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“Culture is a framework in which we communicate.”
Stephen Roberts

Sammanfattning

Inom ramen för den översiktliga planeringen är samråd och utställning de främsta,
lagstadgade tillfällena i plan-och bygglagen där medborgarna kan lämna synpunkter på ett
förslag till översiktsplan (Boverket 2014). En av de positiva effekterna av medborgardialog
är att de som bor och använder ett område dagligen har en god lokalkännedom om
platsen och på så sätt kan bidra med en unik kunskap till planerarna (Khakee 2000).
Medborgardialog anses däremot ofta medföra ett ökat behov av resurser i form av tid
och pengar (Khakee 2006: 19). Det har även visat sig att mest inflytande över den fysiska
planeringen har medelålders, vita män medan kvinnor och barn är grupper som inte har
lika stora möjligheter att påverka (Henecke & Khan, 2002: 23).
Idag förekommer även svårigheter med att integrera kulturella resurser i samhällsplaneringen. Eftersom samhällsplanering innebär sektoröverskridande samarbeten och
behov av en helhetssyn behövs det nya metoder för att säkerställa medborgarinflytande
och de kulturella resursernas plats i samhällsplaneringen (Lundberg & Hjort 2011:6-7).
Cultural planning är en samhällsutvecklingsmetod vilken syftar till att inkludera kulturella
perspektiv i samhällsplaneringen. Centralt i metoden är även fokus på människan och
kommunikation mellan människor. Intresset för metoden har ökat de senaste åren i
Sverige (Lundberg & Hjort 2011:6-9 ,3).
Studien har genom en fallstudie av Tjörns kommun studerat om cultural planning kan
vara en användbar metod för att förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den
översiktliga planeringen.
Studien visar att Tjörns kommun har nått fler människor genom tillämpningen av cultural
planningmetoden vid en jämförelse mellan antalet medborgare som lämnade synpunkter
vid samråd och utställning och de som medverkade genom övriga dialogaktiviteter som
kommunen genomförde. Tillämpningen av cultural planning har bidragit till att de frågor
som varit viktigast för medborgarna fått en betydande påverkan på översiktsplanen.
Översiktsplaneprocessen har haft många inslag av kommunikativ planering även om
den representativa demokratin utgjort ramen. Studien visar att i det studerade fallet
har cultural planningmetoden bidragit till att medborgarnas deltagande och inflytande
i översiktsplaneprocessen förbättrats i jämförelse med om endast de enligt plan-och
bygglagen lagstadgade formerna av medborgardeltagande ägt rum.
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1. Inledning

Lundberg & Hjort (2011) menar att cultural planning är en samhällsutvecklingsmetod
med syfte att inkludera kulturella perspektiv i samhällsplaneringen. Centralt i metoden är
även fokus på människan och kommunikation mellan människor. Metoden förespråkar
en kartläggning av de kulturella resurserna på en plats. Kultur definieras i vid mening
där kulturella resurser innefattar allt från kultursektorn, exempelvis teater och musik,
kulturella näringar som exempelvis böcker och dvd, kreativa näringar som exempelvis
arkitektur, design och turism samt immateriella värden som kreativitet och traditioner.
Metoden innebär därmed inte planering av kultur utan handlar istället om att strategiskt
arbeta med kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden har ursprung i USA,
Australien och Canada där den praktiserats sedan 1990-talet. I Sverige ökar idag intresset
för metoden och sedan 2007 finns ett nätverk för de kommuner och regioner som tillämpat
eller vill tillämpa metoden (Lundberg & Hjort 2011:6-9 ,3).
Då cultural planning är en metod med fokus på kommunikation mellan människor
samt medborgardeltagande är den intressant att studera närmare för att se om metoden
är användbar i syfte att förbättra deltagandet och inflytandet för medborgarna i den
översiktliga planeringen.

1.1 Problemställning
Inom ramen för den översiktliga planeringen är samrådet och utställningen de främsta,
lagstadgade tillfällena i plan-och bygglagen för medborgarna att lämna synpunkter kring
översiktsplanen (Boverket 2014). Ett politiskt beslut om att anta en översiktsplan, med
andra ord att godkänna en översiktsplan i juridisk bemärkelse kan enbart överklagas om
formella fel begåtts under planprocessen (Mattsson & Hagander 2011:37). Översiktsplanens
innehåll kan inte överklagas då planen inte är juridiskt bindande (Boverket 2014).
Trots plan-och bygglagens begränsningar har den allmänna retoriken kring
medborgardeltagande gett intrycket av att chansen för medborgarna att påverka
översiktsplanens utformning är god. Problem har sedan uppstått när det framgått
att medborgardeltagandet främst handlar om att planerarna enbart informerar eller
konsulterar medborgarna när ett planförslag arbetas fram. Något som ofta resulterar i
missnöjda medborgare (Henecke & Kahn 2002: 33).
Khakee (2000) menar att det finns många fördelar med att involvera medborgarna tidigt
i planeringsprocessen men belyser även problematiken med detta. En av de positiva
effekterna av medborgardeltagande är att de som bor och använder ett område dagligen
har en god lokalkännedom om platsen och på så sätt kan bidra med en unik kunskap till
planerarna (Khakee 2000). Trots att medborgardialog innebär en längre planeringsprocess
är vinsterna ofta ökad legitimitet och färre överklaganden av planer. Planernas kvalitet
höjs och en större allmän acceptans för det planerade är andra positiva effekter av
medborgardialog (Henecke & Khan 2002: 34-35). Medborgardialog anses däremot ofta
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medföra ett ökat behov av resurser i form av tid och pengar (Khakee 2006: 19). Det har
även visat sig att mest inflytande över den fysiska planeringen har medelålders, vita
män medan kvinnor och barn är grupper som inte har lika stora möjligheter att påverka
(Henecke & Khan, 2002: 23).
Vid sidan om problematiken med det lagstadgade medborgardeltagandets begränsningar
finns det ofta svårigheter med att integrera kulturella resurser i samhällsplaneringen
och frågor av denna sort tenderar att inte få lika stort fokus som exempelvis miljö- och
ekonomifrågor. Eftersom samhällsplanering innebär sektoröverskridande samarbeten och
behov av en helhetssyn behövs det nya metoder för att säkerställa medborgarinflytande
och de kulturella resursernas plats i samhällsplaneringen (Lundberg & Hjort 2011:6-7).

1.2 Syfte
Syftet är att studera hur en kommun i Sverige använder sig av cultural planningmetoden
i den översiktliga planeringen. Inom ramen för cultural planningmetoden kommer den
medborgardialog som Tjörns kommun genomförde i samband med att kommunen tog
fram sin senaste översiktsplan att studeras. Genom att kartlägga vad som karaktäriserat
medborgardialogen samt bedöma graden av deltagande och inflytande medborgarna haft
i översiktsplaneprocessen är syftet vidare att bedöma om cultural planningmetoden kan
förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den översiktliga planeringen.

1.3 Frågeställningar
 På vilket sätt har medborgarna medverkat i översiktsplaneprocessen?
 9LONHWLQÁ\WDQGHKDUPHGERUJDUQDKDIWL|YHUVLNWVSODQHSURFHVVHQ"
 Vilken/vilka planeringsteorier och demokratimodeller karaktäriseras
medborgardialogen i översiktsplaneprocessen av?
 +XUNDQFXOWXUDOSODQQLQJPHWRGHQI|UElWWUDPHGERUJDUQDVGHOWDJDQGH
RFKLQÁ\WDQGHL|YHUVLNWOLJSODQHULQJ"

