig stannar, men istället för 
att förlita sig på teknisk mätbar vetenskap som är kvantitativ bör planeringen också se till 
kvalitativa egenskaper som traditioner, känslor och erfarenheter. Postmodern planeringsteori 
vänder sig också mot påståendet att planering leder till ett samhälle som gynnar alla. 
Tvärtom finns många olika syner på vad det kollektiva goda är, eftersom samhället är 
mångkulturellt med många olika åsikter och viljor. Dessa många viljor är ingenting den 
individuella planeraren ensam kan förstå sig på, utan denna måste därför backa för att låta 
medborgaren ta plats (Strömgren 2007:52-53).           
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7. Forskningsdesign
I detta kapitel beskrivs vilken forskningsstrategi samt vilka metoder som har använts 
vid insamling och analys av data i uppsatsen. Kapitlet kan ses som en beskrivning av 
tillvägagångssättet vid genomförandet av uppsatsen, detta för att på ett strukturerat vis redogöra 
för arbetets gång och således säkerställa en trovärdighet för det innehåll som slutligen presenteras. 

7.1 Fallstudie
Forskningsdesignen kan enligt Yin (2007:39) ses som en ritning för det arbete som 
genomförs vid framtagandet av en uppsats. Denna ritning ska redovisa fyra delar, vilka frågor 
och vilken data som är relevant för forskningen, på vilket sätt som data ska samlas in samt 
hur denna insamlade data ska analyseras. Forskningsdesignen blir således en beskrivning av 
den övergripande strukturen som använts för att uppsatsen ska kunna uppnå sitt syfte. För 
att uppfylla uppsatsens syfte har fallstudie använts som övergripande forskningsstrategi. 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett deltagande möjliggjorts för barn och 
unga i planeringsprocesser har det handlat om att studera dialoger knutna till den fysiska 
planering som sker i kommunal regi. Exempel på dialoger kan vara ett tidigt samråd kopplat 
till framtagandet av ett planprogram för en stadsdel, eller en inledande dialog kopplat till 
arbetet med framtagandet av en kommuntäckande översiktsplan. Valet av fallstudie som 
forskningsstrategi har med detta syfte som bakgrund ansetts lämpligt, då det handlar om 
att studera hur ett socialt fenomen ter sig i verkligenheten (Yin 2007:18). Metodansatsen 
har utgjorts av en kombination av metoder för insamling av data, samt en tematisk 
analys. Metodkombinationen har bestått av dokumentstudie och intervju som genom 
en triangulering använts för att få fler perspektiv och en ökad insikt kring de studerade 
fallen. Den tematiska analysen i uppsatsen är av kvalitativ sort där data från dokument har 
analyserats utifrån ett antal i förväg definierade teman.  
 
Fallstudie som forskningsstrategi syftar till att förklara en generell frågeställning genom 
att i detalj undersöka ett eller flera särskilda fall. Detta med avsikt att skapa en djupare 
förståelse för en händelse eller process och producera ett generaliserbart resultat som går 
att applicera på liknande fall (Denscombe 2014:91, Yin 2007:30). På så vis kan en uppsats, 
trots begränsade resurser, skapa en helhetssyn kring en större och mer komplicerad fråga. 
Eftersom denna uppsats genomförts under inom en begränsad tidsram anses valet av 
fallstudie som forskningsstrategi som ett lämpligt val. Ytterligare en fördel med fallstudie 
som strategi är att den lämpar sig väl när man ska kombinera användningen av flera metoder 
(Denscombe 2014:93). Möjligheten till att kunna kombinera flera metoder anses inom 
ramen för denna uppsats vara av stor vikt då det hjälpt oss att skapa en tydligare och mer 
nyanserad bild av de studerade fallen. Vid val av fall är det viktigt att det finns en god 
tillgång till den data som krävs för att svara på uppsatsens frågeställningar, exempelvis krävs 
tillgång till informanter eller dokument (Yin 2014:28). Fallen som studerats i denna uppsats 
har valts utifrån detta villkor. Ursprungligen fanns ett stort underlag av möjliga fall som 
under arbetets gång har gallrats bort då vi inte kunnat säkerställa en god tillgång till data. 
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Exempel på anledningar till varför fall har valts bort i arbetet med denna uppsats har varit 
till följd av att informanter som besitter kunskap kring de aktuella dialogprocesserna inte 
har kunnat nås eller inte har haft möjlighet till att ställa upp på intervju. En nackdel med 
fallstudie är att det kan vara svårt att säkerställa det studerade fallets trovärdighet eftersom 
informationen alldeles för enkelt kan generaliseras av oss som genomför undersökningen. 
Detta hade kunnat undvikas genom att undersöka ytterligare ett antal fall för att på så vis 
kunna öka generaliserbarheten av resultatet, men till följd av uppsatsens begränsade tidsram 
var detta inte möjligt. En falsk generaliserbarhet kan istället undvikas genom att vara tydlig 
och öppen med på vilket sätt de studerade fallen faktiskt liknar eller skiljer sig från något 
mer generellt (Fejes & Thornberg 2015:256, Yin 2007:58). Genom att i redovisningen av 
de studerade fallen vara tydlig med inbördes skillnader och likheter, samt användandet av 
samma forskningsfrågor gentemot alla fallen i analysen har vi undvikit att misstänksamhet 
kan riktas mot fallstudiens egentliga generaliserbarhet (Yin 2007:59).  

7.1.1. Val av fall

Valet av vilket eller vilka fall som ska studeras bör göras medvetet och med uppsatsens syfte 
i fokus, val av fall bör således inte ske slumpmässigt (Denscombe 2014:96, Yin 2007:104). 
För att ett fall ska vara lämpligt att använda i en fallstudie behöver det dessutom vara 
en självständig enhet med en tydlig identitet och tydliga gränser (Denscombe 2014:91). 
De studerade fallen har av denna anledning valts utifrån vissa specifika egenskaper som 
de har, dessa efterfrågade egenskaper är definierade med hänsyn till uppsatsens syfte och 
problemformulering. Att de studerade fallen har tydliga gränser har säkerställts genom 
att begränsa definitionen av ett fall till att utgöra den dialog som skett inom ramen för en 
specifik planprocess. Av en planprocess ges ett antal naturliga avgränsningar då den som 
fenomen är begränsat i tid, geografi samt vilka aktörer som är inblandade i dialogen. De 
specifika egenskaper som har varit önskade i fall som studerats i denna fallstudie har varit en 
dialog som;
 1. är relaterad till fysisk planering 
 2. främst har målgruppen barn och unga 
 3. skiljer sig från ett “traditionell” samråd i den mening att en anpassning skett 
 4. aktivt sökt barn och ungas erfarenheter och åsikter 

Då ämnesområdet är svåröverblickat genomfördes i ett tidigt skede en undersökning 
om det fanns relevant material kopplat till uppsatsens syfte och problemformulering för 
att ta reda på om uppsatsen var genomförbar eller ej. Denna undersökning utgjordes av 
litteratursökningar men även av en fråga ställd till ett slutet nätverk på Facebook med strax 
över tusen medlemmar som samlat studerande och yrkesverksamma planarkitekter. Syftet 
med detta inlägg var att på kort tid effektivt skapa en överblick kring ämnesområdet utifrån 
uppsatsens frågeställningar samt samla information som kunde leda till användbara fall att 
använda i uppsatsen. Inlägget sågs dessutom som ett tillfälle att kunna etablera kontakter 
med nyckelpersoner för att kunna säkerställa en god tillgång till data vid val av fall. I 
samband med att frågan ställdes presenterades uppsatsens syfte och problemformulering. 
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Inlägget genererade en mängd svar med tips på relevanta planeringsprocesser och 
kontaktpersoner som arbetat med denna typ av dialoger. I detta tidiga skede hade vi som mål 
att ha ett så stort underlag av möjliga fall som möjligt för att senare genomföra ytterligare 
avgränsningar beroende på hur många kontaktpersoner som vi lyckas etablera kontakt med, 
samt om att vi i ett senare skede upptäcker att vissa av fallen inte är relevanta eller stämde 
överens med uppsatsens problemformulering och syfte. 
 
Vid närmare studier av möjliga fall kom vi slutligen kommit fram till att använda oss av 
följande fall: 
- Dialogmodellen Arkitekter i skolan genomfört i samband med planprogram för  
Drottninghög, Helsingborg stad 
- Dialogmodellen Designdialog i samband med planprogram för Skäggetorp, Linköpings 
kommun 
 
Dessa två fall valdes slutligen till följd av uppsatsens 
syfte samt begränsade omfattning i tid. Begränsningen 
av antalet fall till följd av uppsatsens tidsram kom av att 
vi i analysen undersökt var sitt fall och att det då skulle 
innebära dubbla mängden arbete om ytterligare fall valts 
att studeras. Detta ansågs inte nödvändigt i förhållande 
till uppsatsens syfte som trots en begränsning i 
antalet undersökta fall skulle kunna besvaras, samt att 
skillnaden i nyttan mellan att analysera två respektive 
fyra fall inte ansågs vara rättfärdigad i förhållande till 
arbetsbördan det inneburit. Dessa två fall hade även en 
kontakt med viktiga nyckelpersoner som kunde bidra 
till arbetet etablerats i ett tidigt skede. Gemensamt för 
de båda fallen är att dialogerna genomförts på liknande 
nivåer inom den fysiska planeringens ramverk, detta då 
båda fallen innehåller dialoger genomförda i ett tidigt 
skede i samband med framtagandet av ett planprogram. 
De är även genomförda under liknande omständigheter 
då båda genomförts i samband med en utveckling 
av stadsdelar som till största del är uppförda under 
miljonprogrammet och i städer av liknande storlek 
men belägna i två olika regioner. De två fallen stämmer 

Helsingborg

Linköping

“[...]Uppsatsen kommer att undersöka medborgardialog och deltagande i planeringen 
med fokus på barn och unga. Vi är därför intresserade av tips på processer (allt från 
översiktsplaner till mindre projekt) som du eller kanske någon du känner har varit 

involverad i, där det skett ett arbete med att tillgängliggöra dialogen och deltagandet 
för unga. Gärna exempel där ungas perspektiv aktivt sökts genom hela processen.”

INLÄGG I FACEBOOKGRUPP, 2018-02-13
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även väl överens med uppsatsens syfte då de genomförda dialogerna på något vis genomgått 
en anpassning med hänsyn till målgruppen barn och unga. Trots dessa likheter fann vi i ett 
tidigt skede skillnader som skulle vara intressanta att undersöka, exempelvis på vilket sätt 
som anpassningen skett samt i vilket syfte som denna anpassning genomförts. 

7.2. Metoder för datainsamling
I denna uppsats har dokumentstudie och intervju använts som forskningsmetoder vid 
insamling av data. Som huvudsaklig metod för datainsamling har vi använt oss av skriftliga 
källor kopplat till den planeringsprocessen inom vilken dialogen har skett. Denna metod 
har sedan kompletterats med intervjuer som genomförts både muntligt och skriftligt 
med nyckelpersoner som varit involverade i arbetet med de studerade dialogerna. Dessa 
personer har haft roller som planarkitekt, dialogutvecklare eller projektledare och varit 
anställda antingen i den aktuella kommunen eller hos konsult på uppdrag av kommunen vid 
genomförande av det aktuella projektet. Både det skriftliga materialet och informationen 
som kommit av de genomförda intervjuerna har sedan sammanställts i syfte för att skapa 
ett bredare underlag och förståelse kring de aktuella fallen. Genom att kombinera de 
båda metoderna dokumentstudie och intervju i en triangulering ges goda förutsättningar 
för att skapa en så god förståelse och tillförlitlighet som möjligt kring materialet kopplat 
till de studerade fallen, det förbättrar även möjligheterna för oss att utveckla analysen av 
det insamlade materialet då metoderna kan komplettera varandras styrkor och svagheter 
(Denscombe 2014:222, Yin 2007:126). Trianguleringen har i denna uppsats genomförts 
på så vis att vi i intervjuerna har kunnat ställa frågor till nyckelpersoner kring påståenden 
redovisade i de undersökta dokumenten för att kunna skapa en djupare förståelse kring 
fallens bakgrund. Dokumenten har i sin tur använts för att validera påståenden presenterade 
under intervjuerna. Trianguleringen har även genomförts för att komma åt information som 
annars varit skyddad, information som inte redovisas i officiella plandokument utan som 
endast medverkande nyckelpersoner känner till. Exempelvis kunskap kring bakgrunden till 
genomförande av fallen och hur arbetet med utvecklandet av dialogen gick till. Detta har 
varit nödvändigt eftersom det som redovisas i de officiella plandokumenten oftast utgör 
en beskrivning av det färdiga resultatet och möjligen genomförandet, men inget kring 
bakgrunden och förarbetet som skett innan. 