1.4 Avgränsning
På grund av att studien är ett kandidatarbete med kort tidsram som följd har en
djupgående studie ej kunnat göras. Studien behandlar cultural planning som en
samhällsutvecklingsmetod för en utökad medborgardialog inom ramen för den översiktliga
planeringen. Den teoretiska utgångspunkten innefattar representativ demokrati och
demokratimodeller inom dess ram. Den representativa demokratin behandlas då Sverige
i enlighet med regeringsreformen från 1974 har ett representativt och parlamentariskt
statsskick (SFS 1974:152).
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Vidare behandlas rationell och kommunikativ planering med anledning av att
planeringsskolorna debatteras i stor utsträckning i dagens Sverige. Strömgren (2007)
menar exempelvis att ett eventuellt paradigmskifte från rationell till kommunikativ
planering inte ägt rum (Strömgren 2007: 25, 229). Till sist behandlas Sherry Arnsteins
deltagandestege då den är ett väl etablerat verktyg att mäta medborgarinflytande på i den
fysiska planeringen på (Castell 2013: 36-40).
För förståelse av studiens ämnesområde behandlar forskningsöversikten argumentation
för och kritik mot medborgardeltagande inom fysisk planering, samt svensk planoch bygglagstiftning. Erkända och aktuella forskares verk ligger till grund för det
som presenteras i de teoretiska utgångspunkterna och forskningsöversikten. Med
anledning av fallstudiens karaktär innefattar områdesöversikten medborgardeltagande
i översiktsplaneprocessen, cultural planning som samhällsutvecklingsmetod samt barn
och ungas medverkan i fysisk planering. Myndighetsdokument, svensk lagstiftning samt
aktuella dokument inom fallstudieområdet bygger upp områdesöversikten. En avgränsning
har gjorts från att behandla jämställdhet i fysisk planering samt att beskriva vedertagna
sätt att föra medborgardialog på, så kallade dialogverktyg. Fallstudien avgränsas till att
studera Tjörns kommuns arbetsprocess för att ta fram kommunens senaste översiktsplan.
Det är medborgardialogen under översiktsplaneprocessen där kommunen använde sig
av cultural planningmetoden som kommer att studeras. I metodkapitlet under fallstudie
redogörs fallstudiens avgränsningar närmare.
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1.5 Begrepp och förkortningar
t Beaktade intressen/synpunkter- synpunkter som beaktats i sin helhet och leder till
ändringar i översiktsplanen.
t Delvis beaktade intressen/synpunkter – synpunkter som delvis beaktas eller
noteras att de kommer behandlas i kommande planering
t Ej beaktade intressen/synpunkter – synpunkter som avslås, endast noteras eller ej
kommenteras
t Deliberation-överläggning, diskussion
t Dialogaktiviteter/ dialogverktyg- sätt eller metod att föra dialog på med de som
berörs av ett planförslag
t Kommunallagen- lag vilken reglerar aktiviteter för landsting och kommuner
t Kulturella resurser- kulturella värden i vid mening.
-Kultursektorn: kulturarv, litteratur, musik, teater med mera.
-Kreativa näringar: film/foto, reklam, design, arkitektur, turism med mera.
-Kulturella näringar: böcker, dvd, försäljning av musik via internet med mera.
-Immateriella näringar: traditioner, religion, framtidstro, kunskap om lokalt
hantverk, kreativitet med mera.
t Lagstiftning-Plan-och bygglagen
t Medborgare- kommuninvånare och de som berörs av ett planförslag
t Medborgardeltagande-medborgarnas medverkan/deltagande i en
planeringsprocess
t Medborgardialog- samtal/diskussion med medborgare om ett planförslag
t Medborgarinflytande- medborgarnas inflytande/ påverkan i en planeringsprocess
t NIMBY (not in my backyard)-medborgares motstånd mot ett planförslag i deras
närområde
t PBL-Plan- och bygglagen
t Planmonopol- det ökade ansvar kommunerna fick för planeringen genom planoch bygglagen 1947
t Platsens själ- platsens karaktär och särart
t Yttrande- uttalande från en aktör kring ett planförslag, flera synpunkter kan ingå i
ett yttrande
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2. Metod

Metodkapitlet redogör för val och kritik av forskningsdesign vilket här är en fallstudie.
Vidare behandlar metodkapitlet val och kritik av de metoder som använts inom ramen för
fallstudien. Val av forskningsdesign, metod och empiri har gjorts utifrån att de bedöms
kunna besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte.

2.1 Dokumentstudie
Dokumentstudie medför att forskaren hämtar sin data från skriftliga dokument, ljud eller
bilder (Denscombe 2009: 295). Kvalitativ innehållsanalys är en ofta tillämpad metod vid
kvalitativ analys av texter (Bryman 2011:505). En enklare form av kvalitativ innehållsanalys
på skriftliga dokument har gjorts där nyckelbegrepp från de teoretiska utgångspunkterna,
forsknings- och områdesöversikten identifierats. En kvalitativ analys valdes då forskaren
behövde få förståelse för begreppen och hur de definieras i texten och inte bara räkna
deras förekomst. Begreppen användes till att forma Checklista 1 som togs fram för vidare
analys av det studerade fallet. I kapitel 5, Områdesöversikt under 5.5 Checklista 1 redovisas
checklistan. Begreppen valdes med hänsyn till dess relevans för att kunna besvara studiens
frågeställningar.

2.2 Fallstudie
Forskningsdesignen som valts är en fallstudie eftersom undersökningen syftar till att
endast undersöka en undersökningsenhet (Denscombe 2009:59-61). I detta fall har Tjörns
kommuns tillämpning av samhällsutvecklingsmetoden cultural planning vid arbetet med
kommunens senaste översiktsplan studerats. Fokus har varit på medborgardialogen som
genomfördes. Inom ramen för fallstudien har i enlighet med Denscombe (2009:231,
295) dokument och intervju använts som insamlingsmetoder. Innehållsanalyser har
sedan gjorts (Bryman 2011:281). Fallstudien är uppdelad i två delar där del 1 består
av en kvalitativ innehållsanalys av skriftliga dokument och intervju. Del 2 består av en
kvalitativ innehållsanalys av skriftliga dokument där resultatet sedan har kvantifierats och
sammanställts i diagram. Endast två metoder har valts till följd av studiens korta tidsram
men även på grund av att en tredje metod ej bedöms kunna medföra någon ytterligare
dimension till de data som de valda metoderna kan ge. Enligt Denscombes (2009: 184)
beskrivning har därmed ingen triangulering gjorts.
Dokument producerade av Tjörns kommun och konsulter samt intervjumaterial från
intervju med kommunal tjänsteman har analyserats. Fallstudien möjliggör att uppfylla
uppsatsens syfte, nämligen att på en detaljerad nivå studera Tjörn kommuns tillämpning
av cultural planningmetoden i översiktlig planering och bedöma om metoden kan förbättra
medborgarnas deltagande och inflytande i översiktsplaneprocessen.
I enlighet med Denscombe (2009: 59-61) kan användandet av fallstudie belysa aspekter
som troligen inte kunnat påträffas vid en mer övergripande forskningsstrategi. En
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detaljerad undersökning innebär även att forskningen kan fördjupas vilket kan leda till en
högra grad av förståelse för varför ett resultat uppnås och inte enbart en redogörelse för
det. En av fallstudiens fördelar är att den möjliggör och uppmuntrar till att använda sig av
flera olika typer av källor, metoder och data för att kunna besvara studiens frågeställningar
samt uppnå arbetets syfte (Denscombe 2009: 59-61).

2.2.1 Kritik-fallstudie
Den främsta nackdelen med att använda fallstudie är huruvida de generaliseringar som görs
av resultatet kan bedömas som tillförlitliga (Denscombe 2009: 72, 164-165). Fallstudien
kommer att behandla det specifika fallet, översiktsplanearbetet i Tjörns kommun och
därför kan trovärdigheten i de generaliseringar som kommer att göras ifrågasättas.
Denscombe (2009) beskriver svårigheten att använda flera metoder vilket ställer högre
krav på forskaren att sätta sig in i metoderna. Om analysresultatet av metoderna inte
bekräftar varandra kan det innebära svårigheter för forskaren (Denscombe 2009:72, 164165)

2.3 Val av teoretiska utgångspunkter, forsknings- och
områdesöversikt
Forsknings- och områdesöversikten utgör en underkategorisering av de teoretiska
utgångspunkterna men har även valts utifrån dess relevans som ram för fallet. Material från
tidigare kurser inom kandidatprogrammet Fysisk planering har använts och andra källor
har hittats genom sökning i sökmotorn Summon. Sökord som medborgardeltagande,
medborgardialog samt innehållsanalys och fallstudie har använts.
För att visa på aktuell forskning inom området hade Birgitta Heneckes avhandling från
2006, Plan & protest: en sociologisk studie av kontroverser, demokrati och makt i den fysiska
planeringen varit värd att behandla. Avhandlingen har dock inte använts eftersom den inte
funnits tillgänglig.
Svårigheter har legat i hanteringen av Allmendingers, Khakees och Strömgrens tolkningar
av andra forskare i sina verk. Eftersom ovannämnda också är etablerade forskare inom
studiens ämnesområde bedöms de tolka och citera sina referenser korrekt.

2.4 Varför Tjörn?
Yin (2007) menar att fallstudiens fall ska väljas med hänsyn till dess utmärkande
kännetecken, i motsats till en surveyundersökning vars urval av fall bygger på mer
slumpmässiga principer. Fallet ska väljas efter dess relevans för det forskaren ämnar att
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undersöka. Ett argument för att välja just ett enda fall är att det är unikt i sitt slag (Yin,
2007:60). Tjörn var en av de kommuner i Västra Götalands län som deltog i projektet
Cultural Planning Laboratorty, ett projekt där tio kommuner som beslutat om att tillämpa
metoden i någon form inom samhällsplaneringen deltog. Tjörn har blivit pilotkommun
då de lyckats bra med implementeringen av metoden och idag genomsyras kommunens
organisation av cultural planning (Bergdahl & MB Kulturpartner AB 2012: 3-5).

2.5 Val av empiriskt material
Empiriskt material som använts är skriftliga dokument och intervjumaterial från
intervju med tjänsteman på Tjörns kommun. Dokument som använts är Tjörns själsammanfattning och analys av dialogarbetet kring översiktsplan 2012, Översiktsplan 2013
samt Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012 och Utställningsutlåtande 130516. De två
första dokumenten beskriver medborgardialogens tillvägagångssätt och hur synpunkterna
från medborgardialogen behandlades, därav dess relevans. Intervjun fungerade som
komplement till dokumenten. En avgränsning har gjorts från dokument som beskriver
strategier för utveckling av näringslivet på Tjörn. Strategierna arbetades fram parallellt med
övriga dialogaktiviteter. Anledningen till avgränsning från dokumenten är att strategierna
främst bygger på näringslivets synpunkter och inte medborgarnas. Samrådsredogörelse för
Översiktsplan 2012, Utställningsutlåtande- 130516 samt Översiktsplan 2013 är av relevans då
en analys av dokumenten förväntas medföra en kartläggning av medborgarnas inflytande
i översiktsplaneprocessen. Samtliga dokument var tillgängliga på kommunhemsidan och
är upprättade helt eller delvis av kommunen. Därmed bedöms de ha en hög trovärdighet,
representativitet och äkthet (Denscombe 2009: 301-302). Dokumenten beskrivs kortfattat
nedan.
Tjörns själ- sammanfattning och analys av dialogarbetet kring översiktsplan
2012
Sammanställning av medborgardialogen som genomfördes i samband med att kommunens
senaste översiktsplan togs fram (Tjörns kommun u.å. a).
Översiktsplan 2013
Styrdokument med kommunens redogörelse av mark- och vattenanvändning samt
utveckling av bebyggelse (Boverket 2014).
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012
Sammanställning av skriftliga yttranden det vill säga uttalanden med synpunkter på
förslag till översiktsplan under samrådet (Boverket 2014).
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Utställningsutlåtande- 130516
Sammanställning av skriftliga yttranden under utställningen av förslag till översiktsplan.