7.2.1. Intervju

Intervjuer har i denna uppsats använts som forskningsmetod för att komplettera den 
huvudsakliga metoden dokumentstudie vid datainsamlingen. Intervju som metod är lämpligt 
att använda för att komma åt erfarenheter och annan privilegierad information som inte 
går att ta del av på annat vis, exempelvis i skriftliga källor som dokument (Denscombe 
2014:265). I arbetet med insamling av material till uppsatsen har intervjutypen personlig 
intervju använts, detta innebär ett möte mellan forskare och ensam informant. Fördelarna 
med denna typ av intervju är att den lätt går arrangera och kontrollera då det endast är en 
person som behöver tas hänsyn till, både när det gäller planering, genomförande och analys 
av intervjun (Denscombe 2014:267). Motsatsen till personlig intervju är en gruppintervju 
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eller intervju med fokusgrupp. 
En fördel med att använda intervju som en kompletterande forskningsmetod vid 
datainsamling är den att information som ges i en intervju kan ge ett annat djup kring 
det studerade fallet till följd av de intervjuade nyckelpersonernas kunskap (Denscombe 
2014:287, Yin 2007:117). Vi har i denna uppsats tack vare de genomförda intervjuerna med 
nyckelpersoner kommit åt information kring de studerade fallen som vi annars inte kunnat 
få tag på vid enbart dokumentstudie eller liknande metod. Exempel på sådan information är 
bakgrund till varför att en anpassning av deltagandet genomförts, huruvida det var en önskan 
från politiker eller tjänstepersoner. Sådan information kan även vara kring hur arbetet med 
att genomföra anpassningen har skett, om en konsult som tidigare arbetat med denna typ av 
dialog anlitats eller om kommunen på egen hand har utvecklat dialogmodellen. En nackdel 
med att använda intervju som metod för datainsamling är risken som finns i att information 
försvinner, dels till följd av att intervjuaren missar att anteckna viktig information, dels 
för att intervjuaren i ett senare skede med arbetet gör en feltolkning på vilket vis som 
information uttryckts (Denscombe 2014:279). Detta har vi i denna uppsats arbetat för att 
undvika genom att i den mån det gått genomfört en ljudupptagning av samtalet i syfte 
att skapa en fullständig dokumentation av intervjun. Vid de tillfällen ljudupptagning inte 
varit möjligt, exempelvis med hänsyn till att den intervjuade inte velat bli inspelad, har 
anteckningar förts som en kompromiss (Denscombe 2014:280-281). Ytterligare en nackdel 
är trovärdigheten av den data som har samlats in, datan kan nämligen bli påverkad av i 
vilket sammanhang som den är skapad, samt av vilka individer som deltar i sammanhanget 
(Denscombe 2014:289). För att komma tillrätta med detta kommer vi i denna uppsats 
verifiera intervjudatan mot den data som tillhandahålls via skriftliga källor. Genom denna 
metodologiska triangulering kan vi i hög grad få en så objektiv data som möjligt, ytterligare 
ett starkt argument för användandet av en metodkombination vid genomförande av denna 
uppsats. 
 
Denscombe (2014:266) beskriver tre olika typer av intervjuer - den strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun innebär att 
intervjuaren har kontroll över utformningen av både frågorna och hur svar ges på dessa, 
oftast används ett frågeformulär som i förväg har producerats i syfte att standardisera 
datainsamlingen. Den semistrukturerade intervjun har även den förberedda frågor som 
diskuteras under intervjun, intervjuaren är dock mer flexibelt inställd till hur frågorna 
besvaras och lämnar möjligen även utrymme för den tillfrågade att själv få utveckla sitt svar 
utöver den ställda frågan. Den ostrukturerade intervjun lämnar istället samtalet öppet då 
intervjuaren endast introducerar ett ämne att diskutera och intervjuns syfte är istället att den 
intervjuade ska få chans att redogöra för sina egna tankar utan att påverkas av förbestämt 
format med styrda frågor. I denna uppsats har vi använt oss av en semistrukturerad 
intervjumetod där vi i intervjun utgått från ett par förberedda frågor och ämnen tänkta 
att avhandla under samtalet. Förberedda frågor och ämnen var samma vid varje intervju. 
Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjumodellen då vi ville lämna utrymme 
för den intervjuade att upplysa oss med information som vi tidigare missat. Det finns i 
den semistrukturerade intervjun trots detta utrymme att styra intervjun med ett eller flera 
förutbestämda teman eller frågor som samtalet är tänkt att behandla.  
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Intervjuer har genomförts med personer som i hög grad varit delaktiga vid genomförandet av 
arbetet med de undersökta dialogerna, vilket har varit både kommunala planerare och extern 
kompetens. Vid genomförandet av alla intervjuer var vi båda närvarande. Detta förenklade 
processen eftersom den ena då kunde ansvara för samtalet och ställa frågor, samtidigt som 
den andra förde anteckningar under intervjuns gång. Längden på intervjuerna har varierat 
från 24 minuter till 55 minuter. De genomförda intervjuerna har inte transkriberats efteråt. 
En transkribering har inte ansetts vara nödvändig då det inte är intressant på vilket sätt 
som den intervjuade har uttryckt sig eller vilka åsikter som denna presenterar, intervjuerna 
har endast använts för att komplettera befintligt material samt upptäcka mer material och 
kontaktpersoner, detta likt Yins beskrivning av syftet med intervju som metod (2007:118). 
Det som sagts under intervjuerna har därför enbart använts som fältanteckningar. För att 
säkerställa validiteten av den data som producerats av intervjuer har fakta kontrollerats mot 
den data som redovisats i de studerade dokumenten. Vid genomförande av intervjuerna har 
vi båda två varit närvarande för att på så vis minska riskerna för att feltolkningar av det som 
sägs. Efter genomförande av intervjun har det som diskuterats skriftligen summerats för att 
säkerställa att ingen information skulle gå förlorad. 

7.2.2. Dokumentstudie

I denna uppsats har dokument utgjort den huvudsakliga datakällan, uppsatsen bygger således 
på en dokumentär forskning. Med dokument menas skriven text i form av böcker, artiklar 
och rapporter, men även kommunikation som har skett digitalt, exempelvis i form av bloggar 
eller mail. Yin (2007:113) beskriver hur dokument har en viktig funktion i fallstudier i 
och med att de kan förstärka trovärdigheten av data insamlad från andra källor, exempelvis 
intervjuer. Denscombe (2014:319-320) menar att studier av dokument har två egenskaper 
som gör metoden lämplig vid samhällsvetenskaplig forskning. Dokument innehåller ofta mer 
information än den som enbart förmedlas rent bokstavligt, mycket information framkommer 
i tolkningen samt analysen av dokumentet och inte enbart vid insamlingen av data i 
dokumentet. Den andra egenskapen som gör studier av dokument till en lämplig metod vid 
samhällsvetenskaplig forskning är att den information som förmedlas i ett dokument kan 
anses vara beständig över lång tid, detta i jämförelse med exempelvis en personintervju där 
viss information kan gå förlorad. Ytterligare en fördel med att använda dokumentstudie som 
forskningsmetod är att den ger tillträde till en stor mängd data utan att behöva genomföra 
ett alltför omfattande arbete (Denscombe 2014:338). Jämfört med hur mycket mer arbete 
som hade krävts om data först hade behövts produceras genom en enkätstudie eller dylikt. 
 
Nackdelar med forskningsmetoden som har hanterats i denna uppsats omfattar bland annat 
dokumentens källors trovärdighet. Detta har inneburit att ett kritiskt förhållningssätt har 
behövts tillämpas när dokumenten analyseras, detta då dokumentet kan bygga mer på 
författarens subjektiva tolkningar än en objektiv redogörelse av verkligheten (Denscombe 
2014:339). Ett exempel på detta är att det oftast är ansvarig projektledare eller planarkitekt 
som författat dokumentet, dennes åsikter och egna tolkningar kan speglas när en redogörelse 
av den genomförda dialogen sker i efterhand. Det är till exempel inte säkert att dialogen 
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uppfattats av deltagarna på samma sätt dokumentets författare. Detta behöver dock inte vara 
ett problem vid den analys som genomförts i denna uppsats eftersom den inte syftar till att 
utvärdera ett resultat, utan endast undersöka genomförandet av en process. 
 
Syftet med att användandet dokumentstudie som forskningsmetod i denna uppsats var för 
att kunna skapa ett brett och nyanserat underlag till de studerade fallen. Det insamlade 
materialet kommer av en metodiskt organiserad sökning inom det aktuella område i vilket 
undersökningarna av fall har skett. Sökandet efter material har på så vis begränsats till de 
aktuella kommunernas webbsidor och genom kontakt med nyckelpersoner i dessa kommuner 
för att samla mer material. Insamlat skriftligt material har främst bestått av dokument 
relaterat till de planeringsprocesser i vilka de studerade dialogerna har skett, exempelvis i 
form av planprogram och interna handböcker som nyttjats vid genomförandet av dialogen. 

7.3. Metod för analys
7.3.1. Kvalitativ textanalys med teman 

Den undersökande och tolkande delen av uppsatsen har genomförts med en kvalitativ 
textanalys av de studerade dokumenten, i denna har ett antal i förväg definierade teman 
styrt analysen. Valet av en kvalitativ analysmetod är gjord med hänsyn till att uppsatsens 
frågeställningar syftar undersöka hur ett fenomen ter sig, något som inte går att mäta 
kvantitativt. Fejes & Thornberg (2015:34-35) menar att i den kvalitativa forskningen är 
det inte resultatet som är det eftersträvansvärda utan snarare analysen av det insamlade 
materialet. Detta anses stämma väl med uppsatsen syfte, vilket är att undersöka ett fenomen 
i form av en process som har anpassats i syfte att möjliggöra en dialog med barn och unga i 
den fysiska planeringen. 
 
Lämpligheten i valet av analysmetod har gjorts med utgångspunkt i att det material som 
skall analyseras främst har utgjorts av skriftliga data återgivet i olika former av dokument. 
Den kvalitativa textanalysen används för att försöka förstå och förklara ett komplext 
fenomen som kan påträffas i den verkliga vardagen, alltså för att skapa kunskap om en 
texts mening utifrån en vald problemformulering (Fejes & Thornberg 2015:176, 178). I 
detta fall handlar det om att studera de dokument som finns kopplade till de undersökta 
dialogprocesserna. Genom att kvalitativ analysera vad som återges i skrift kan vi skapa oss en 
förståelse för vad som har skett, samt förklara detta fenomen. Fejes & Thornberg (2015:178) 
beskriver tre olika typer av dimensioner i den kvalitativa textanalysen och menar på att 
undersökaren behöver precisera vilken av dessa dimensioner som är central i analysen för 
att upprätta en transparens kring hur resultatet är skapat. Den första dimensionen syftar 
till att analysera vem som är upphovsman till texten och vad detta kan betyda, den andra 
dimensionen till textens struktur samt innehåll och den tredje dimensionen syftar till att 
analysera vad textens innehåll får för betydelse när det sätts i sammanhang ute i samhället, 
exempelvis kulturellt eller historiskt (Fejes & Thornberg 2015:179). Uppsatsens fokus i den 
kvalitativa analysen hamnar främst i den tredje dimensionen, då uppgiften enligt syftet blir 
att tolka hur ett deltagande kan tillgängliggöras, men även hur deltagandet har värderats. 
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Texternas innehåll har således ställts i relation mot de teorier som finns om samhällets 
strukturer vad gäller demokrati, kunskap och planering. Detta genom etablerandet och 
användandet av teman i analysen. Bryman (2018:702) beskriver hur en tematisk analys 
brukar vara ett av de vanligaste angreppssätten när data ska undersökas och tolkas inom 
den kvalitativa forskningen. En tematisk analys innebär att den kvalitativa datan undersöks 
med hjälp av ett antal i förväg bestämda teman, ibland även kallat koder. Dessa teman, 
eller koder, kommer av uppsatsens syfte och används i avsikt att ge en teoretisk förståelse 
för den insamlade datan. Bryman (2018:703-704) beskriver hur teman exempelvis kan 
definieras av ämnesspecifika kategorier som ord och uttryck, eller teorirelaterat material som 
samhällsvetenskapliga begrepp . De teman som etablerats i denna uppsats kommer således av 
begrepp som redovisats i det teoretiska ramverket. 

7.3.2. Teman

De teman som använts vid analysen är: 
 - tema kunskap 
 - tema demokrati 
 - tema inflytande 
 - tema roller 

Tema kunskap utgår från det kunskapsteoretiska perspektivet beskrivet med hjälp av 
Bornemark (2016) och Flyvbjerg (2004). I temat ingår ett sökande efter hur kategorin 
kunskap berörs i det studerade dokumenten. Detta omfattar hur kunskap talas om, samt hur 
inhämtning och förmedling av kunskap har skett vid genomförandet av dialogen. 
 
Tema demokrati utgår från det demokratiteoretiska perspektivet beskrivet med hjälp av 
Henecke och Khan (2002). Användningen av temat syftar till att identifiera spår av de 
demokratimodeller som beskrivs i det teoretiska ramverket. Undersökningen är således 
koncentrerad till att hitta spår av planerarens respektive medborgarens roller under den 
genomförda dialogen. 
 