2.6 Innehållsanalys
Nedan beskrivs inledningsvis metoderna innehållsanalys och intervju, därefter
redovisas innehållsanalysen som gjordes i fallstudie del 1-intervju och dokument samt
innehållsanalysen som gjordes i fallstudie del 2-övriga planhandlingar. Merparten av
innehållsanalyserna har varit kvalitativa därav nedanstående avsnitts fokus.
Genom innehållsanalys kan ett dokuments innehåll undersökas. Värderingar, samband,
mönster, ”dolda” budskap och vad texten framhåller som relevant kan kartläggas.
(Denscombe 2009: 307-308 & Bryman 2011:280). Framförallt är den lämplig att använda
på texter med relativt direkta budskap (Denscombe 2009:308-309). Då dokumenten som
studeras är riktade mot allmänheten kan det tänkas att subtila innebörder inte förekommer,
därav innehållsanalysens relevans för studien.
Innehållsanalysen kan vara dels kvalitativ dels kvantitativ där den kvantitativa analysen
syftar till att kvantifiera textinnehållet (Bergström & Boréus 2012:51). Vid fallstudie är
det vanligt att forskaren använder sig av en kvalitativ metod, vilket också har gjorts i detta
fall (Denscombe 2009: 398). Bryman (2002) menar att kvalitativa studier är uppbyggda av
en forskningsstrategi där fokus oftast ligger på ord snarare än på kvantifiering av dem vid
datainsamling och dataanalys. Den kvalitativa forskningsstrategin är därmed tolkande i
sitt slag (Bryman, 2002: 249). En kvalitativ innehållsanalys kan ge en detaljerad beskrivning
av vilka värderingar som finns i det empiriska materialet samt vad som anses relevant.
Analysen kan ofta medföra att de beskrivningar och teorier som forskningen medför är väl
förankrade i verkligheten. Den möjliggör även alternativa förklaringar då den är beroende
av forskarens tolkningsförmåga (Denscombe 2009: 398-399). Syftet är att kartlägga hur
medborgardialogen gått till samt hur tillämpningen av cultural planningmetoden har
förbättrat medborgarnas medverkan och inflytande i översiktsplaneprocessen. Därmed
bedöms den kvalitativa innehållsanalysen vara lämplig för en detaljerad analys av
dokumenten.
Bryman (2011) menar att generellt sett är innehållsanalysens fördelar dess öppenhet i den
aspekten att genomförandet redovisas. Därmed kan arbetet enkelt följas upp. Det är en relativt
opartisk metod då den är icke-reaktiv och inte påverkas i samma utsträckning av forskarens
närvaro som till exempelvis vid en intervju (Bryman 2011: 296). Denscombe (2009)menar
att den inte berörs av den så kallade intervjuareffekten vilken innebär att intervjupersonens
svar påverkas av forskarens agerande (Denscombe, 2009: 244-245).
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2.6.1 Metodkritik- innehållsanalys
Bryman (2011) menar att generellt sett är innehållsanalysen beroende av det studerade
dokumentets kvalitet. Dokumentet ska bedömas efter autencitet- att dokumentet är
det som det uppger sig vara, trovärdighet- att dokumentet är äkta och inte förfalskats,
representativitet- att dokumentet är representativt för övriga väsentliga dokument.
Svårigheter ligger också i att svara på frågor som börjar med varför, då innehållsanalysen
oftast möjliggör enbart spekulationer kring frågan (Bryman 2011:296-297).
Behovet av tolkning av empiriskt material vid innehållsanalys är en svaghet (Bryman
2011:297). Mottagarens (forskarens) syfte med tolkningen och förförståelse kring ämnet
påverkar analysen (Bergström och Boréus 2012:39). Värderingar, bakgrund och identitet
kopplat till forskaren med andra ord ”forskarens jag” får alltid en viss inverkan på analysens
resultat (Denscombe 2011:323). Det ska därför tilläggas att vid samtliga innehållsanalyser
är de svar som plockats ut en tolkning av forskaren i denna studie.
Kvalitativ forskning brukar ofta innebära studier av ett mindre antal fall. Då kvalitativ analys
ofta är tidskrävande är det inte möjligt att analysera lika mycket data som vid en kvantitativ
analys, något som gör att representativiteten av fallen kan ifrågasättas och därmed även de
generella slutsatser som eventuellt dras (Denscombe 2009:382-385).

2.7 Intervju
För att fylla dokumentens kunskapsluckor kring medborgardialogen och tillämpningen av
cultural planningmetoden genomfördes en semistrukturerad intervju med en tjänsteman
på Tjörns kommun. Tjänstemannen valdes då hen aktivt arbetat med översiktsplanen.
Tjänstemannens svar bedöms därmed i enlighet med Denscombe (2009: 301-302) ha hög
trovärdighet, representativitet och äkthet.
Förfrågan om intervju gjordes via mailkorrespondens. Intervjupersonen erbjöds
anonymitet och medgav inspelning av intervjun. Tjänstemannen fick även erbjudande
om att granska transkriberingen av intervjun. Valet av en semistrukturerad intervju
baseras på dess flexibilitet som innebär att frågornas ordningsföljd kan ändras samt att
följdfrågor kan ställas. Intervjuformen möjliggör för den intervjuade att ge utvecklande
svar (Denscombe 2009: 234-235).
Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar men anpassades
också till situationen genom att de inledande frågorna var enkla och de i mitten av
intervjun krävde mer utvecklande svar. Intervjun genomfördes via telefon och spelade in
eftersom ett personligt möte hade varit utom tidsramen för detta arbete. Enligt Denscombe
(2009:258-259) tillåter bandinspelning en närmast fullständig dokumentation av en
intervju. Nackdelen är att den intervjuade kan känna sig hämmad av att det sagda hamnar
på band.
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Metodens fördelar är att den kan ge omfattande och detaljerad information som kan bidra
till förståelse och insikt för intervjuaren. Den utrustning som behövs är av det enklare
slaget och metoden lämpar sig bra då den intervjuades synpunkter, prioriteringar och
idéer rörande ett ämne ska undersökas. Intervjuer medför även en förhållandevis hög
svarsfrekvens då de är inbokade på förhand (Denscombe 2009:267-268).

2.7.1 Metodkritik- intervju
En svårighet med semistrukturerad intervju ligger i den ”öppna” data den producerar
vilken kan vara svår att generalisera utifrån (Denscombe 2009:268). Intervjuareffekten
uppstår alltid mer eller mindre vid intervju och innebär att intervjupersonens svar
påverkas i någon mening av hens tolkning och bedömning av forskarens identitet och
uppträdande (Denscombe 2009: 244-245). Intervjuareffekten kan få konsekvensen att den
intervjuade svarar annorlunda mot hur hen faktiskt tycker. Vidare menar Denscombe
(2009) att intervjuer är en tidskrävande metod vars tillförlitlighet kan ifrågasättas eftersom
sammanhanget och valet av intervjuperson påverkar informationen som produceras
(Denscombe 2009: 268-269).

2.8 Fallstudie del 1- dokument och intervju
Kvalitativ innehållsanalys har gjorts på Tjörns själ- sammanfattning och analys kring
dialogarbetet kring översiktsplan 2012, Översiktsplan 2013 samt transkriberingen av
intervjun med tjänsteman på Tjörns kommun. I enlighet med Denscombe (2009) har
studiens databearbetning gjorts på ett så systematiskt sätt som möjligt och fyra grundprinciper
för kvalitativ dataanalys har agerat utgångspunkt. Den första handlar om att analysen och
slutsatserna ska förankras i data. Den andra innebär att en noggrann genomgång av data
ska ligga till grund för de förklaringar och tolkningar som görs. Den tredje handlar om att
analysen inte ska färgas av forskarens fördomar. Den fjärde innebär att en repetitiv process ska
prägla analysen av data (Denscombe 2009: 367-368).
Enligt de fyra grundprinciperna lästes först materialet noggrant flera gånger för att skapa
en grundlig förståelse för det. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med
utgångspunkt i Watt Boolsens (2007: 90-91) rekommendationer vilka redovisas nedan.

1. Val av text
2. Uppdelning texten i mindre segment
3. Tilldela segmenten ”etiketter”
4. Utifrån ”etiketter” tas” Underkategorier” fram
5. Kategorierna ges koder
6. Texten kodas
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Endast steg 1-3 användes slutligen vid innehållsanalysen. Steg 1 gjordes på det sätt
som tidigare beskrevs. Steg 2 innebar att Checklista 1 användes. Checklistan innehåller
nyckelbegrepp från de teoretiska utgångspunkterna, forsknings- och områdesöversikten.
Först gjorde checklistans begrepp en grövre indelning av det empiriska materialet i mindre
delar där checklistan användes för genomgång av materialet.
Steg 3 innebar att checklistans begrepp gavs etiketter i form av frågor grundade i de
teoretiska utgångspunkterna, forskning-och områdesöversikten. Användandet av kritiska
frågor är ett grundläggande sätt att analysera text på där frågorna fungerar som redskap för
textbearbetning (Fejes & Thornberg 2015:182). Checklista 1 och dess frågor presenteras i
kapitel 5 Områdesöversikt, under 5.5 Checklista 1.
En pilotstudie gjordes i enlighet med Watt Boolsens (2007:94) rekommendation på det
först nämnda dokumentet. Efter pilotstudien formulerades en del frågor om eftersom de
var otydliga i sin definition och några togs bort helt. Ett nytt test genomfördes mot samma
text och därefter ställdes checklistans frågor mot båda dokumenten och transkriberingen.

2.9 Fallstudie del 2- övriga planhandlingar
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012
och Utställningsutlåtande- 130516. Analysen syftar till att komplettera undersökningen
av allmänhetens grad av inflytande i översiktsplanen genom att se om deras synpunkter
beaktats, delvis beaktats eller ej beaktats i planhandlingarna. Analysen syftar med andra
ord till att se om medborgarna påverkat beslutsunderlaget för översiktsplanen. Det är
antalet synpunkter och inte antalet yttranden som studeras, därmed kan flera synpunkter
där några beaktas och andra inte, ingå i ett yttrande.
I studien har synpunkterna och kommunens kommentarer tolkats och sedan kategoriserats
under vilken grad av beaktning de fått samt under det intresseområde som synpunkterna
berör. En kvalitativ innehållsanalys gjordes därför inledningsvis. För att kunna se samband
mellan synpunkternas intresseområde och grad av beaktning och slutligen bedöma om
de påverkat översiktsplanen kvantifierades resultatet och sammanställdes i diagram.
Samma kategorisering av synpunkter efter intresseområde som kommunen använde
sig av i samrådsredogörelsen användes vid innehållsanalysen. Efter genomgång av
planhandlingarna kartlades ytterligare intresseområden. Samtliga intresseområden blev
sedan kategorier och bildade Checklista 2. Intresseområden där tydligt återkommande
sakfrågor förkommit bland synpunkterna fick underkategorier. Checklista 2 redovisas i
kaptiel 6 Fallstudie, under 6.3.1 Checklista 2. I samma kapitel under 6.3.2 Arbetsfrågor
redovisas och definieras synpunkternas grad av beaktning efter beaktade, delvis beaktade
samt ej beaktade synpunkter.
Kommunen redovisar yttrandena sammanfattade i samrådsredogörelsen och i sin
helhet i utställningsutlåtandet. Kommunen har i båda planhandlingarna inledningsvis
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sammanfattat de förändringar som gjorts i översiktsplanen och sedan kommenterat
varje yttrande. Synpunkter har kategoriserats efter intresseområde där ett av områdena
är privata intressen, vilket bedöms vara enskilda intressen. Boverket (2014) menar att
enskilda intressen är enskilda medborgares intressen vilka uppkommer då ett planförslag
påverkar den enskilde (Boverket 2014). Dessa intressen kan vara motstridiga mot
allmänna intressen, vilka är intressen viktiga för allmänheten. En uppdelning av enskilda
och allmänna intressen har inte gjorts och därför har dessa två synpunkter placerats in
under andra intresseomr
Endast synpunkter från föreningar, företag samt enskilda medborgare har analyserats då
det är allmänhetens inflytande över beslutsunderlaget för översiktsplanen som studerats.
Varje medborgare respektive varje förening eller företag räknas som en person. Vid
synpunkter där avsändaren endast uttryckt sig positiv till planhandlingen har kommunen
endast noterat och svårigheter uppstått vid tolkningen. I enstaka fall har även synpunkterna
varit svåra att kategorisera efter rätt intresseområde. För att undvika skevheter har sådana
synpunkter därför uteslutits. Eftersom länsstyrelsen bevakar frågor rörande klimat,
säkerhet, hälsa och riksintresse och antas göra detta i planhandlingarna räknas dessa
frågor inte som synpunkter.

Dokumentstudie
-teoretiska utgångspunkter
-forskningsöversikt
-områdesöversikt

Kategorier
-samrådsredogörelse
-utställningsutlåtande

Checklista 1

Checklista 2

Fallstudie del 1dokument och intervju

Fallstudie del 2övriga planhandlingar

Checklista 1

Resultat

Checklista 2

Jämförelse resultat
Fallstudie del 1 och 2

Checklista 2

Resultat

Koppling till
Teoretiska utgångspunkter

Svar på
frågeställningar

Checklista 2
Metodschema
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3. Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkterna fungerar som ram för att kunna besvara studiens
frågeställningar. Framförallt är det de tre sista frågeställningarna som har för
avsikt att besvaras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Demokrati,
planeringsteorier samt Sherry Arnsteins deltagandestege behandlas nedan. Förståelse
för demokratimodeller är väsentligt i syftet att dra slutsatser om vilken planeringsteori
översiktsplaneprocessen på Tjörn präglats av. Den teoretiska ramen kommer senare
appliceras på fallstudiens resultat och utgöra grunden för vidare diskussion och förståelse.

3.1 Demokrati
Larsson (1993) menar att år 1809 skrevs representativ demokrati in i Sveriges grundlag
och det gustavianska enväldet, baserat på maktdelningsprinciper övergavs. Reformen
1919 innebar allmän rösträtt för män och kvinnor i riksdagsval från 23 års ålder med
undantag för utrikesfödda, bidragsberoende och omyndigförklarade medborgare. Kvinnor
röstade första gången i riksdagsvalet 1921. Under 1900-talet liberaliserades rösträtten och
rösträttsåldern ändrades till dagens 18 år (Larsson 1993:59-61, 86).
Regeringsformen från 1974 lyder följande:
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska
folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och
lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.”
(SFS 1974:152)
Larsson (1993) menar att representativ demokrati medför att medborgarna genom
allmänna val väljer politiska representanter vilka ges befogenhet till politiskt beslutsfattande.
Medborgarna förmedlar genom politikerna sina synpunkter och representativ demokrati
är således en indirekt styrelsemetod. Demokratiformens problematik kan bestå i att
endast vissa av medborgarnas sakfrågor hamnar på den politiska agendan. Det politiska
systemet har flera nivåer, riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Ibland räknas också kyrkan in. Regionala och lokal system är underordnade det nationella
riksdagssystemet där riksdagen har den högst maktställning (Larsson 1993: 29-36).
Wide & Gustafsson (2001) menar att representativitet i svensk kontext innebär
åsiktsrepresentativitet vilket innebär att de folkvalda representerar väljarnas åsikter. Social
representativitet ingår också i sammanhanget och innebär att väljarnas etnicitet, ålder och
kön avspeglas hos de förtroendevalda. Mångfald på alla politiska nivåer är av vikt för att
få en god representativitet (Wide & Gustafsson 2001: 26-29).
Av praktiska skäl tillämpas inte direktdemokrati i någon vidare mening i dagens Sverige.
Problematiken ligger i att folkomröstningar och dialog med många medverkande anses
svårhanterligt. Fördelen med representativ demokrati är att politikerna bär ansvaret för
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fattade beslut. Vid missnöje kan medborgarna genom val sedan välja nya representanter.
Direktdemokrati medför ett större ansvar för medborgarna även om politikerna fortfarande
har en betydande roll som samordnare (Larsson 1993:19-21, 31). Det kommunala systemet
är starkt i Sverige idag då planmonopolet, beskattningsrätten samt kommunallagen ger
kommunerna självstyre (Larsson 1993:36).
Henecke & Khan (2002) menar att demokratimodellerna liberal demokrati,
deltagardemokrati och deliberativ demokrati tar sin utgångspunkt i den representativa
demokratin. Eftersom samhället idag är så komplext anser många forskare att
demokratimodeller som bygger på direktdemokrati inte är realistiska att tillämpa.
Skillnaden mellan ovan nämnda demokratimodeller är synen på hur mycket utrymme
olika konstellationer av medborgardeltagande bör ges vid sidan om den representativa
demokratin (Henecke & Khan 2002:10).