Tema inflytande utgår från delaktighetsstegen beskriven med hjälp av Shier (2001). I detta 
tema sker ett sökande kring hur begrepp kring ämnet inflytande återfinns i de studerade 
dokumenten. Detta för att samla in underlag inför analysen som sedan sker där detta jämförs 
med beskrivningen av de olika nivåerna av delaktighet i Shiers modell. 
 
Tema roller utgår från det planeringsteoretiska perspektivet beskrivet med hjälp av Strömgren 
(2007). Med temat har ett sökande koncentrerats till att hitta spår av planerarens respektive 
medborgarens roller under den genomförda dialogen. Detta för att skapa en uppfattning 
kring vilka roller som speglats i de undersökta fallen, för att sedan använda dessa vid 
analysen där de jämförs med de planeringsteorier som beskrivits i det teoretiska ramverket. 
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8. Fallstudie Helsingborgs stad
av John Ljungberg

8.1 Bakgrund
Arkitekter i skolan är en dialogmetod utvecklad i samband med stadsutvecklingsprojektet 
DrottningH i Helsingborgs stad inom vilket det skedde ett omfattande arbete med dialoger 
(Helsingborgs stad 2012:6). Utvecklingen av dialogmodellen Arkitekter i skolan började 
hösten 2011 genom ett samarbete mellan kommunens stadsbyggnadsförvaltning och 
Drottninghögsskolan. Vid utvecklandet har en projektgrupp från kommunen tillsammans 
med en grupp på skolan arbetat fram en metod som utgörs av ett antal lektioner med fokus 
på arkitektur och planering (Helsingborg 2012:30). Vid utvecklandet och genomförandet av 
metoden deltog även en följeforskare från Högskolan i Halmstad (2012:2). 

Metoden innebär att skolan används som arena för att föra en dialog med barn i samband 
med ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Dialogen innehåller moment som är utformade 
likt skollektioner och har ett innehåll som är kopplat till läroplanen. Metoden kom att 
användas i ytterligare etapper av stadsutvecklingsprojektet inom det delprojekt som 
hette Dialog 3.0, vilket var ett projekt där dialog fördes med fokus på unga medborgare 
(Helsingborgs stad 2016). Vid genomförandet av metoden Arkitekter i skolan var deltagarna 
barn i årskurs 5. Som ett komplement till metoden Arkitekter i skolan användes ytterligare en 
dialogform riktad mot unga i åldrarna 12 till 20 år. Denna dialog gick under namnet Mina 
Kvarter och datorspelet Minecraft användes som ett verktyg i dialogen kring hur stadsdelen 
borde utvecklas. Metoden syftade till att vara ett sätt att underlätta för de unga att uttrycka 
sina idéer (Helsingborgs stad 2015:34). Modellen Arkitekter i skolan har sedan kommit 
att spridas till fler kommuner med avsikten att användas i liknande projekt, exempelvis 
Falkenberg och Halmstad (Helsingborgs stad 2015:3, Högskolan i Halmstad 2016). 
 
Bakgrunden till modellen kom av ett uppdrag från politiken, i uppdraget fanns ett uttalat 
mål kring att det skulle genomföras ett omfattande dialogarbete med invånarna i stadsdelen 
(Helsingborgs stad 2016:3). Hur dessa dialoger skulle genomföras fanns dock inte styrt i 
uppdraget utan tjänstepersonerna hade breda ramar att förhålla sig till vid framtagandet av 
dialogmodellen. Detta var enligt informant en viktig förutsättning då det möjliggjorde ett 
experimenterande kring användandet av nya dialogmetoder, vilket i sin tur var avgörande 
för projektets framgång. Informant beskrev också hur arbetet med utvecklande av 
dialogmodellen präglats av ett undersökande under hela arbetet då det inte fanns ett givet 
mål från början med genomförande (Informant 2). 

I uppdraget fanns det även specificerat att det skulle finnas ett fokus på barn och unga 
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vid genomförandet av dialogerna (Helsingborgs stad 2016:3). Detta var enligt informant 
delvis för att kunna komma i kontakt med de vuxna i området. Eftersom att en del av 
de boende i stadsdelen Drottninghög inte talade svenska krävdes nya metoder för att 
kunna genomföra en dialog, genom att då arbeta med barnen i skolan med frågor kring 
stadsutvecklingsprojektet kunde de på så vis bli en kanal för spridandet av informationen 
kring projektet (Informant 1). För att få tillträde till att arbeta i skolans miljö utvecklades 
moment i metoden som överensstämmer med läroplanen Lgr 11 - Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
 
Syftet med genomförandet av dialogen var att barnen skulle få lära sig mer om sin närmiljö 
för att sedan delta i diskussioner om hur den skulle kunna utvecklas. Detta lärande 
beskrivs av informant som ett gemensamt lärande, då planerarna tillsammans med barnen 
undersöker och lär sig mer om den aktuella platsen (Informant 2). Vid genomförandet av 
dialogmodellen fanns också syftet att skapa en förståelse för hur och varför en planering 
av samhället sker. Syftet var även att introducera barnen och ge dem möjligheten att möta 
de som är inblandade i arbete med samhällsplaneringen, både tjänstepersoner och politiker. 
Detta med avsikten att skapa en medvetenhet hos barnen kring deras möjligheter till att 
delta i demokratiska processer och beslut (Helsingborg 2015:2). Ett begreppsliggörande 
och en ökad medvetenhet var centrala begrepp när dialogens syfte utarbetades, genom 
anpassningen fick barnen en chans att lära sig mer om ämnet för att kunna sätt ord på 
fenomen och således bidra till den framtida utvecklingen av stadsdelen (Informant 2). 
Ett övergripande syfte med alla de dialoger som genomfördes inom projektet var enligt 
informant 2 att skapa en ömsesidig relation med de invånare som tjänstepersonerna mötte 
under arbetets gång. Detta för att, som informant uttryckte det, planerarna behövde ta 
hjälp av invånarnas öron, ögon och perspektiv av sin egen närmiljö för att kunna skapa en 
förståelse kring vilken utveckling som upplevdes som nödvändig och möjlig i stadsdelen 
(Informant 2). Denna kunskap saknade planerarna helt eftersom de kom utifrån och var i en 
professionell roll (Informant 2). I ett tidigt skede insåg tjänstepersoner därför att det fanns 
ett värde i att skapa en förståelse hos invånarna om vilka de var och varför de var på plats i 
just deras stadsdel. Genom att skapa en förståelse för beslutsgången, planeringsprocessen och 
projektets syfte kunde invånarna i högre grad delta i arbetet (Helsingborgs stad 2015:3). 

8.2. Genomförande
Modellen Arkitekter i skolan utvecklades av en intern arbetsgrupp hos kommunen bestående 
av en ansvarig planarkitekt, en följeforskare, samt en inhyrd konsult från ett arkitektkontor. 
Genomförande i skedde i samarbete med skolan i stadsdelen och i senare etapper även med 
det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem (Helsingborgs stad 2015:2). 
Dialogmodellen var enligt informanterna i sin ursprungliga form mer omfattande med fler 
steg, exempelvis lektioner (Informant 1 & 2). Modellen utvecklades dock i en riktning som 
gjorde den mer lättanvänd och genomförbar med avsikten att den skulle kunna användas i 
fler projekt. Genom att från början göra ett omfattande arbete fanns det enligt planerare ett 
stort underlag av metoder som planerarna i ett senare skede kunde välja utifrån för att på så 
vis skapa en så bra process som möjligt (Informant 2). Informant menar på att just denna 
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möjlighet till att experimentera med nya dialogmetoder var helt avgörande för projektets 
framgångsrika genomförande (Informant 2). Det var enligt informant viktigt att få 
möjligheten till att delta i skolverksamheten och planerarna var därför tvungna till att 
anpassa sig till skolans villkor, detta genom att forma upplägget så att det stämde överens 
med läroplanen (Informant 1). Genom anpassningen tar inte planerarna tid av skolans 
ordinarie verksamhet och de båda verksamheterna har på vis kunnat utgöra ett komplement 
till varandra. Informant menar att det var viktigt för planerarna att etablera kontakt med en 
nyckelperson inom skolan för att kunna nå barnen, läraren besitter trots allt en kunskap 
kring barnens vardag och vet vilka metoder samt moment som kan vara lämpliga att använda 
vid genomförandet av en dialog med barn (Informant 2). Till följd av att lärare varit med 
och utformat modellen genom kontinuerliga avstämningar och möten har den i hög grad 
skapats utifrån villkor präglade av skolan, en plats vilken utgör större delen av barnens 
vardag. 
 
Dialogmodellen bestod, i sin reviderade form, av fem träffar utformade som lektioner vilka 
leddes av planerarna tillsammans med klassens ordinarie lärare (Helsingborgs stad 2015:3). 
Vid detta tillfälle genomfördes metoden tillsammans med barn i årskurs 5. Metoden har i 
andra omgångar och projekt använts med barn i andra årskurser, både äldre och yngre. 
Metoden har även använts tillsammans med vuxna studenter och informant menar på att 
metoden egentligen inte har några begränsningar gällande ålder hos deltagarna (Informant 
2). Lektionerna berör flera olika skolämnen till exempel bild, historia, matematik och 
samhällskunskap. Vid dessa fem tillfällen träffades planerare och den medverkande klassen 
och genomförde samtal och uppgifter gemensamt utifrån ett i förväg valt tema. Utöver 
lektionerna gavs barnen hemuppgifter som de skulle diskutera med tillsammans med sin 
familj och andra vuxna i deras närhet. På så vis kunde även de vuxna engageras och 
involveras för en ökad medvetenhet kring vad stadsutvecklingsprojektet innebar, trots den 
språkliga barriären (Helsingborgs stad 2014, informant 2). De inledande lektionerna 
handlade om att skapa en generell översikt kring stadsdelen utifrån ett barns perspektiv 
genom kartläggning och under de senare lektionerna diskuterades speciella teman och 
delprojekt inom det större övergripande stadsutvecklingsprojektet (Informant 2). 
 
Den första lektionen utgjordes av en introduktion där deltagarna först presenterade sig, följt 
av en presentation kring ämnena arkitektur, design och planering. Lektionen avslutades med 
ett samtal kring det presenterade ämnet och om de nya ord och perspektiv som barnen 
introducerats till. Dessa ord antecknades och fästes på en lina i klassrummet, även kallad 
“ordlinan”. Ordlinan hängde uppe under hela projektets gång för att barnen, om de stöter på 
ett svårt ord, ska kunna gå till linan för att påminnas om vad detta ord betydde. 
Avslutningsvis fick barnen med sig en skoluppgift hem på temat “Min väg till skolan”, i 
vilken de skulle beskriva platser längs med vägen till skolan, både bra och dåliga platser samt 
varför de upplevs på detta vis. Den andra lektionen inleddes med att presentera och 
diskutera uppgiften som barnen fått med sig hem, nya ord diskuterades och lades till på 
ordlinan som fanns i klassrummet. Lektion nummer två var på temat “dåtid” och utgjordes av 
en promenad i området tillsammans med en guide. Under promenaden berättar guiden om 
platsens historia. Barnen fick under lektionen lära sig mer om stadsdelen de bor i och kring 
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hur den har utvecklats till vad den är idag. Den tredje lektionen bestod också av en utflykt 
med en guidning. Vid detta tillfälle var utflykten istället till andra delar av staden för att 
besöka byggnader och platser som är viktiga, både viktiga ur ett historiskt avseende men 
även viktiga till följd av den funktion som de utgör i dagens samhälle. Utflykten avslutades 
med ett besök på kommunhuset där barnen fick träffa både politiker och personal på 
stadsbyggnadsförvaltningen. Under besöket fick barnen lära sig mer om politik och 
demokrati, bland annat presenterades och diskuterades Barnkonventionen. Den fjärde 
lektionen innehöll en workshop inom vilken barnen arbetade på ett aktuellt tema kring en 
plats i stadsdelen. Lektionen avslutades med en genomgång där barnen diskuterade vad som 
krävs för att skapa en mötesplats som fungerar för så många samhällsgrupper som möjligt. 
Den femte och avslutande lektionen bestod av en återträff. Till återträffen hade barnen fått 
en uppgift där de skulle få agera arkitekter och utforma förslag på hur platser i stadsdelen 
skulle kunna utvecklas. Genom att barnen under tidigare lektioner lärt sig begrepp hade de 
fått verktyg som krävdes för att kunna genomföra uppgiften. Det producerade resultatet 
kunde sedan användas som underlag i den fortsatta planeringen (Helsingborgs stad 2012, 
Helsingborgs stad 2014, informant 1 & 2). 
 

INTRODUKTION - HÄR OCH NU

VÅRT DROTTNINGHÖG - DÅTID

UTFLYKT - OMVÄRLD

PROJEKTET - FRAMTID

ÅTERKOPPLING

5.

Arkitekter i skolans fem lektioner
(Helsingborgs stad)

1. 2.
3. 4.