3.1.1 Liberal demokrati
De liberala demokratimodellernas gemensamma syn på demokratiprocessen är att
individer medverkar för att tillgodose sina egna intressen. Den elitdemokratiska och
den pluralistiska modellen är två former av liberal demokrati där avvägningen mellan
egenintressen är central. Avvägningen och beslutsfattandet sköts av en politisk elit vilken är
framröstad av medborgarna och den politiska och privata sfären är tydligt särskilda. I den
elitdemokratiska modellen vilken är den mest renodlade innebär medborgardeltagandet
endast en rösträtt för medborgarna att välja politiska representanter. Andra former av
deltagande anses inte eftersträvansvärt då medborgarna anses oförmögna till politiskt
agerande (Henecke & Khan 2002:10-11).
Den pluralistiska modellen förespråkar en utveckling av den politiska maktfördelningen.
Makten ska inte vara koncentrerad hos politikerna utan även finnas hos intresseföreningar
vilka fungerar som representanter för medborgarna. Intresseorganisationerna har sedan
makt att påverka beslutsfattarna. Modellen har därmed en delad syn på medborgardeltagande
där politikerna sköter beslutsfattandet och direktdemokratiska former av deltagande inte
behövs. Den väsentliga delen av beslutsfattandet är förhandlingen mellan politiker och
intresseorganisationer. Problematiken med denna form av medborgardeltagande är att den
pågår utanför de offentliga institutionerna, utan regler och ramar kring dess utformning.
Modellen anklagas för dess simplifierande av maktrelationer där makten anses vara relativt
jämnt fördelad i samhället även om så inte är fallet. Faran ligger i om marginaliserade
grupper respektive starka grupper så som näringslivet får liten respektive stor påverkan
i beslutsprocesser. Den pluralistiska modellen bedömer att detta inte är någon fara utan
belyser istället att intresseorganisationernas medverkan kompletterar den representativa
demokratins beslutsfattandeprocess och göra den mer demokratisk.
Diskussion är inte det främsta processvärdet inom modellen eftersom politikerna redan
har bestämda mål då beslutsprocessen startar. Diskussion som verktyg i beslutsprocesser
utesluts inte helt men anses inte vara ett medel för att nå konsensus kring gemensamma
lösningar på samhällsproblem (Henecke & Khan 2002:10-12).
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3.1.2 Deltagardemokrati
Henecke & Khan (2002) diskuterar att grunden i deltagardemokratiska modeller är
att medborgardeltagande har ett mervärde. Medborgardeltagande anses bidra till att
människor utvecklar ömsesidig respekt, solidaritet, tolerans mot oliktänkande samt
ansvarskänsla för samhället i stort. Tilltron till medborgarnas förmåga till deltagande i
demokratiska processer är stor men ramen för det politiska beslutsfattandet är fortfarande
den representativa demokratin där politikerna fattar besluten. Centralt i modellen
medborgardeltagandets utformning och relationen mellan politiker och medborgare.
Deltagande kan ske genom direkt deltagande i beslutsfattandet exempelvis genom
folkomröstningar eller deltagande genom den representativa beslutsprocessen. Den
sistnämnda formen medför ett sekundärt politiskt inflytande över beslutsprocessen.
Problematiken i modellerna ligger i att medborgarna måste finna ett värde i sin
medverkan, alltså att deras synpunkter får gehör utan att den representativa demokratin
hotas. Problem kan därmed uppstå då deltagardemokratiska inslag måste ske inom
ramen för den representativa demokratin. Politisk jämlikhet är ett mål i modellerna men
enbart rättigheten till medverkan skapar inte jämlikhet då socioekonomisk status har en
betydande roll och påverkar människors inflytandegrad. Politisk ojämlikhet förekommer
i liberala demokratimodeller som inte erkänner problematiken menar förespråkare av de
deltagardemokratiska teorierna.
För en välfungerande tillämpning av deltagardemokratiska modeller är processvärdena
öppenhet, ansvar, diskussion och ömsesidighet av vikt. Öppenhet ligger till grund för
realisation av de övriga värdena. Fokus ligger även på medborgardeltagande och politisk
diskussion där diskussionerna ska präglas av en ömsesidighet parterna emellan. Samtliga
medborgare har även ett ansvar för demokratins funktion men politikerna har ett
huvudansvar på grund av sin maktställning (Henecke & Khan 2002:13-14).

3.1.3 Deliberativ demokrati
Henecke & Khan (2002) menar att precis som deltagardemokratier förespråkar deliberativa
demokratiteorier ett medborgardeltagande där samtliga berörda medborgare ska ges
samma möjligheter att medverka i politiska processer. Centralt för och gemensamt för de
deliberativa demokratiteorierna är att diskussion eller deliberation ska prägla det politiska
beslutsfattandet. Deliberativ demokratiteori tar sin utgångspunkt i Jürgen Habermas
teorier där den ultimata samtalssituationen är i fokus (Henecke & Khan 2002:14). Eriksen
& Weigård (2000) diskuterar att den ultimata samtalssituationen och kommunikativt
handlande handlar om att beslutsfattande sker gemensamt genom ett deliberativt förlopp.
Istället för förhandling och majoritetsomröstning vilka bygger på relationer av makt ska
de förslag med bäst argument ges företräde. Krav för den ultimata samtalssituationen är
att samtliga berörda ges samma möjligheter att medverka och argumentera. Viljan och
målet att nå konsensus måste finnas hos samtliga parter och det är styrkan i argumenten
som avgör vad deliberationen resulterar i. Manipulation och maktmissbruk måste
därmed undvikas (Eriksen & Weigård 2000:94-99, 154-161, 257-261). Kraven utgör basen
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i deliberativa demokratimodeller och deliberation syftar till att de bästa argumenten
präglar samtalet och att gemensamma beslut fattas i samförstånd mellan samtalsaktörerna.
Det grundläggande syftet i deliberativa beslutsprocesser är att de medverkandes egna
intressen läggs åt sidan och allmänhetens bästa eller det gemensamma intresset sätts i
fokus (Henecke & Khan 2002:15).
Henecke & Khan (2002) menar att de grundläggande kraven i de deliberativa
demokratimodellerna är inte utan problematik då de strider mot vissa fundamentala
demokratiska värden. Kritiken mot Habermas och andra teoretiker handlar om
ifrågasättandet av att politiskt beslutsfattande måste ske genom konsensus. En del teoretiker
anser att det räcker med att samtliga medverkande anser att processen gått rättvist till och
att besluten kan accepteras även om inte alla samtycker i frågan. Majoritetsomröstning
blir således en nödvändighet. Samstämmighet bland de deliberativa teoretikerna råder
däremot kring att samtliga berörda ska få medverka under samma förutsättningar i
deliberationen (Henecke & Khan 2002:15).
Young (2000) menar att deliberativa teoretiker ofta hävdar att deliberation enbart kan
bedrivas i mindre grupper, ansikte mot ansikte. Young menar dock att den deliberativa
demokratiteorin istället måste utformas inom ramen för den redan fastlagda
representativa demokratin för att kunna fungera (Young 2000:44-47). I både Habermas
och Youngs modell har civilsamhället en nyckelroll för att de deliberativa idealen ska
uppnås. De politiska institutionerna utgör inte enbart den demokratiska processen utan
kommunikationen mellan många samhällssektorer är viktig. Samhällssektorerna och de
politiska institutionerna måste alla sträva mot de deliberativa idealen (Henecke & Khan
2002:16).
Den deliberativa demokratiteorin ser likt de deltagardemokratiska modellerna
problematiken i politisk ojämlikhet och har även vissa likheter med ovanstående modeller
rörande processvärden. En utmärkande tyngdpunkt i de deliberativa demokratimodellerna
är att samtalet ska präglas av ömsesidighet och respekt samtalsaktörerna emellan (Henecke
& Khan 2002:16).