Genom att använda skolan som arena för dialogen tillgängliggjordes ett deltagande för 
barnen. Deltagandet blev dessutom obligatoriskt eftersom momenten i dialogen var kopplade 
till läroplanen. Enligt informant var det nödvändigt att dialogen fördes inom skolan för att 
få till ett större deltagande, detta för att de vid tidigare dialoger som byggt på frivillig basis 
inte lyckats generera samma engagemang och uppslutning (Informant 2). De som deltog i de 
frivilliga dialogerna var barn som tidigare engagerat sig i liknande projekt. Genom att då 
använda skolan kunde planerarna nå barn som de inte brukar kunna nå annars (Informant 2). 
Modellens utformning har även gjort det möjligt för planerarna att kunna föra en dialog 
med barnen vid ett flertal tillfällen, denna kontinuitet menar informationen har möjliggjort 
att ett gemensamt förtroende, men också en gemensam förståelse för planeringen uppnåtts. 
Vilket enligt båda informanterna har varit avgörande för projektets framgång (Informant 1 
& 2 Helsingborg). 
 
Dialogen Arkitekter i skolan genomfördes i syfte att inhämta barns kunskap och med hjälp av 
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deras erfarenheter skapa ett bra planeringsunderlag (Helsingborgs stad 2014). Dialogen 
handlade i hög grad om en kartläggning av rumsliga miljöer och barnens uppfattning av 
dessa, exempelvis en kartläggning av upplevelser längs vägen till skolan, eller bra och dåliga 
platser runt om i stadsdelen (Helsingborgs stad 2014). Metoden syftade på så vis främst till 
att skapa en överblick av stadsdelen utifrån ett barns perspektiv. Vid senare tillfällen i 
processen ägnades dialogerna åt att hantera specifika frågor eller projekt. I detta skede har 
barn, lärare och planerare träffats ett flertal gånger och därmed byggt upp en relation och ett 
förtroende. Genom att barnen och planerarna under de inledande dialogerna diskuterat 
arkitektur och planering har barnen getts andra förutsättningar till att delta och uttrycka sig 
då de nu kunde använda begrepp som ger ytterligare dimensioner till det samtal som de 
förde. Enligt informant var det just detta som har kommit att bli syftet med dialogmodellen, 
att skapa en medvetenhet och begreppsliggöra saker så att barnen få kan sätta ord på sina 
upplevelser (Informant 1). Informanten ger ett konkret exempel på hur barnen tagit till sig 
kunskap som de sedan kunde använda i samband med sin erfarenhet när de fick frågan om 
hur stadsdelen borde utvecklas (Informant 1). I exemplet hade barnen tillfrågats om vart den 
nya lekplatsen i stadsdelen borde vara belägen. Barnen uttryckte då åsikter om att lekplatsen 
borde vara placerad på en plats centralt i stadsdelen där mycket folk rör sig, så att den var 
under uppsyn större delen av dygnet (Helsingborgs stad 2012:32). Detta för att den ska vara 
trygg att vistas på och för att den inte ska utsättas för skadegörelse. Det märktes enligt 
informant att barnen vid framförandet av detta resonemang tagit till sig ett nytt språk med 
nya begrepp för att kunna uttrycka sig på ett sätt som de tidigare inte haft möjlighet till att 
göra (Informant 1). Den av barnen föreslagna placeringen av lekplatsen kom även med i det 
slutliga planprogrammet med ett politiskt stöd (Helsingborgs stad 2012:31-33). I 
utvärderingen av  modellen, genomförd efter att dialogerna slutförts, konstaterades att 
modellen inneburit att planerarna kunnat genomföra en genuin dialog med barnen och att 
barnen även blivit medvetna om sina demokratiska rättigheter (Helsingborg 2015:3). 

8.3. Analys
8.3.1 Tema kunskap

Kunskap utgör ett centralt begrepp i de medborgardialoger som förs inom fysisk planering, 
bland annat syftar denna dialog enligt Plan- och bygglagens 5 kap. 12 § till att skapa ett så 
bra kunskapsunderlag som möjligt inför kommande planarbete och politiska beslut. Med 
hjälp av temat kunskap går det i fallet Helsingborg att uttyda fenomen och begrepp som kan 
relateras till hur en kunskapsinhämtning har skett. Exempelvis på vilket sätt som planerarna 
tar till sig den kunskap som barnen formulerar inom ramen för den genomförda dialogen. 
Med hjälp av det teoretiska ramverket etablerat utifrån Bornemarks (2016) och Flyvbjergs 
(2004) beskrivningar av kunskapsbegreppen techne, episteme, fronesis går det i analysen att 
tyda och förklara vad som skett när planeraren lyssnat till barnens erfarenheter och åsikter. 
Bornemark menar att vi i hög grad idag ser på kunskap som antingen episteme en teoretisk 
kunskap som förmedlas med hjälp av exempelvis evidensbaserade studier, eller som techne en 
praktisk kunskap vilken kan förmedlas genom exempelvis en manual (Bornemark 2016:132). 
Detta blir problematiskt då den kunskap som avses i medborgardialoger i hög grad är skapad 
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inom en social kontext genom ett utbyte av mänskliga erfarenheter, en kunskapsform och 
kunskapsinhämtning likt den som beskrivs vid fronesis (Bornemark 2016:132). Centralt i 
denna analys blir då på vilket sätt som planerarna i den undersökta dialogmodellen hanterat 
kunskap i form av erfarenheter och hur de reflekterat kring erfarenheter när de tar med sig 
dem som kunskap vid det fortsatta arbetet med planeringen. 
 
I det studerade fallet i Helsingborg med dialogmodellen Arkitekter i skolan har fokus varit på 
att hjälpa barnen med ett begreppsliggörande av fenomen relaterat till arkitektur, planering 
och demokrati i syfte att ökas deras medvetenhet kring dessa ämnen (Helsingborg 2015:2). 
Detta begreppsliggörande har skett genom att förse barnen med verktyg som krävs för att 
kunna delta i planeringens dialogskede. Dialogen som fördes inom arbetet med modellen 
syftade till att inhämta barnens kunskap i form av erfarenheter och åsikter för att skapa ett 
så bra underlag som möjligt till den efterföljande planeringen som väntade i samband med 
stadsutvecklingsprojektet DrottningH (Helsingborgs stad 2014). Denna dialog gick delvis 
ut på att kartlägga barnens uppfattningar av de rumsliga miljöerna i stadsdelen, exempelvis 
bra och dåliga platser. Dialogen innebar även att barnen i grupper gemensamt fick formulera 
en vision för stadsdelen innehållande några av de idéer som uppkommit under gemensamma 
diskussioner om teman och platser (Helsingborgs stad 2012:31). 

Dialogen genomförd inom ramen för modellen Arkitekter i skolan kan sammanfattningsvis 
beskrivas med syfte att dels skapa en överblick av perspektiv på rumsliga miljöer än 
planerarnas eget, dels att skapa en medvetenhet hos de som dialogen genomförts med 
(Helsingborgs stad 2012:30). Det framgår genom en tolkning av dessa båda syften att 
planerarna i en reflektion, likt den som Bornemark (2016:131-132) beskriver vid en 
kunskapsinhämtning i form av fronesis har inhämtat kunskap i form av barnens perspektiv 
på stadsdelens rumsliga miljöer. Planerarna förstod att det krävdes nya perspektiv i strävan 
efter att tillgodose de allra flestas bästa, att se bortom sig själv och sitt eget perspektiv 
i syfte att uppnå en situation som gynnar långt fler. Detta kan liknas vid hur Flyvbjerg 
argumenterar för att planerare borde se bortom vetenskaplig och teknisk kunskap och istället 
fokusera på att inhämta kunskap som uppstår genom ett socialt erfarenhetsutbyte (Flyvbjerg 
2004:2). Ytterligare tecken på fronesis som form för inhämtning av kunskap är hur dialogen 
enligt båda informanterna (Informant 1 & 2) genomfördes i syfte att skapa en ömsesidig 
relation mellan tjänstepersoner och invånare i stadsdelen. Denna relation menades vara 
nödvändig för att få tillträde till skolans miljöer inom vilken dialogen genomfördes, även för 
att få tillgång till barnens medverkan och på så vis även deras kunskap. Enligt informanterna 
var det viktigt att bygga en genuin relation för att syftet med modellen inte skulle gå 
förlorat, att barnen lurats genom att den dialog som genomförts inte alls var demokratisk 
och på så sätt förlora deras förtroende (Informant 1 & 2, Helsingborg 2015:3). Just 
skapandet av relationer för ett utbyte av erfarenheter är centralt i kunskapsformen fronesis, 
då det inte hade varit möjligt att se till detta relationsskapande vid användandet av manualer 
som vid kunskapsformen techne eller genom att förhålla sig till bevisbara fakta som i 
episteme (Bornemark 2016:133). Bornemark (2016:134) menar att detta kommer till följd 
av att de inte finns något utrymme för en sådan reflektion i de andra två kunskapsformerna, 
just för att de så fokuserade på ett vetande. Det är endast inom fronesis som det nödvändiga 
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utrymmet för denna reflektion ges, då denna kunskap inte kräver några konkreta regler eller 
svar, det vill säga ett fulländat vetande. Genom att planerarna i det undersökta fallet insett 
vikten av relationens funktion för att skapa kunskap har en kunskapsinhämtning av vad som 
kan tolkas som fronesis uppnåtts. 

8.3.2. Tema demokrati

Demokrati var ett ständigt aktuellt ämne i arbetet med dialogmodellen Arkitekter i skolan 
(Helsingborgs stad 2012:30, Helsingborgs stad 2014, Helsingborgs stad 2015:2). Detta då 
det i arbetet med modellen bland annat fanns en uttryckt ambition om att den planerade 
dialogen skulle syfta till att förbättra barns kunskap om demokrati (Helsingborgs stad 
2015:3). Det fanns även i bakgrunden till arbetet en tanke om att komma tillrätta med 
rådande demokratiska problem. Många av de boende, både barn och vuxna, var inte 
medvetna om hur de kunde delta i arbetet med planeringsprocessen och till följd av detta 
kunde de inte heller utöva sitt lagstadgade rätt till inflytande i den. Dialogmodellen 
syftade därmed till att vara ett sätt att försöka komma tillrätta med just detta dilemma 
(Helsingborgs stad 2014). 
 
Modellens metod och mål kan således tolkas som ett sätt för planerarna att överlåta en del 
av sin egen makt till barnen, med avsikten att på så vis möjliggöra ett deltagande som annars 
inte hade varit möjligt. Genom att planerarna förde en dialog med syftet att inhämta barnens 
kunskap behövde barnen först bjudas in i det demokratiska ramverket samt utrustas med de 
verktyg som de förväntas besitta för att ens kunna delta i detta ramverk. Tillvägagångssättet 
kan argumenteras likna den grundläggande princip som återfinns i den deltagardemokratiska 
modellen som Henecke & Khan (2002:14) beskriver. I modellen anses varje medborgare 
vara kompetent nog att på egen hand delta i demokratiska sammanhang bara den bereds 
möjligheten. Principen att i så hög grad som möjligt säkerställa ett deltagande för alla 
medborgare blir därför central i demokratimodellen eftersom likställda politiska möjligheter 
då är högt värderade. Henecke & Khan beskriver hur deltagardemokratiska institutionerna 
som exempelvis kommunfullmäktige och byggnadsnämnden ryms inom den representativa 
demokratins ramverk (Henecke & Khan 2002:13). Detta speglar sig i fallet Helsingborg i 
det uppdrag som politikerna gett planerarna där syftet varit att samla in material som ska 
utgöra underlag inför kommande politiska beslut i frågan rörande stadsutvecklingsprojektet. 
Uppdraget innebar ett genomförande av en utökad dialog med medborgare, som i detta fall 
var barn, planerarna har på så vis agerat budbärare å både politikers och medborgares vägnar. 
Barnen har lämnat sina erfarenheter och åsikter till planeraren som i sin tur förmedlat 
och försökt få stöd för dessa hos politikerna. Att barnen haft ett verkligt inflytande på 
planeringen syns i det av kommunfullmäktige antagna planprogrammet där exempelvis 
placeringen av den nya lekplatsens kommit av åsikter framförda av barnen (Helsingborgs 
stad 2012:32). 
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8.3.3. Tema inflytande

Utifrån temat inflytande går det att se vilken reell möjlighet till påverkan som dialogen 
i det undersökta fallet med modellen Arkitekter i skolan inneburit. Det är viktigt att göra 
skillnad på de olika roller som återfinns i dialogen, det är exempelvis stor skillnad att 
som medborgare agera informant än att faktiskt vara delaktig i beslutsfattandet (de Laval 
2015:51). Då det finns viss problematik i att prata om makt i kontexten dialog med barn 
har fokus i denna analys istället varit på inflytande. Problematiken grundar sig i att det trots 
allt är planeraren som har befogenhet att förse barn med makt, vilket leder till ett skevt 
maktförhållande. Det intressanta blir istället att reflektera kring huruvida den genomförda 
dialogen skapat möjligheter till ett faktiskt inflytande eller inte. Vid genomförandet av 
dialogen betonades vikten av att det inflytande som barnen förses med är reellt för att ge 
demokratin ett verkligt utrymme (Helsingborgs stad 2015:3). Även en informant betonade 
hur viktigt det var att inte lura barnen genom att ge ett sken av ett större inflytande än vad 
det faktiskt varit fråga om, eftersom man då tappar deras förtroende och hela syftet med 
arbetet går förlorat (Informant 1). Till följd av detta var planerarna noga med att informera 
barnen om vilken grad av inflytande som dialogen faktiskt innebar, så att den fysiska 
planeringens demokratiska inslag presenterades på ett korrekt vis. Metodens syfte var skapa 
en dialogform som hjälpte barnen att uttrycka sina erfarenheter och åsikter, detta för att, 
som informanterna uttryckte det, barnen hade mycket att bidra med när de väl fick chansen 
att yttra sig (Helsingborgs stad 2015:2, informant 1 & 2 Helsingborg). 
 