3.2 Planeringsteorier
Strömgren (2007) menar att planeringstänkandets utveckling har enligt många forskare
genomsyrats av flera paradigmskiften sedan modernismen. Planeringsteorierna anses ha
avlöst varandra i takt med samhällsförändringar och idag är den rationella planeringens
faktum eller icke faktum ett aktuellt debattämne (Strömgren 2007:18-19). Strömgren
anser dock att rationell planering fortfarande präglar planering i Sverige med hänsyn till
lagstiftningens utformning vilken inte institutionaliserat de kommunikativa teorierna
(Strömgren 2007:229).
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3.2.1 Rationell planering
Allmendinger (2009) menar att rationell kommer av latinets ration med innebörden
orsak eller skäl (Allmendinger 2009:63). Den rationella planeringen tog form efter andra
världskriget och syftade till att stärka ekonomin och kontrollera markanvändningen.
Utmärkande för planeringsteorin är dess starka tilltro till vetenskapliga och objektiva
metoder. Planeringsteorin förespråkar även att beslut ska grunda sig på enbart fakta
(Allmendinger 2009:49-50, 66). Byråkratin och statliga organ har en stark ställning och
beslut baseras på en noggrann analys och präglas av logik där en förbindelse mellan
orsak och verkan finns. Planering och politik ska hållas åtskiljda eftersom inga subjektiva
värderingar och känslor vilka hör politiken till ska påverka planeringen. Formulerandet
av mål och värden är således inget planerarna ska arbeta fram utan hänvisas åt politikerna
vilka också sätter agendan för planeringen. Genom logik och fakta ska sedan planerarna
hitta de mest effektiva, rationella verktygen för att nå målen (Allmendinger 2009:63-64).
Planeringen är således expertdriven och medborgardeltagande för att höja kvaliteten på
planerna anses inte nödvändigt. På 1960-talet nådde den rationella planeringen sin kulm
(Allmendinger 2009 :49-50, 65).
Strömgren (2007) beskriver sin bild av rationell planering i Sverige och talar om en
diskurs vilken han benämner planering som rationell beslutsprocess. Diskurs innebär här
ett sätt att tala och tänka kring fysisk planering (Strömgren 2007: 33-35). På 1960-talet
började planering ses som ett rationellt verktyg för beslutsfattande. Bebyggelse- och
stadsplaneringsdiskussionen hamnade i skuggan av målet att på bästa sätt bedriva
beslutsfattande som gynnade samhället i stort. Planeringen var därmed starkt kopplad
till vetenskapen och genom att kartlägga och pröva olika planalternativ skulle det bäst
lämpade planalternativet väljas. Genom politisk överenskommelse skulle ett planförslag
också antas (Strömgren 2007: 39-41).
Strömgren (2007) kritiserar Allmendingers kritik av Andreas Faludi. Enligt Strömgren
menar Allmendinger att Faludi förespråkar en blåögd, renodlad rationalitet där alternativ
tas fram med hjälp av objektiva, rationella undersökningar med redan satta mål.
Planeringen framställs som avgränsad från politiken och planeraren framställs som expert
med kompetens att besluta om allmänhetens bästa (Strömgren 2007: 41). Strömgren
menar istället att Faludi argumenterar för att en komplett jämförelse mellan alternativ
är en onåbar ideal situation. Eftersom det mänskliga förnuftet är oförmöget att göra en
komplett utvärdering av samtliga alternativ är planerarens rationalitet begränsad. Det
handlar därmed inte om en vetenskaplig beräkning av planeringsalternativ via jämförelse
och prövning. Beslut som fattas är endast optimala utifrån rådande begränsningar.
Planeringen är inte en verksamhet för en planerarexpert utan samarbete måste ske mellan
medborgare och politiker för att ett alternativ ska kunna väljas. Planering och politik
kompletterar därmed varandra och Faludi betonar vikten av den representativa demokratin.
Samhället ska genomgående präglas av rationellt och legitimerat beslutsfattande där den
vetenskapliga kunskapen ska legitimera politiska beslut (Strömgren 2007: 41-43).
En rätt riktad kritik mot den rationella planering som Faludi förespråkar är tron på att
planering kan skapa en bättre värld genom att sträva mot ett kollektivt gott (Strömgren
2007: 43-44). Annan kritik mot den rationella planeringen handlar om dess bristande
fokus på andra former av kunskap som intuition och mänsklig spontanitet (Allmendinger
2009 :73).
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3.2.2 Kommunikativ planering
Allmendinger (2009) menar att den postmodernistiska planeringstraditionen är en reaktion
mot modernismen och den rationella planeringen. Communicative och colllaborative
planning behandlas i samma kapitel då de både är postmoderna, kommunikativa
planeringsskolor (Allmendinger 2009: 178-184, 186-187).
Allmendinger (2009) menar att samhällets komplexitet skapar ett behov av att inkludera
medborgarna vilka är en del av samhället enligt den kommunikativa planeringens
förespråkare. Generella tillvägagångssätt är såldes inte realistiska då samhällsförändringar
sker snabbt och en uppdelning av syfte, handling och mål bör inte göras då de har en
koppling till varandra (Allmendinger 2009:197-198, 210). Det är Michel Foucaults
men framförallt Jürgen Habermas kritik mot modernismen som utgör grundtankarna i
kommunikativ planering. Den vetenskapliga rationaliteten har slagit ut andra tankesätt
och kunskapsformer och antagit att kunskap kan vara objektiv. Kommunikativ planering
uppmanar istället till alternativa inhämtningssätt av kunskap och betonar dess subjektivitet
(Allmendinger 2009:198-200). Habermas the ideal speech, den ultimata samtalsituationen
förespråkas inom planeringsskolan. Förespråkare menar att the ideal speech medför att
maktstrukturer i samhället kan avslöjas samt att konsensus bland de medverkande kan
uppnås (Allmendinger 2009:205). Metaforerna, idéerna, språket och berättelsernas makt
ses som också som medel att påverka maktstrukturer (Johansson & Khakee 2009:34-36).
Johansson & Khakee (2009) menar att den kommunikativa planeringen beskriver och
tolkar hur en etisk och samhällskritisk planering bör vara. Planering beskrivs som en
kommunikativ process präglad av interaktion där information kan presenteras på olika
sätt. Den kommunikativa planeringensprocessen är interaktiv och klargörande med
betoning på beslut och handling inom policyområden. Genom en hänsynsfull dialog
ska interaktion mellan olika berörda grupper ske där samtliga samtalsaktörer ska känna
delaktighet och vara med i beslutsfattandet. Planeringsskolan präglas därmed av så
kallad demokratisk pluralism. Hänsynsfull dialog innebär att de medverkande lyssnar
till varandra samt uppmärksammar varandras åsikter. En kommunikativ process innebär
även ett införskaffande av flera former av kunskap så som människors uppskattning,
förståelse, omdömen och erfarenheter. Processen syftar också till att de medverkande lär
sig något av varandra.
Kommunikativ planering är inte målinriktad likt traditionell planering där målen ska
följas på ett visst sätt utan fokus ligger på planeringsprocessens flexibilitet och kvalitet
(Johansson & Khakee 2009:34-36).
Allmendinger (2009) menar att kritik mot kommunikativ planering handlar om dess gap
mellan teori och praxis. Teorin anses vara för abstrakt och planeringsskolans tillämpning
förutsätter ett öppet demokratiskt samhälle och har svårigheter att användas utanför det
(Allmendinger 2009:205).
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3.3 Arnsteins deltagandestege
Arnstein (1969) menar att medborgardeltagandet kan värderas utifrån i vilken omfattning
medborgarna får inflytande i en planprocess. Medverkan utan möjlighet till inflytande
är endast en frustrerande process för de med lägst maktställning (Arnstein 1969:216217). Genom en deltagandestege med åtta nivåer kan medborgardeltagandet graderas
utifrån medborgarnas inflytande i planprocessen. Stegen synliggör klyftan mellan de med
makt och de utan. De första två stegen är manipulation och terapi. Dessa två innebär att
makthavarna vill påverka medborgarnas uppfattning och engagera dem i aktiviteter för
att lyfta bort uppmärksamheten från verkliga problem. Stegen innebär således ett ickeinflytande. Mellanstegen är information, konsultation och pacificering och dessa benämner
Arnstein som symboliskt deltagande. Medborgarna får ett visst inflytande då deras åsikter
blir hörda men makthavarna bryr sig egentligen inte om dem. Först på sjätte steget kan det
talas om verkligt inflytande. Partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll är steg
sex, sju och åtta (Arnstein 1969:217).

Steg 1. Manipulation
I detta steg involveras medborgarna i olika aktiviteter, program och kommittéer för att
undervisa och övertyga dem samt få deras support (Arnstein 1969:218-223).
Steg. 2 Terapi
I detta steg involveras medborgarna i aktiviteter med det bakomliggande syftet att bota
dem från så kallad “psykisk ohälsa”. Medborgardeltagande som täckmantel för gruppterapi
är både arrogant och falskt enligt Arnstein. Istället för att försöka bota medborgarna
borde makthavarna hantera den rasism och det utanförskap som skapar ”ohälsan” menar
Arnstein (Arnstein 1969:218-223).

Steg 3. Information
Detta steg innebär informerande från makthavarnas sida om medborgarnas rättigheter,
ansvar och möjligheter. Däremot präglas steget ofta av en envägskommunikation från
makthavarna till medborgarna. Genom ytlig informationsspridning, flyktiga svar och
jargong kan makthavarna visa sin maktställning. Lite utrymme finns för feedback och
förhandling parterna emellan. Ofta involveras medborgarna sent då förslaget redan är
klart och lite utrymme finns för påverkan (Arnstein 1969:218-223).
Steg 4. Konsultation
Genom konsultation via exempelvis attitydundersökningar, lokala informationsmöten
samlas medborgarnas åsikter in. Om inte dessa åsikter senare visas hänsyn i planförslaget
är steget likvärdigt med föregående enligt Arnstein. Makthavarna använder då endast
medborgarnas åsikter som statistiskt underlag där medborgardeltagandet klassas efter
antalet medverkande. Ett deltagande som för medborgarna enbart innebär ett med i
processen (Arnstein 1969:218-223).
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Först nu kan det talas om en mindre andel medborgarinflytande då utvalda medborgare
tillåts ingå i en kommitté eller styrelse i publika organ som polisen och skolan. Medborgarna
kan agera rådgivare till makthavarna vilka sköter beslutsfattandet. Om makthavarna har
majoritet i dessa styrelser riskerar medborgarnas åsikter dock att inte få gehör (Arnstein
1969:218-223).

Medborgarkontroll

Verkligt inflytande

Delegerad makt

Partnerskap

Pacificering

Symboliskt deltagande

Konsultation

Information

Terapi
Icke inflytande

Manipulation
Arnsteins deltagandestege
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Steg 6. Partnerskap
I detta steg ges medborgarna verkligt inflytande över en plans utformning genom
förhandling mellan makthavare och medborgare. Ansvar för beslutsfattandet delas
parterna emellan då de ingår partnerskap i olika kommittéer för att lösa problem (Arnstein
1969:218-223).
Steg 7. Delegerad makt
Om medborgarna får majoritetsställning i en kommitté där förhandling med makthavare
sker kan medborgarna få ett maktövertag och möjligheten att själva bestämma över en
plans utformning (Arnstein 1969:218-223).
Steg 8. Medborgarkontroll
Steget innebär att medborgarna genom ett bolag själva driver och bestämmer över
exempelvis en institution som den lokala skolan (Arnstein 1969:218-223).

3.4 Begrepp från de teoretiska utgångspunkterna
Följande begrepp från de teoretiska utgångspunkterna tas med till utarbetandet av
Checklista 1 för vidare analys av fallet.
Medborgarnas förmåga till deltagande i demokratiska processer
Mervärde
Politiskt beslutsfattande
Medverkan
,QÁ\WDQGH
Diskussion/dialog
Argument
Konsensus
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4. Forskningsöversikt

Forskningsöversikten behandlar material som kan kopplas till studiens problemområde
och undersökta fall. Vidare fungerar forskningsöversikten även som en bakgrund för
förståelse av ämnet. Argumentation för vikten av medborgardeltagande inom fysisk
planering, plan-och bygglagens koppling till medborgardeltagande, samt problematik
kring plan- och bygglagens begränsningar rörande medborgardeltagande inom fysisk
planering behandlas nedan. Avslutningsvis presenteras kartlagda nyckelbegrepp ur
forskningsöversikten vilka tas vidare för kommande analys.