Då ett av metodens huvudsakliga syften har varit att samla in barns erfarenheter kan det 
första steget i Shiers delaktighetsstege (de Laval 2015:52) som innebär att barn blir lyssnade 
på anses vara uppfyllt. Det går även att argumentera för att det andra trappsteget, att barn 
får stöd att uttrycka sina åsikter är uppfyllt. Detta till följd av modellens utformning där 
dialogen integrerats i skolans värld och på så vis förts på barnens villkor vad gäller upplägg 
och innehåll. Det tredje steget i Shiers delaktighetsstege utgörs av att barns åsikter har tagits 
under övervägande, även detta steg anses vara uppfyllt då det i det slutliga planprogrammet 
finns spår i den föreslagna utvecklingen som formats av åsikter framförda av barnen under 
dialogsskedet. Det fjärde steget i delaktighetsstegen innebär att barnen blir delaktiga i 
beslutsprocessen. De erfarenheter och åsikter som barnen framfört har påverkat de beslut 
som tagits av politiker i och med att delar av dessa finns med i det slutliga planprogrammet. 
Barnen kan på så vis argumenteras för att ha varit delaktiga i beslutsprocessen, även om 
det är så att dessa beslut har tagits av politikerna. Detta då barnen under lektionerna 
fört diskussioner med planerarna när de arbetat fram och presenterat sina förslag. Dessa 
diskussioner har troligen även påverkat det material som planerarna i sin tur har presenterat 
inför politiska beslut. Det femte och avslutande steget i stegen har inte uppfyllts då barn 
inte har haft den grad av inflytande så att de delat makt och beslutande med de vuxna. 
Denna nivå av inflytande anses inte heller vara möjlig inom det ramverk som dialoger i 
den fysiska planeringen genomförs i, eftersom det är politiker inom den representativa 
demokratin som tar de slutgiltiga besluten. Analysen med hjälp av temat inflytande visar 
på att metoden som använts i det undersökta fallet i hög grad faktiskt möjliggjort ett 
verkligt inflytande för barnen. Vikten av att föra en genuin dialog med barnen har betonats 
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flera gånger i både dokument (Helsingborgs stad 2014, Helsingborgs stad 2015:3) och av 
informanter (Informant 1 & 2). Det går att argumentera för att anledningen till denna höga 
grad av inflytande har uppnåtts kommer till följd av att arbetet har skett både i en miljö 
och form som är anpassad till barnens villkor. Samtidigt som det hos planerarna har funnits 
en medvetenhet kring att ge barnen möjlighet till ett verkligt inflytande, genom att föra en 
genuin dialog.  

8.3.4. Tema roller

Av temat roller går det att tolka vilka roller planerare respektive medborgare haft 
under dialogens genomförande, dessa roller jämförs i analysen med Strömgrens (2007) 
beskrivning av några väl etablerade samtida planeringsteorier. Syftet med dialogmetoden 
Arkitekter i skolan var dels att samla in underlag till planeringsprocessen och dels att öka 
barnens förståelse för denna process och dess demokratiska inslag (Helsingborgs stad 
2015:2). Planeraren kan då beskrivas haft en roll där denne agerat som företrädare åt en 
specifik samhällsgrupp som vanligtvis inte varit delaktig i dessa frågor. Medborgarna kan 
beskrivas haft en roll där de i ett utbyte med planerarna har försett dessa med sina egna 
subjektiva erfarenheter och åsikter för att bidra till och påverka den framtida planeringen. 
Dessa roller kan argumenteras likna de roller som Sandercock beskriver inom ramen 
för den postmoderna planeringsteorin (Strömgren 2007:51). Det bör dock noteras att 
det inte är talan om att den svenska fysiska planeringen generellt kan liknas vid den 
postmoderna planering som Sandercock förespråkar, detta då teorin bland annat menar på 
att planeringen inte bör vara något som staten ansvarar för och tar beslut kring (Strömgren 
2007:53). Sandercock menar dock att planeraren bör inta en roll där denne hjälper annars 
marginaliserade grupper att göras deras röster hörda genom att förse dem med nödvändiga 
verktyg, detta för att gruppen på så vis kan bidra med en större mångfald av kunskaper till 
planeringen (Strömgren 2007:51). 

Att planerarna försett barnen med nödvändiga verktyg speglas tydligt i metodens utformning 
med skolan som ett ramverk för dialogens genomförande (Helsingborgs stad 2014). Denna 
utformning har först och främst inneburit att dialogen fördes på barnens hemmaplan, skolan, 
en miljö de är välbekanta med då de känner till dess rådande förutsättningar. För det andra 
så fördes dialogen i skolans miljö, en arena där barnen är en vana av att arbeta. Användandet 
av skolan som arena medförde även att deltagandet blev obligatoriskt och därmed kunde 
alla delta, även de som vanligtvis inte engagerar sig i dessa frågor. Det är dock viktigt att 
påpeka att det nödvändigtvis inte är så att det endast är engagemang som utgör ett hinder 
för deltagande, barnen har olika bakgrunder vilket även kan speglas i deras möjlighet till 
att delta i processer som denna. Det går utifrån denna utformning att argumentera för att 
planerarna arbetat för att dialogen skulle bli så tillgänglig som möjligt för målgruppen, barn 
och unga. Det går att argumentera för att tillgängliggörandet i hög grad har handlat om att 
arbeta för att hitta former på dialogen som inte ställer fler krav än vad som är nödvändigt, 
genom att minska kraven och ta bort trösklar har deltagandet ökat och så troligen även 
förståelsen för demokratin. 
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Den postmoderna planeringsteorin avfärdar idén om att det i en dialog är önskvärt eller ens 
nödvändigt att sträva efter konsensus, detta då denna strävan enbart anses vara ett sätt att 
förtrycka medborgarnas frihet (Strömgren 2007:50). Då syftet med analysen inte varit att 
undersöka utövandet av makt blir det besvärligt att i det studerade fallet försöka urskilja spår 
av strävan efter konsensus. Däremot går det att se att barnen i hög grad agerat självständigt 
när de fått formulera sig vid framtagandet av idéer och framförandet av åsikter, för att på 
så vis undvika att en gemensamt aggregerad ståndpunkt skapats utifrån en diskussion. Det 
självständiga agerande återfinns i exempelvis även i de hemuppgifter som tilldelats barnen 
vid arbetet med modellen. Inom de andra av Strömgren beskrivna planeringsteorier anses 
dock konsensus vara av central betydelse i dialogens syfte. Spår av konsensus går i det 
undersökta fallet att hitta i viss grad i planprogrammet, där barnen gemensamt formulerat 
argument för lekplatsens nya placering i området (Helsingborgs stad 2012:). Fler spår av en 
kommunikativ planering återfinns i den beskrivning som en av informanterna (Informant 
1) gav under intervju, informanten menade på att planerarna behövde ta hjälp av invånarna 
i stadsdelen för att kunna förstå vilken utveckling som upplevdes som önskvärd. Detta 
kan relateras till den kommunikativa planeringsteorin som menar på att det är i ett socialt 
sammanhang med förhandlingar och kompromisser som det rationella beslutsfattandet 
genomförs. Planerarens roll anses därmed vara att agera medlare i dessa förhandlingar och 
diskussioner mellan exempelvis politiker och medborgare (Strömgren 2007:45, 46). 
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9. Fallstudie Linköpings kommun
av Ebba Lövehed

9.1. Bakgrund
Dialogmodellen designdialog användes i arbetet med planprogrammet för Skäggetorp. 
Modellen är vetenskapligt beprövad och kommer ursprungligen från Chalmers Tekniska 
Högskola (Nyréns Arkitektkontor 2017:2). Modellen togs fram av Nyréns Arkitektkontor 
men kontakt med medborgare och bearbetning av information sköttes av ansvariga 
tjänstepersoner på kommunen (Informant 3). Det hade funnits en politisk ambition i 
kommunen att föra in en bredare dialog i planeringen, i synnerhet med tjejer och kvinnor, 
eftersom de ansågs vara en samhällsgrupp som inte vanligtvis deltog i samrådsprocesser. 
Detta var en anledning till att det även kom en önskan om en bredare dialog från politikens 
håll i arbetet med planprogrammet för Skäggetorp (Informant 3). Enligt planprogrammet 
bygger arbetet med programmet till stor del på de dialoger med medborgare som 
genomförts, “[...]med förhoppningen om att ha gett invånarna i stadsdelen en känsla av 
delaktighet.” (Linköpings kommun, 2017:48). En annan anledning till att det tillkom ett 
större fokus på dialog i planprogrammet för Skäggetorp kan även ha varit att det fanns 
erfarenhet från tidigare planarbeten där medborgare blivit upprörda och inte känt sig 
tillräckligt inkluderade (Informant 3) vilket var anledningen till att mycket av förslagen 
redovisade i planprogrammet baserades på dialogmodellen.

Det fanns en tanke om att det skulle vara svårt att genomföra en dialogprocess med 
ett “traditionellt” samråd i Skäggetorp eftersom en stor andel medborgare i området 
har utländsk bakgrund vilket ansågs bidra till att språket då kan ses som en barriär för 
genomförandet av ett brett dialogarbete. Det skulle alltså bli svårt att få genomslag genom 
att genomföra dialoger skriftligen och planerarna såg då till att anpassa dialogen till 
medborgarna i stadsdelen. En dialog baserad på att uttrycka åsikter genom att jobba med 
modellmaterial ansågs av planerare ge större effekt än exempelvis en “traditionell” dialog. 
Uppdraget var inte från början att fokusera på en dialog med barn och unga, utan var något 
som växte fram successivt efter platsbesök och möten med medborgare (Informant 3). 
Dialogmodellen kan också beskrivas som ett sätt att skapa förtroende för planeringsfrågor, 
och förflytta fokus till medborgarnas åsikter. 

I en dialogprocess där medborgaren blir en “ambassadör” för sin stadsdel istället för någon 
som bara lyssnar på idéer från kommunen skapas också en förankring hos medborgaren 
(Informant 4). Ett fokus på barn och unga framkom då planerare och tjänstepersoner 
insåg att det var en väldigt ung befolkning i stadsdelen, och således fick anpassa modellen 
efter stadsdelens invånare. Projektet med planprogrammet skiljer sig från “traditionella” 
planprocesser på så sätt att planerare och tjänstepersoner är mycket mer aktiva i stadsdelen. 
I en “traditionell” planeringsprocess besöks inte platsen i fråga lika mycket eller ofta som 
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i detta fall enligt informant. Som planerare skapar man sig en djupare kunskap genom att 
fysiskt vara på plats under många tillfällen och därigenom skapa sig en egen uppfattning om 
platsen (Informant 3). 

9.2. Genomförande
Dialogmodellen designdialog består av tre steg, det första kunskap och idéer, följt av 
framtidsbilder/skissförslag och slutligen gemensam målbild. Efter varje steg följs arbetet upp 
med ett “bildprotokoll” (Nyréns Arkitektkontor 2017:3). Modellen beskrivs av medverkande 
planerare som en “flerstegsraket” där de första stegen fokuserar på kartläggning och 
förståelse för stadsdelen för att sen röra sig mot mer konkreta samtal om Skäggetorps 
utveckling (Informant 3). Arbetet med modellen i Skäggetorp startade med djupintervjuer 
som fördes med personer som ansågs besitta kunskap om Skäggetorp och dess utveckling. 
Från djupintervjuerna togs specifika fokus eller teman med som följande dialoger sedan 
utgick från. Nästa steg var en serie workshops med fokusgrupper, boende och verksamma i 
stadsdelen. I workhopsen fick grupperna först lyssna på en kort introduktion och sedan med 
hjälp av enkla modellmaterial diskutera sig fram till möjliga utvecklingar för Skäggetorp 
på ett ortofoto. Workshopsen hölls med sammanlagt 13 fokusgrupper, där två av grupperna 
var unga tjejer (16+) och unga killar (16+). Alla de 13 fokusgruppernas förslag omarbetades 
senare av planerare, arkitekter och tjänstepersoner till tre konkreta sammanfattningar - 
rörelsestråk, mötesplatser och bebyggelse (Linköpings kommun & Nyréns Arkitektkontor 
2016:10). 