4.1 Varför medborgardeltagande?
Gilljam (2006) menar att representanter i riksdag, kommun och landsting är i en
representativ demokrati folkvalda och har därmed rätten att fatta politiska beslut. En
välfungerande representativ demokrati kan dock inte enbart bygga på dessa representanters
kunskaper utan en ständigt pågående dialog mellan medborgare och politiker måste finnas
(Gilljam 2006: 25).
Johansson & Khakee (2009) menar att planering idag generellt uppfattas som en politisk
aktivitet eftersom det handlar om hur samhället ska utvecklas. Planering handlar därmed
om maktutövning och maktfördelning och vilka röster som blir hörda och vilka som
inte blir det. Det är en demokratisk rättighet att delta vid beslutsfattande och beredas
möjlighet till påverkan. Vid planering är det därmed planerarnas moraliska uppdrag att
inkludera och höra berörda parter i planeringen (Johansson & Khakee 2009: 13, 62, 70).
Medborgardeltagande bidrar till att människor lär sig samarbeta med andra för att uppnå
ett gemensamt mål samt ger människor kunskap om samhällets organisation och funktion.
Något som leder till att medborgarna ges redskap för att kunna påverka samhället. För
planerarna medför medborgardeltagande att värdefull kunskap kan inhämtas vilket bidrar
till förbättrat planeringsunderlag (Johansson & Khakee 2009: 68).
Henecke & Khan (2002) menar att en del av problematiken runt medborgardeltagande
ofta anses vara att det står i konflikt med en effektiv och snabb planeringsprocess. I planoch bygglagen står det att planläggning ska ske så effektivt som möjligt och därmed ges
utökad medborgardialog ofta lägre prioritet. Trots att medborgardialog innebär en längre
process är vinsterna ofta ökad legitimitet och färre överklaganden av planer. Planernas
kvalitet höjs och en större allmän acceptans för det planerade är positiva effekter av
medborgardialog. När de fysiska strukturerna håller en god kvalitet bidrar det i ett längre
tidsperspektiv till att det byggda kan användas lång tid framöver (Henecke & Khan 2002:
34-35). Baker, Coaffee & Sherriff (2007) argumenterar att genom att lyssna till medborgarna
ökar förståelsen för planområdet vilket i slutändan underlättar och effektiviserar
beslutsfattandet. Beslutsunderlaget blir därmed bättre om medborgarna involveras tidigt i
planeringsprocessen och på lång sikt är medborgardeltagande ekonomiskt lönsamt (Baker,
Coaffee & Sheririff 2007: 80-84).
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4.2 Plan- och bygglagen
Henecke & Khan (2002) menar att år 1987 infördes den nya plan- och bygglagsstiftningen
med syftet att skapa en modernare, förenklad lag som bidrar till en demokratisk
planprocess. Tidigare lagstiftning hade en elitdemokratisk prägel och den nya skulle
istället präglas av deltagardemokratiska inslag. Tanken var att gapet mellan beslutsfattare
och berörda medborgarna skulle minska, medborgarinflytandet öka och lokal demokrati
stärkas. Kommunerna gavs ett ökat självbestämmande över markanvändningen samt
ansvaret att tillgodose allmänna som enskilda intressen i lämplig utsträckning. Syftet
var att ge medborgarna insyn i planeringsprocessen samt att ge dem möjligheten att
påverka den fysiska planeringen i större utsträckning. Procedurregler för planprocessen
lagstadgades därmed för att säkerställa ett medborgardeltagande. Det lagstadgade
medborgardeltagandet var framförallt en reaktion på allmänhetens ökade krav på
inflytande över den fysiska planeringen. I förarbetena till lagen framgår det att i de fall
medborgarna inte tillåtits medverka då ett planförslag arbetas fram riskerar planförslaget
att inte accepteras av allmänheten. Genom medborgardialog kan beslutsunderlaget för
ett planförslag förbättras, vilket skapar legitimitet åt planeringen. Plan-och bygglagen
1987 och även revideringen av lagen 1996 betonar att medborgardeltagande inte syftar till
att ersätta den representativa demokratin utan ska istället fungera som ett komplement
(Henecke & Khan 2002: 17-19).
Henecke & Khan (2002) menar att plan-och bygglagen medförde medborgardeltagande
i flera skeden i planprocessen. Medborgarna tillskrevs möjligheten att lämna synpunkter
vid samråd och utställning av ett planförslag samt gavs möjligheten att överklaga planen.
Samrådet infördes i syfte att skapa en plattform för informationsutbyte samt skapa
insyn och möjlighet till påverkan för medborgarna. Inledningsvis infördes samråd i
detaljplaneprocessen men utökades till översiktsplaneprocessen genom revideringen av
lagstiftningen 1996. Samrådet skulle nu även syfta till att skapa bättre beslutsunderlag.
Översiktsplanens syfte hade en deliberativ prägel där fokus låg på diskussion kring
markanvändning, bebyggelsens utveckling samt bedömning av allmänna intressen. Krav på
planens aktualitet ställdes och medborgardeltagande i tidigt skede ansågs viktigt eftersom
översiktsplanen skulle vara vägledande för efterföljande detaljplanering. Samrådet fick
därmed en betydande roll trots att översiktsplanen inte var bindande. En stärkning av
offentlighetsprincipen gjordes också genom kravet på en skriftlig redogörelse av samrådet
innehållande bland annat medborgarnas synpunkter och kommunens ställningstagande
kring dessa (Henecke & Khan 2002: 19-21).

4.3 Kritik mot lagstadgat medborgardeltagande
Henecke och Khan menar att det lagstadgade medborgardeltagandet i plan-och bygglagen
har kritiserats sedan införandet. Procedurreglerna har fått kritik för att vara för detaljerade
och missvisande rörande medborgarnas möjlighet till påverkan. Den representativa
demokratin bör alltid vara utgångläget. Administrationen kring medborgardeltagande
har även kritiserats för att vara baktung i förhållande till medborgarnas möjlighet till
påverkan. Besvärskretsens utvidgande har även medfört problematik som förseningar
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och långa planprocesser på grund av att rätten till överklagande använts okynnes enligt
somliga. Överklagandet har ofta använts som ett verktyg för medborgardeltagande men
leder i verkligheten sällan till att planer revideras (Henecke & Kahn 2002: 21-22). Flera
utredningar och forskare har även riktat kritik rörande plan- och bygglagens alltför snäva
ramar. Kritiken består i att PBL präglas av den rationella planeringens ”uppifrånstyrning”
där planerarna får en expertroll. Medborgarna ges en reaktiv funktion där deras åsikter
endast samlas in vid samråd och utställning av planförslaget. En utmanande roll föreslås
istället där fördelningen av roller mellan planerare, medborgare och politiker görs om
och medför en officiell rätt för medborgare att initiera till planläggning (Henecke & Kahn
2002: 21-23). Kritik har även riktats mot PBL:s bristande fokus på politisk ojämlikhet
vid samråd där vissa grupper tenderar att få stort inflytande på bekostnad av andra.
Alla grupper har inte samma möjlighet att delta eller uttrycka sig under samråd även
om rättigheten finns och människors socioekonomiska status får stor inverkan här. Mest
inflytande över den fysiska planeringen har medelålders, vita män medan kvinnor och
barn är grupper med mindre möjlighet till inflytande (Henecke & Khan 2002: 23). Khakee
(2000) argumenterar för att även grupper med utmärkande särintressen också tenderar
att ta för mycket plats vid samrådet. Hembygdsföreningar och naturskyddsföreningar är
exempel på sådana sammanslutningar som tenderar att endast bevaka sina egna intressen
utan att se till planens helhet (Khakee, 2000: 115-116).
Henecke & Khan (2002) diskuterar att trots lagstiftningens begränsningar har den
allmänna retoriken kring medborgardeltagande gett intrycket av att chansen till påverkan
är god. Problem har sedan uppstått när det framgått att medborgardeltagandet främst
handlat om informerande och konsulterande, vilket resulterat i missnöjda medborgare.
Just beslutsprocessen uppfattas av många som ickedemokratisk på grund av bristen
på ömsesidig dialog samt den ojämna maktbalansen mellan kommun, byggherrar och
kommuninvånare. När möjligheten till påverkan under samrådet består i att acceptera
det visade förslaget eller att protestera mot det riskerar beslutsprocessen att inte uppfattas
som legitim. Något som kan leda till att aktiva medborgare försöker påverka på andra sätt,
genom politiska partier, organisationer, protestlistor och demonstrationer. I sådana fall
har medborgardeltagandet ökat på intressekonflikten istället för att uppfylla dess syfte, att
legitimera planeringen (Henecke & Kahn 2002: 34, 33).

4.4 Begrepp från forskningsöversikt
Följande begrepp från forskningsöversikten tas med till utarbetandet av Checklista 1 för
kommande analys av fallet.
Dialog
Påverka
Medborgarnas kunskap
Informera
Konsultera
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5. Områdesöversikt

Områdesöversikten behandlar material som kan kopplas till studiens problemområde och
undersökta fall. Vidare fungerar områdesöversikten även som en bakgrund för förståelse
av ämnet. Översiktlig planering, cultural planningmetoden samt barn och ungas deltagande
i fysisk planering behandlas nedan. Avslutningsvis presenteras kartlagda nyckelbegrepp
ur områdesöversikten vilka tas vidare för kommande analys.