Utifrån dessa sammanfattningar skapades tre skissförslag som var huvudpunkten under 
den stordialog som hölls i Skäggetorpsskolan den 1 och 2 juni 2016 (Linköpings 
kommun 2016:1). Även två workshops hölls kvällstid där skissförslagen presenterades 
och diskuterades. Det skulle inte huvudsakligen handla om att välja en favorit av de tre 
förslagen, utan snarare diskutera sig fram till styrkor och svagheter i de olika alternativen. 
De deltagande grupperna skulle sedan redovisa sina tankar för varandra. Deltagandet på 
kvällsworkshopsen uppskattades till ca 145 personer under två kvällar och könsfördelningen 
beskrivs som relativt jämn, men med en viss avsaknad av unga personer (Linköpings 
kommun & Nyréns Arkitektkontor 2016:11). Bristen på unga deltagare kan enligt planerare 
bero på att det inte lockade dem att delta på sin fritid (Informant 3). Det låga deltagandet 
bland unga åtgärdades därför genom ytterligare en dialog i enkätform via kommunens 
konton på sociala medier. Enkäten beskrivs som ett komplement till övrigt dialogarbete, 

1. 2. 3.
KUNSKAP OCH IDÉER FRAMTIDSBILDER OCH SKISSFÖRLSAG GEMENSAM MÅLBILD

BILDPROTOKOLL
SKISSARBETE

BILDPROTOKOLL
SAMMANFATTNING

Designdialogens tre steg
(Nyréns Arkitektkontor)
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och syftet beskrivs som både informativt och för att samla in synpunkter om skissförslagen. 
Enkäten beskrivs rikta sig specifikt till de mellan 13-24 år bosatta max 2 km utanför 
Skäggetorp centrum (Linköpings kommun & Nyréns Arkitektkontor 2016:12). Anledningen 
till att enkäten genomfördes för att få in material från alla med någon koppling till 
stadsdelen, något som informant beskriver som väldigt lyckat och uppskattat (Informant 3). 
 
Dialogarbetet med barn och unga uppkom alltså då planerarna själva insåg att det krävdes 
ett fokus på denna grupp eftersom Skäggetorp visade sig ha en väldigt ung befolkning. Precis 
som det svenska språket var en barriär med de vuxna kunde det fackliga planerarspråket 
vara en barriär för barnen, därför beskrivs designdialogen som ett sätt att få ungdomarna att 
diskutera svåra begrepp som framtid, utveckling och visioner. Dessutom beskrivs de ungas 
engagemang utveckla en effektiv synergieffekt där ungdomarna som var med i dialogen 
fortsatte engagera sig i samhällsfrågor, och blev intervjuade i den lokala tidningen kring 
projektet. I och med den starka delaktigheten hos de unga, som sedan visade projekten för 
sina föräldrar, kunde språkbarriärerna brytas. Fler och fler kunde ta del av projektet vilket 
gör att medborgaren beskrivs som en “ambassadör” snarare än en åskådare. Planerarna fick 
möjlighet att besöka stadsdelens lokala mellan- och högstadieskolor för att föra dialog 
med skolelever, men betonar i efterhand vikten av att förbereda eleverna på en dialog och 
stadsplanering i helhet, även om kontakten med skolan var ingående och god genom hela 
projektet (Informant 4). Dialogmodellen uppfattades som en lite för komplex uppgift för 
yngre barn, och därför lämpade det sig bättre att föra denna dialog med barn och unga 
som inte var yngre än elever i mellanstadieålder (Informant 3). Planerarna var ärliga med 
att de unga fick förhålla sig till förslag inom de ramar som satts upp av planerare och 
tjänstepersoner, så det gick inte att föreslå vad som helst. Utifrån detta skrevs “bildprotokoll” 
med de förslag som diskuterats fram, protokollen skickades sedan tillbaka till eleverna via 
ansvarig lärare för att se om planerare och tjänstepersoner fångat upp de förslag som eleverna 
kommit med. Stor vikt ligger vid en tydlig återkoppling mellan de unga och kommunens 
planerare genom hela projektet, där de unga fått utrymme att kunna följa hur planerarna 
arbetat vidare med deras idéer och tankar.

Protokollet skickades sedan tillbaka till kommunen med ett godkännande från eleverna 
och deras respektive lärare vilket betydde att planerare och tjänstepersoner tolkat elevernas 
förslag på rätt sätt. Återkoppling spelade en stor roll i projektet, ingenting skulle komma 
direkt från planerare eller tjänstepersoner utan vara grundat i medborgarnas idéer och 
åsikter, även om förslagen kanske behövde omarbetas något så skulle det vara medborgarnas 
idéer som planprogrammet utgick från. Eftersom politiken ursprungligen efterfrågat en 
större dialog med medborgare var det enligt informant enklare än i andra fall att få med 
politikerna på förslagen, utan att förändra så mycket av medborgarnas ursprungliga idéerna. 
I andra projekt uppkommer ibland vissa justeringar efter samråd, men i detta fall då dialogen 
var så tidigt förankrad var det inte så (Informant 3). 
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9.3. Analys
9.3.1. Tema kunskap

För att beskriva fallet Linköping utifrån tema kunskap kan uppfattningen om hur planerare 
skapar sig en djupare kunskap för ett områdes egenskaper och utmaningar genom att 
själv uppleva en plats (Informant 3) användas för att tolka behovet av planerarens egen 
kunskapsinhämtning. Mycket av det faktiska dialogarbetet har även fokuserat på att 
inhämta medborgares erfarenheter av Skäggetorp. I planprogrammet beskrivs syftet 
med dialogmodellen på följande sätt: “Syftet var att ta tillvara på erfarenheter, människors 
drivkrafter och kreativitet.” (Linköpings kommun 2017:87), där modellen beskrivs i 
planprogrammet beskrivs baseras på just ett utbyte av erfarenheter. Med detta stora fokus 
på att ta till vara på medborgarens erfarenhet kan den första kunskapsteorin Bornemark 
beskriver, episteme, räknas bort. Episteme utgår från att kunskap kan nedtecknas och 
läras ut, en opersonlig kunskap som förlitar sig på bevis och fakta (Bornemark 2016:130). 
Medborgares erfarenheter och kunskaper om stadsdelen de bor i går att tolka som techne, 
eftersom det är en kunskap som inhämtas genom att varje dag leva i stadsdelen. Den största 
kunskapen om stadsdelen besitter alltså stadsdelens invånare. 

Man skulle kunna argumentera för att planerarens mer tillåtande och öppna syn på 
medborgarens kunskap och erfarenhet går att tolka som fronesis. Bornemark beskriver 
fronesis som ett reflekterande omdöme, där manualer och fakta inte räcker till, men även att 
det måste ske genom ett utbyte av kunskap (Bornemark 2016:131-32), om båda parter inte 
får utlopp för sin sociala förmåga försvinner syftet med att uppnå fronesis. Fungerar mötet 
mellan unga medborgare och planerare i fallet Linköping så? Dialogen med de unga i fallet 
Linköping har utgått mycket från att bygga ett förtroende mellan planerare och medborgare. 
Där det fackliga planerarspråket blivit en barriär har man istället jobbat med andra sätt att 
kunna kommunicera (Informant 4). Flyvbjerg beskriver hur kunskap idag ofta reduceras till 
att bevisas med teknisk mätbarhet eller skrivas i manualer (Flyvbjerg 2004:3). Planeraren 
saknar kunskap som techne, men kan bidra med kunskap om hur staden fungerar (episteme). 
Medborgaren besitter kunskap om stadsdelen (techne) men behöver kunskap om hur staden 
fungerar för att kunna sätta sin egen kunskap i perspektiv. Genom en gemensam dialog kan 
tendenser till fronesis uppkomma. 

Dialogmodellen designdialog bygger på att gemensamt skapa visioner med de som bor och 
lever på en plats, att lyssna och ta del av erfarenheter av de som känner en plats bäst (Nyréns 
Arkitektkontor 2017:1). Varken den tekniskt mätbara, evidensbaserade kunskapen (episteme) 
eller den praktiska kunskapen (techne) stämmer in för att beskriva det ömsesidiga utbytet 
av kunskaper och erfarenheter som skett i dialogprocessen i fallet Linköping. Bornemark 
beskriver fronesis i samband med medborgardialoger som något utöver en social fallenhet, 
där det handlar mer om att diskutera vilka faktorer som gynnar det gemensamma bästa 
snarare än en metod för konflikthantering (Bornemark 2016:134). Modellen designdialog 
går ut på att genom tre steg komma fram till ett gemensamt mål, som då formas av både 
medborgare och planerare (Nyréns Arkitektkontor 2017:3), något som kan kopplas med 
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techne eftersom det är en kunskapsform som beskrivs sträva efter ett “bättre” samhälle 
(Flyvbjerg 2004:5-6). Ett gemensamt mål behöver inte nödvändigtvis betyda ett bättre 
samhälle, men att samhället på ett eller annat sätt ska förändras stämmer överens. Även 
tendenser till fronesis kan argumenteras ha uppnåtts då man jobbar för ett gemensamt mål 
tillsammans. Fronesis bygger på att finna en förståelse för varandra (Bornemark 2016:131), 
och där går det att argumentera för att man lyckats uppnå fronesis i fallet Linköping.     
           
9.3.2. Tema demokrati

Från politiskt håll hade det funnits en ambition att föra en bredare dialog med framförallt 
tjejer och kvinnor (Informant 3), vilket stämmer överens med hur den representativa 
demokratin bygger på att det är de folkvalda politikerna som bör verka för medborgarens 
bästa (Henecke & Khan 2002:13). Även om lagen yrkar på att alla ska ha samma rätt att 
delta kan faktorer som kön, etnicitet, ålder och inkomst skapa barriärer för ett allmänt 
deltagande (Henecke & Khan 2002:14). Politiken har därför makt att påverka och reformera 
dialogformer för att förändra rådande socioekonomiska ojämlikheter. Detta faller inom 
ramen för tema demokrati i fallet Linköping. Det beskrevs även vara en avsaknad av unga 
personer som deltog på stordialogen i juni 2016, vilket uppmärksammades av ansvariga 
planerare och tjänstepersoner, och som åtgärd sattes en extra enkätundersökning in som 
komplement till stordialogen, som riktades till unga i åldrarna 13- 24 år (Linköpings 
kommun 2017:94). Planerarna uppmärksammade alltså inte bara att det deltog få unga 
under stordialogen, utan åtgärdade detta med en anpassad enkät för yngre medborgare. 
Sammanfattningsvis verkar tema demokrati i fallet Linköping bygga på en uppmärksam 
inställning från både politik och planerare. Bristen på deltagande bland tjejer och kvinnor 
uppmärksammades av politiker och likaså uppmärksammades avsaknaden av unga personer 
som deltog under den stordialog som skulle utgöra kulmen för hela dialogarbetet i 
Skäggetorp. Inte bara att båda faktorerna uppmärksammats gör fallet Linköping speciellt 
gentemot andra stadsbyggnadsprojekt, utan lika mycket att bristerna i medborgardialogen 
åtgärdats är väl värt att poängtera. Från politikens håll kom en ambition att bredda dialogen 
med tjejer och kvinnor, detta åtgärdades i och med ett större arbete med dialog i planeringen. 
När få unga dök upp på stordialogen åtgärdades detta med en specialanpassad enkät för unga 
och unga vuxna. 

Även om arbetet med en mer inkluderande dialogprocess från både politiker och planerare 
är värt att uppmärksamma, stämmer det inte helt överens med Henecke & Khans 
beskrivning av den deliberativa demokratimodellen. Trots det arbete som gjorts för att gynna 
allmänhetens bästa, där enskilda intressen fått utgå till förmån för gemensamma intressen, 
finns faktorer som beskrivs som den deliberativa demokratimodellens grundpelare, kommer 
önskan om en mer omfattande dialog inte från medborgarna själva utan från politiken. I 
den deliberativa demokratimodellen beskrivs huvudtesen vara en ömsesidig dialog mellan 
styrande makt och medborgare där målet är att nå ett gemensamt konsensus, men där 
politiken arbetar på uppdrag av medborgarna. I fallet Linköping har medborgaren i allra 
högsta grad fått vara delaktig, men initiativet kom från högre instanser. Därför stämmer 
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fallet mer överens med den deltagardemokratiska modellen, inom vilken politiker och 
tjänstepersoner beskrivs ha ett speciellt ansvar att inkludera medborgare i beslutsprocesser 
(Henecke & Khan 2002:14-15), vilket är just vad som skett i fallet Linköping. 

9.3.3. Tema inflytande

Hur stort inflytande har barn och unga fått i arbetet med designdialogen? Arbetet med 
att inkludera barns och ungas åsikter och tankar utgick från att planerare aktivt sökte 
grupper med unga representanter, upplevde ungdomars vardag genom att finnas på plats 
i stadsdelen under flera tillfällen. Mycket av arbetet gick också ut på att föra dialog via 
skolan för att enligt planerare få in ett bredare kunskapsunderlag, där huvudtanken varit 
att utgå från de som kan stadsdelen, där de unga är en stor grupp (Informant 3). Dialogen 
på skolorna gick till på samma sätt som övriga möten med fokusgrupper, dialogen utgår 
från en dialog baserad på modellbyggande. Redan här finns en tydlig koppling till barns 
och ungas inflytande i processer, där medborgarens roll förflyttas från att vara en informant 
till någon som är delaktig i processen (de Laval 2015:51). Skoleleverna bjöds inte bara 
in till att tycka om ett färdigt resultat, utan fick aktivt delta i processen genom att föra in 
åsikter och uppfattningar utifrån egna erfarenheter. En viktig sak att poängtera är även det 
gedigna arbete med återkoppling som dialogen byggt på, där planerare skickat protokoll för 
lärare och elever att godkänna, för att försäkra sig om att tankarna används på rätt sätt i det 
färdiga förslaget. Här spelar även sättet dialogen genomförts på stor roll, där svåra begrepp 
som visioner och utveckling behandlats på ett lekfullt sätt i och med den modellbaserade 
designdialogen (Informant 3). Bilder och modeller är helt enkelt enklare att greppa till 
förmån för komplicerade fackliga ord.  
 
Inflytandet från barn och unga beskrivs av planerare som positivt och ungdomarna som 
mycket delaktiga och stolta över det färdiga resultatet såväl som sin roll i processen 
(Informant 3). I Shiers delaktighetsstege går att argumentera för att fallet Linköping klättrat 
förbi både steg 1, barn blir lyssnade på och steg 2, barn får stöd i att uttrycka sina åsikter. 
Dialogmodellen designdialog bygger på att lyssna på de som har stor kännedom om en plats, 
för att sedan gemensamt utveckla en vision om platsens framtid (Nyréns Arkitektkontor 
2017:1). De unga har genom att förena egna erfarenheter och kunskaper om Skäggetorp 
även fått chans att uttrycka sina åsikter inte bara i tal utan också med de modellverktyg som 
planerare tillfört dialogen. Steg 3 i Shiers modell, barns åsikter tas under övervägande, går 
också att konstatera som uppnått. Någonting har ju skett efter det att de unga fått bidra med 
tankar och vara med och utforma visioner - åsikterna har använts. Planerare beskriver hur 
grundidén med dialogen varit att inga färdiga förslag ska komma enkom från tjänstepersoner 
utan direkt från medborgarna (Informant 3), åsikterna har alltså tagits under övervägande. 
Således går att argumentera för att även kraven för steg 4, barn blir delaktiga i beslutsprocessen, 
har uppfyllts. I detta fall har medborgaren, och speciellt de medverkande unga, beskrivits 
bli mer som stadsdelens “ambassadörer” (Informant 4). Detta tyder på en förändring i 
medborgarens roll, från informant till någon som faktiskt är delaktig i processen. Utan den 
återkoppling mellan de unga medborgarna och planerarna som skett, skulle inte processen 
fått samma status av ömsesidigt beslutsfattande. Steg 5, barn delar makt och beslutande med 
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vuxna, anses inte ha uppnåtts i denna process. Det går att se Shiers femte steg som något 
av ett eftersträvansvärt men ouppnåeligt mål mer än en faktisk målsättning, vilket stämmer 
överens med hur i alla fall denna dialogprocess utgår från en politisk ambition med bredare 
dialogformer, och inte från medborgaren själv. 

9.3.4. Tema roller

Planerarens roll går att analyseras utifrån hur den har anpassat dialogen för barn och 
unga. Anpassningen har bland annat skett genom att planerare och tjänstepersoner 
anpassat dialogen efter Skäggetorps unga befolkning, något som inte var tanken från 
början (Informant 3). Vissa kopplingar är väldigt starka mellan fallet Linköping och den 
postmoderna planeringen. Alla förslag och visioner som redovisas i planprogrammet 
skulle utgå från medborgarnas ursprungsförslag, även om omarbetning skulle behöva 
ske var tanken från början att medborgarnas idéer skulle utgöra grunden för hela det 
färdiga förslaget (Informant 3). Detta går att koppla till hur den postmoderna planeraren 
ska verka för att medborgarna utrustas med verktyg för att kunna delta i planeringen 
(Strömgren 2007:51). Ett stort fokus genom processen har även varit återkoppling. En 
återkoppling har skett mellan de unga och medverkande planerare ett flertal gånger, inte 
minst där protokoll skickats mellan skolan och kommunen för att försäkra att planerare har 
uppfattat de medverkande eleverna på rätt sätt (Informant 3). Att planerare återkopplar 
till medborgare under en dialogprocess kan tolkas som att medborgarens roll förflyttas 
från att bli endast en informant till någon som aktivt deltar i processen. På samma sätt 
förflyttas även planerarens roll från att vara överordnad medborgaren till en mer jämställd 
roll. Den postmoderna planeringsmodellen beskriver hur planeraren måste backa för att ger 
utrymme till medborgaren i en dialog, eftersom planeraren själv omöjligt kan inkludera eller 
ens förstå alla de viljor som kommer från olika samhällsgrupper (Strömgren 2007:52-53). 
Inom postmodern planering är därför planerarens högsta syfte att skapa möjligheter för 
medborgaren att göra sin röst hörd (Strömgren 2007:51), och i fallet Linköping finns flera 
exempel från hur planerare anpassat dialogen så medborgarna kan få möjlighet att inte bara 
tycka till utan även delta i planeringen med hjälp av modellverktygen (Informant 3). 
 
En stor del av det som ligger till grund för de planeringsteoretiska modeller som Strömgren 
behandlar är dess syn på ett gemensamt konsensus. Inom planering som postmodernism 
vänder man sig från synsättet att ett gemensamt konsensus skulle vara planeringens enda 
syfte, eftersom ett demokratiskt samhälle i grund och botten vilar på att människor kan 
och får lov att tänka olika. Ett gemensamt mål bör inom planering som postmodernism 
översättas till många gemensamma mål. Strävan efter konsensus beskrivs istället som ett 
bevis på modernismens konflikträdsla, ett sätt att tysta oppositionen (Strömgren 2007:50-
51). Därför är det svårt att beskriva fallet Linköping som ett exempel på postmodern 
planering eftersom resultatet av den dialogmodell som processen utgått från beskrivs som 
“en gemensam målbild” (Nyréns Arkitektkontor 2017:3), vilket kanske inte bör likställas med 
att tysta en opposition, men likväl en strävan efter ett gemensamt konsensus. En “gemensam 
målbild” går att koppla till en gemensam syn på framtiden, som ska arbetas fram genom 
dialog. Går modellen designdialog går således att koppla till planering som kommunikation 
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snarare än planering som postmodernism? En huvudidé inom planering som kommunikation 
är att planering är en företeelse som ska ske i flera steg, och inte förhastas fram (Strömgren 
2007:49). Rationell planering och fallet Linköping har däremot få gemensamma punkter. 
Strömgren beskriver hur den rationella planeraren rört sig mer från en autonom till en 
heteronom ställning, men att det fortfarande finns en uppfattning om att planeraren är 
den enda som kan skapa förutsättningar för ett bättre samhälle (Strömgren 2007:43). I 
denna beskrivning passar inte fallet Linköping. Fallet Linköping kan argumenteras mer 
likt postmodern planering med tanke på det stora arbete för att uppmärksamma problem, 
anpassa dialogen till stadsdelens invånare, åtgärda eventuella svårigheter (till exempel 
när en extra enkät för unga fick sättas in för att åtgärda det låga deltagandet hos unga 
på stordialogen) och slutligen återkoppla med medborgare för att se att rätt information 
används på rätt sätt. 
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10. Diskussion
I detta kapitel redovisas gemensamma reflektioner uitfrån de individuella analyserna. Kapitlet 
innehåller tankar kring vilken grad av inflytande som barnen har tilldelats, samt vilken typ av 
kunskapsinhämtning som har skett i de studerade fallen. 

Genom att studera fallen Helsingborg och Linköping kan konstateras att båda fallen, 
även om de har ungefär samma förutsättningar, skiljer sig på en del punkter. Likheterna 
är dock mer framträdande. I båda fallen har dialogen varit en del av framtagandet av ett 
planprogram för en stadsutveckling, och i båda fallen handlar det om ny bebyggelse i äldre 
miljonprogramsområden i bägge städernas utkanter. Själva underlaget skapat utifrån dialogen 
har i båda fallen speglats i det slutliga planprogrammet, och i båda fallen beskrivs planerarna 
själva fått ha stort ansvar i hur dialogerna skulle ske. Dessutom fanns det i båda fallen redan 
i ett tidigt skede specificerat att dialoger skulle ske för att föra in de som vanligtvis inte 
deltog i samrådsprocesser, i Helsingborg var det i stor utsträckning barn och i Linköping 
tjejer och kvinnor som skulle tas i beaktning när man utformade dialogen (Informant 1, 
informant 3). I båda fallen har man även i olika utsträckning använt sig av extern kompetens. 
Dialogmodellen i fallet Linköping bygger på en modell som ursprungligen kommer från 
Chalmers tekniska högskola (Nyréns Arkitektkontor 2017:2), och i Helsingborg arbetade 
man med en följeforskare från Högskolan i Halmstad (Helsingborgs stad 2012:2). 

I båda fallen beskrivs hur det i dialogprocesserna funnits ett fokus på att medborgarnas 
erfarenheter och kunskaper ska värderas lika högt som deras åsikter (Helsingborgs stad 
2012:30, Linköpings kommun 2017:87), vilket i båda fall kan kopplas till hur begreppet 
fronesis syftar till hur kunskapsinhämtning sker genom utbyte i ett socialt sammanhang 
(Bornemark 2016:132). Barns och ungas inflytande beskrivs i båda fallen kunna översättas 
till steg 4 i Shiers delaktighetsstege, vilket är det näst högsta. Det argumenteras även för 
att steg 5 i Shiers modell, barn delar makt och beslutande med vuxna (de Laval 2015:52), 
egentligen inte är möjligt i planering ur en svensk kontext. Detta placerar både fallet 
Helsingborg och fallet Linköping högt upp på den “stege” som Shier beskriver. En av de 
mest framträdande likheterna mellan fallen är även att man i båda dialogprocesserna med 
barn och unga valt att gå via skolan för att föra dialog. Informant menar att detta är för 
att möta barnen och ungdomarna på en plats där de känner sig trygga, istället för att till 
exempel bjuda in dem till kommunhuset (Informant 3). På liknande sätt har en hög grad av 
inflytande uppnåtts i Helsingborg, till följd av att dialogen genomförts i skolan. Detta för 
att barnen förberetts på ett deltagande men även för att miljön och upplägget på dialogen 
varit välbekanta för barnen eftersom den varit i form av skollektioner och tillsammans 
med sina ordinarie lärare (Informant 2, Helsingborgs stad 2014). Fallen skiljer sig även på 
en del punkter. I Helsingborg var syftet från början att föra en dialog med barn och unga, 
som dialogen sedan utgick från (Informant 1). Detta skiljer sig från fallet Linköping där 
planerare inte hade en ambition att aktivt söka efter barn och unga utan detta var något som 
kom till när det visade sig att det bodde en väldigt ung befolkning i området (Informant 3 
Linköping 2018). Fallen skiljer sig även i hur dialogen med barn och unga gått till. Även 
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om båda dialogerna utgått från dialog med skolklasser finns det en skillnad i barnens 
åldrar, där det i Helsingborg främst förts dialog med barn i mellanstadieålder (Helsingborg 
2012:30) och i Linköping något äldre ungdomar (Informant 4). I fallet Helsingborg beskrivs 
det finnas fler tendenser till postmodern planeringsmodell än vad som återfinns i fallet 
Linköping. Syftet med genomförandet av dialogen i Helsingborg var dels för att samla in 
ett kunskapsunderlag, dels för att öka de medverkande barnens förståelse för demokrati 
och planering (Helsingborgs stad 2015:2). Planeraren kan i detta fall tolkas haft en roll där 
den agerat som en företrädare åt en samhällsgrupp som vanligtvis inte är delaktig i dessa 
frågor, likt den beskrivning av planeraren som återges i den postmoderna planeringsteorin 
(Strömgren 2007:51). 

Dialogmodellen som planprogrammet i Linköping bygger på har som syfte att nå till 
ett slutligt gemensamt mål (Nyréns Arkitektkontor 2017:3), vilket kan kopplas till hur 
man inom den postmoderna planeringen avfärdar tanken om ett konsensus (Strömgren 
2007:50). I Helsingborg ser förutsättningarna för en strävan efter konsensus annorlunda 
ut, där har de deltagande barnen både självständigt och i mindre grupper fått framföra 
åsikter (Helsingborgs stad 2014). I fallet Helsingborg har det alltså inte funnits en 
redan förutbestämd åsikt redan innan processens start om att dialogen ska mynna ut i 
ett gemensamt mål, som det finns i Linköping. Vad gäller de båda fallens analyserade 
demokratimodeller är de relativt lika. Då en önskan om en mer inkluderande dialog 
inte kommer direkt från medborgarna eller barn och unga, utan från politiken, kan 
man argumentera för att fallet Linköping inte går att jämföras med den deliberativa 
demokratimodellen. Syftet med den deliberativa demokratimodellen är att politiken ska utgå 
från medborgarnas åsikter. Istället passar den deltagardemokratiska modellen, som innebär 
ett ansvar hos både politiker och planerare att inkludera medborgarna i beslutsprocesser, men 
där initiativet till dialog kommer från högre instanser (Henecke & Khan 2002:14-15). En 
liknande slutsats framkommer i analysen av fallet Helsingborg. Här bygger argumentationen 
på att det skett en inbjudan från planerare till de medverkande skoleleverna att delta i en 
dialog, samt att det är planerarna som bidragit med de verktyg barnen antas använda för att 
ens kunna delta i dialogen (Helsingborgs stad 2015:2), vilket stämmer överens med Henecke 
& Khans beskrivning av deltagardemokrati (Henecke & Khan 2002:14). Både i fallet 
Linköping och fallet Helsingborg går det att argumentera för att det finns tendenser till 
deltagardemokrati. Detta eftersom deliberativ demokrati kännetecknas av att medborgarens 
inflytande likställs med politikernas, något som eventuellt är omöjligt i och med den svenska 
representativa demokratin, då val av representanter innebär att lägga politiska beslut åt de 
som folket gemensamt röstat fram.  
 
Det går att argumentera för att både fallet Helsingborg och fallet Linköping hade sett 
annorlunda ut om det inte hade skett ett utbyte av kunskap och erfarenhet i samma 
utsträckning. I båda fallen har fokus i grova drag utgått från att de deltagande barnen fått 
göra mer än att bara lyssna och bli lyssnade på. Medborgardialogerna har i båda fallen skapat 
förutsättningar för barnen och de unga att inte bara bli informanter, ej heller fungera endast 
som dekoration, utan någon som aktivt kan delta i en dialogprocess. I båda fallen beskrivs 
hur planerare lär känna områdena ur barnens perspektiv genom att barnen får delta i att 
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skapa visioner för stadsdelen som de bor i (Helsingborgs stad 2014) och hur planerare aktivt 
sökt upp områdets unga invånare genom att befinna sig på platser de gärna vistas på och på 
så sätt utgått från deras vardag (Informant 3). En annan viktig aspekt som genomlyst båda 
fallen är hur effektiv dialogen blir när planerare får tillgång till de miljöer där barnen och de 
unga finns, istället för att kalla dem till sina egna miljöer. Detta gäller inte minst för dialog 
med skolbarn som beskrivs känna sig trygga när de får delta i dialoger i sitt egna klassrum, 
en plats de känner till och kan uttrycka sig fritt i (Informant 3). Dessutom har ett bredare 
deltagande kommit av att detta deltagande blivit obligatoriskt till följd av att dialogen 
förts i skolan. Tillgång till medborgarnas erfarenheter och kunskaper om ett område kan 
argumenteras komma av att man som planerare arbetar på medborgarnas villkor. 

Ytterligare en reflektion som uppkommit är hur man genom att låta barn och unga själva får 
arbeta med att utforma visioner för sin närmsta livsmiljö kan underbygga ett självförtroende 
och en stolthet, dels för sina egna förslag till utveckling men också för sin stadsdel. I fallet 
Linköping beskrivs hur barnens medverkan och stolthet över sina förslag kan fungera som 
ett sätt att engagera allt fler vuxna i processen och på så sätt öka det generella deltagandet 
(Informant 4). Detta återfinns även i fallet Helsingborg där barnen vid arbetet med 
modellen fick med sig uppgifter hem för att diskutera. På så sätt involverades även de vuxna i 
planeringsprocessen (Informant 2). Det går att argumentera för att barn och unga inte “kan” 
uttrycka sig i planeringsfrågor i samma utsträckning som vuxna, men i dessa två fall där 
dialogen anpassats till unga medborgare och dialogen varit uppskattad från både planerare 
och medborgare (Informant 3, Informant 1), kan resultatet bevisa motsatsen. Det handlar 
kanske helt enkelt om att anpassa dialogen till medborgaren, inte om att medborgaren ska 
anpassa sig efter dialogen.
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11. Slutsats
I detta kapitel diskuteras huruvida analysen har besvarat uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med 
att presentera några slutliga tankar kring uppsatsens genomförande samt förslag till vidare studier.

Avslutningsvis behöver vi ställa uppsatsens frågeställningar mot den analys som redovisats 
för att kunna avgöra huruvida vi har lyckats med att besvara dessa och om uppsatsens syfte 
på så vis uppfyllts. Uppsatsens frågeställningar var “hur tillgängliggörs den fysiska planeringen 
för barn och unga” samt “hur denna process ser ut”. Genom de fallstudier som genomförts 
har frågan kunna besvarats då de två studerade dialogprocesserna utgjorts av metoder 
som syftat till att tillgängliggöra den fysiska planeringen för barn och unga. Hur detta 
tillgängliggörande sett ut skiljer sig mellan de två fallen och det är intressant att reflektera 
kring på vilket sätt. I Helsingborg (2012:30) så har ett deltagande tillgängliggjorts genom 
att barnen har fått lära sig begrepp och regler så att de kan delta i dialogen, i Linköping 
(Informant 4) har däremot deltagandet tillgängliggjorts genom att formen för dialogen 
har anpassats så att barnen kan uttrycka sig utan att behöva lära sig fackliga begrepp och 
regler, utan kan arbeta utifrån modeller och kartor för att diskutera abstrakta begrepp som 
visioner och utvecklingsfrågor. En framgångsfaktor som lyfts fram i båda fallen är hur 
skolan som arena för dialogen varit avgörande då ett tillgängligt deltagande ska uppnås 
(Informant 1, Informant 3). Detta påstående kan troligen appliceras i fler dialogprocesser 
oavsett målgrupp. Vill planeraren föra en genuin dialog i syfte att få förtroende och kunskap 
så måste denne genomföra dialogen på den aktuella målgruppens villkor och allra helst i 
en miljö som denna grupp är bekant med och i vilken den känner sig trygg. Analysen visar 
också hur tillgängliggörande i hög grad har visat sig handla om att minska antalet trösklar i 
form av att inte ställa fler krav än vad som är nödvändigt för att undvika att ett deltagande 
försvåras, tillgängligheten har i sin tur ökat både deltagandet och demokratins roll.

För att säkerställa en tillgänglighet för barn och unga i den fysiska planeringens 
dialogskeden har tre centrala delar identifierats. Barn och unga måste först och främst ges 
möjligheten till att delta på sina egna villkor i en miljö där de känner sig trygga. Dialogen 
bör således genomföras under omständigheter som barnen har en vana vid att vistas, 
exempelvis i skolan och under lektionsliknande former, på så vis ställs varken krav på 
engagemang hos den enskilde individen eller några krav på förkunskaper kring hur dialog 
genomförs. Den andra delen handlar om att barnen måste tilldelas nödvändiga verktyg för 
att kunna uttrycka sig, det kan exempelvis handla om att dialogen förs under sådana former 
så att barnen kan delta eller förbereds till att delta. Den tredje delen utgörs av att barnen 
måste bli lyssnade på och inte bara informerade, för att försäkra dem att inflytandet faktiskt 
är på riktigt. Detta genom att exempelvis återkoppla till dem för att visa på hur deras 
erfarenheter och åsikter har tagits tillvara på, för att på så vis skapa ett förtroende mellan 
invånare och planerare, samt en stolthet hos invånarna för sin närmiljö.
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11.1 Förslag till vidare studier
Med anledning av uppsatsens begränsade omfattning i tid har inte ett tillräckligt antal 
dialogmodeller kunnat studeras för att visa på någon generaliserbar bedömning kring hur 
den fysiska planeringens deltagandesskede kan tillgängliggöras för barn. Vidare studier 
bör därför genomföras för att visa på andra sätt att tillgängliggöra dialogen för att öka 
kunskapen kring ämnesområdet. I de fall som undersökts har det främst handlat om 
dialog som skett i inför framtagandet av planprogram. Det skulle därför vara intressant 
att undersöka dialoger som skett i andra nivåer i den fysiska planeringen, exempelvis 
kommuntäckande översiktsplaner eller mindre detaljplaner. I de fall som undersökts har 
dialogerna i stor utsträckning utgått från ett samarbete med skolan. Det skulle även vara 
intressant att studera dialoger där ett tillgängliggörande för barn genomförts utan skolans 
inblandning, detta för att på så vis kunna jämföra de möjligheter till inflytande som barn 
tilldelats inbördes mellan dessa två tillvägagångsätt.  

11.2 Avslutande reflektion
Under arbetets gång har vi kunnat urskilja många olika perspektiv på fenomenet 
medborgardialog, faktorer vi innan inte kände till skulle vi nu säga är väsentliga för att 
kunna föra dialog med grupper som vanligtvis inte kommer till tals. Ett utökat synsätt på 
erfarenhets- och kunskapsinhämtning är ett exempel på sådana faktorer, som gett oss en 
djupare förståelse för hur dialoger med medborgare kan röra sig bortom det “traditionella” 
samrådet, där planerare och medborgare får nya roller än de vi tidigare kände till. I början 
av arbetet diskuterade vi mycket fram och tillbaka om att avgränsa arbetet till att inte 
diskutera “speciella” projekt eftersom vi ville analysera medborgardialoger i “traditionella” 
planprocesser. Detta har visat sig vara en omöjlighet, eftersom det främst är i “speciella” 
projekt som en bredare medborgardialog får lov att ta plats, och att leta efter projekt 
som inte är “speciella” ter sig i efterhand som en aning ignorant av oss. Den breda och 
inkluderande medborgardialogen går inte att hitta i samma utsträckning i de “traditionella” 
samråden, utan återfinns oftast i de planprocesser där man haft möjligheten och vågat 
tänka annorlunda. Vår slultiga reflektion blir därför att då fler medborgare blir medvetna 
om medborgardialogens demokratiska rättigheter blir förhoppningsvis både responsen och 
delaktigheten större och därmed även kvalitén bättre i det slutliga resultatet. Vi kan även 
konstatera att arenan där medborgardialoger förs bör utvecklas och anpassas till samtiden.   
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13.2. Intervjuguide
- Hur har kommunerna/aktörerna anpassat planeringsprocessen till de olika dialogprocesserna? 
Denna fråga syftar till att visa på vilka brister eller hinder för ett barns deltagande som 
kommunen har identifierat i den traditionella planeringsprocessen och vad som gjorts åt 
det. På så vis får vi data av vilken vi kan genomföra en analys i syfte att svara på vilka delar 
av planeringsprocessen som är otillgängliga och vilka typer av insatser som använts för att 
åtgärda detta. 
 
- Vad var bakgrunden till denna anpassning? Och från vem kom initiativet? 
Denna fråga syftar till att redogör för bakgrunden till anpassningen, om det fanns ett känt 
problem att åtgärda, eller att målgruppen till stor del bestod av barn. Det är även intressant 
att veta från vem initiativet kom, om det kom från politiker eller tjänsteperson. 
 
- På vilket sätt bjöds barnen in till att delta i dialogen? 
Denna fråga syftar till att redogöra för hur ett deltagande erbjudits till barnen. Likt frågan 
angående vilken anpassning som skett syftar denna fråga till att identifiera brister och 
lösningar på vad som möjligen utgjort ett problem i en traditionell dialog. 
 
- Hur har denna anpassning möjliggjort ett inflytande för barn i planeringsprocesser, och i vilken 
utsträckning har det skett? 
Denna fråga syftar till att skapa datan som sedan analyseras mot de demokratimodeller 
som Henecke och Khan beskriver, för att avgöra vilken typ av demokrati som det aktuella 
projektet möjliggjort. 
 
- I vilken grad har barnens kunskap beaktats? 
Denna fråga syftar till att skapa data kring hur de ungas kunskap har tagits tillvara på i 
dialogen. Har det enbart skett en monolog så att den överhuvudtaget inte tagits vara på? 
Eller har det faktiskt varit en dialog där den inhämtade kunskapen varit helt avgörande inför 
kommande planering? Med hjälp av det teoretiska ramverket (Bornemark 2016, Henecke & 
Khan 2002, Strömgren 2007) kommer denna datan sedan analyseras för att på så vis mäta en 
effekt av den anpassning som har skett av anpassningen.

13.3. Tabell över genomförda intervjuer

Informant 1

Informant 2

Informant 3

Informant 4

Helsingborg

Helsingborg

Linköping

Linköping

Intervju genomförd 2018-04-05

Intervju genomförd 2018-04-23

Intervju genomförd 2018-04-16

Intervju genomförd 2018-05-08

55 min.

34 min.

32 min.

24 min.



59 (60)