5.1 Översiktsplan
Boverket (2014) menar att översiktsplanen är det styrdokument där kommunen redogör
för mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse. Översiktsplanen är
tänkt att fungera som ett verktyg där kommunens strategier och riktlinjer för att främja
en långsiktigt god utveckling formuleras. Vidare ska översiktsplanen fungera som
ett vägledande dokument för kommunen i beslut kring efterföljande planering som
detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar (Boverket 2014). Det
är inte möjligt att överklaga ett beslut om att anta en översiktsplan om inte formella fel har
begåtts under planprocessen (Mattsson & Hagander 2011:37).

5.1.1 Medborgardeltagande i översiktsplaneprocessen
Aktualitetsprövning
Översiktsplanen är ett politiskt dokument som ständigt ska vara aktuellt för att kunna återge
den politiska majoritetens åsikter rörande den fysiska miljön samt fungera vägledande
för kommunen och andra myndigheter kring beslut rörande efterföljande kommunal
planering. Planens aktualitet är även av betydelse för statlig och regional planering då
kommunen redovisar ställningstaganden kring infrastruktur (Boverket 2014). Enligt
plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 27§ ska planens aktualitet prövas minst en gång under
en mandatperiod av kommunfullmäktige.
Samråd
Vid upprättande eller ändring av en översiktsplan ska samråd ske med allmänheten,
myndigheter och organisationer. Samråd bör bedrivas fortlöpande under så stor del av
översiktsplaneprocessen som möjligt. Samrådet kan delas upp i flera steg och kopplas till
de olika faserna i planprocessen. Samrådet syftar till att ge de som berörs av planen inblick
i arbetsprocessen samt ge de berörda möjlighet att påverka utförandet av översiktsplanen.
Detta med anledning av att förbättra översiktsplanens beslutsunderlag. Samrådet syftar
även till att diskutera fram ett väl förankrat och accepterat planförslag till översiktsplan
(Boverket 2014).
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Samrådskretsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en given roll under samrådet och ska sammanställa statens intressen
samt underrätta andra myndigheter om kommunens arbete (Boverket 2014). I enlighet
med plan-och bygglag (2010:900) 3 kap. 10§ ska länsstyrelsen fungera som en rådgivare
till kommunen i fråga om vilka allmänna intressen som bör visas hänsyn vid beslut om
mark- och vattenanvändning.

Berörda kommuner och regionala organ
Berörda kommuner och regionala organ ingår också i samrådskretsen. Vid upprättande
av en ny översiktsplan räknas samtliga grannkommuner som berörda. De regionala
och kommunala organisationer som arbetar med transportinfrastrukturplanering och
regionalt tillväxtarbete ska också bjudas in till samråd (Boverket 2014).

Kommuninvånare
Kommuninvånare och enskilda parter räknas också till samrådskretsen. Enskilda parter
innebär fastighets- eller företagsägare med kapital eller verksamhet inom kommunen
men som inte själva bor i kommunen. Orsakerna till medborgarnas deltagande är flera.
Förankring av planförslaget är viktigt eftersom ett förslag som medborgarna inte fått
tycka till om ofta har svårt att bli accepterat. För att skapa ett så bra beslutsunderlag som
möjligt är information från medborgarna även av stor nytta. Lokalföreningar, intresseoch branschorganisationer ska också beredas en plats under samrådet (Boverket 2014).

Samrådsredogörelse
Enligt plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 11§ ska synpunkterna från samrådet
sammanställas av kommunen i en samrådsredogörelse. Förslag som lagts under
samrådet samt kommunens ställningstagande rörande dem ska framgå i redogörelsen.
Samrådsredogörselen är i sig en argumentation för planförslaget och ska finnas
tillsammans med planen. Det finns inget krav på att enbart skriftliga åsikter ska vara med
i samrådsredogörelsen (Boverket 2014).

Utställning
I enlighet med plan-och bygglag (2010:900) 3 kap. 12§ ska ett förslag till översiktsplan
ställas ut under en tid av minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.
Enligt plan-och bygglag (2010:900) 3 kap. 13§ ska kommunen dessförinnan kungöra att
en utställning kommer att äga rum på kommunens anslagstavla, i ortstidningen samt på
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kommunhemsidan. I enlighet med plan-och bygglag (2010:900) 3 kap. 15§ ska åsikter
rörande förslaget under denna tid lämnas skriftligen till kommunen. Enligt plan-och
bygglag (2010:900) 3 kap. 16§ ska länsstyrelsen genom ett granskningsyttrande redogöra
sina synpunkter på förslaget. Yttrandet ska redovisa om staten har några synpunkter på
huruvida planen visar statliga intressen hänsyn. Enligt plan-och bygglag (2010:900) 3 kap.
17§ ska synpunkter som samlats in under utställningen sammanställas av kommunen i ett
särskilt utlåtande där även eventuella omarbetningar av planen redovisas. I enlighet med
plan-och bygglag (2010:900) 3 kap. 18§ ska planförslaget efter utställningen ställas ut på
nytt av kommunen om det ändras väsentligt.

5.1.2 Miljöbedömning
En översiktsplan medför i de flesta fall en betydande miljöpåverkan och därmed ska en
miljöbedömning göras. Miljöbedömningen innefattar samråd, analys av rimliga alternativ,
nollalternativ samt en redogörelse för motiven bakom alternativen (Boverket, 2014).

5.2. Cultural planning som metod
Lundberg & Hjorth (2011) menar att cultural planning är en metod med ursprung i
USA vilken skapades med anledning av den ökade efterfrågan på en breddning av
samhällsplaneringen. På 1970-talet användes begreppet första gången men det var på
1990-talet som metoden började tillämpas i Australien, Canada, USA samt på ett fåtal
platser i Europa. Cultural planning kan inte direkt översättas till kulturell planering eftersom
det inte är planering av kultur metoden syftar till. Metoden avser istället att inkludera och
strategiskt jobba med kulturella resurser i samhällsplaneringen för att skapa en positiv
samhällsutveckling. Metoden är därför tänkt att fungera som ett komplement till vedertagen
samhällsplanering (Lundberg & Hjorth, 2011:7-8). Cultural planning handlar framförallt
om att ”hitta platsens själ”. Metoden innebär således en kartläggning av platsens identitet,
särart och karaktär där positiva och negativa aspekter ska belysas i syfte att skapa en god
grund för utveckling av platsen. Kulturella resurser samt medborgarnas upplevelser av en
plats belyses vid metodtillämpning. Då den innebär inhämtning av invånarnas kunskaper,
åsikter och drömmar har den ett tydligt fokus på medborgardeltagande och anses vara en
demokratisk planeringsmodell. Kulturella resurser definieras i vid mening inom cultural
planning och inkluderar materiella som immateriella värden (Lundberg & Hjorth,2011:6,
8-10). Kulturella resurser definieras enligt följande lista.
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t Kreativa näringar- film/foto, reklam, design, arkitektur, turism med mera
t Kulturella näringar- böcker, dvd, försäljning av musik via internet med mera
t Kultursektorn-kulturarv, litteratur, musik, teater med mera
t Immateriella näringar- traditioner, religion, framtidstro, kunskap om lokalt
hantverk, kreativitet med mera (Lundberg & Hjorth, 2011:9).
Metodens främsta syfte är dock inte att skapa ekonomisk tillväxt genom att sätta platsen i
positiv dager. Den syftar istället till att kartlägga platsens karaktär, styrkor och svagheter
för att hitta platsens identitet och skapa en god grund för utveckling av platsen. Slagkraften
i begreppet kultur handlar om dess starka koppling till entreprenörskap och kreativitet.
Enligt studier skapar kulturella näringar arbete åt många människor varav metoden kan
vara användbar i områden som hotas av social utslagning exempelvis (Lundberg & Hjorth,
2011:6-7, 25).

5.2.1 Cultural planning, steg för steg
Lundberg & Hjorth (2011) menar att cultural planningmetoden består av nio steg vilka är
utarbetade med inspiration från kanadensiska och australiensiska manualer men sedan är
anpassade efter svenska förhållanden. Metoden är en tidskrävande process där varje steg
inte kan kopieras rakt av utan måste anpassas efter varje enskilt fall (Lundberg & Hjorth
2011:11).
Steg 1: Förberedelse och förankring (2-3 månader)
Syftet och målet med kartläggningen av de kulturella resurserna på en plats bör
inledningsvis formuleras och aspekter som till exempel det berörda områdets geografiska
avgränsning bör bestämmas. Metoden bör tillämpas sektoröverskridande i kommunens
olika förvaltningar och därför är en politisk förankring av metoden väsentlig. Förankringen
behövs även för att säkerställa projektets budget. Projektledare, projektgrupp samt
styrgrupp tillsätts också i detta steg (Lundberg & Hjorth 2011:13-18).
Steg 2: Cultural mapping (4-6 månader)
Cultural mapping innebär kartläggning av de kulturella resurserna på platsen. Medborgarnas
åsikter och upplevelser är viktiga aspekter i denna fas och tidig kontakt med och
information till medborgarna om projektets fortgång är väsentligt. En kunskapsplattform
skapas först där styrdokument som budget och utvecklingsplaner analyseras för att se hur
kulturen integreras i planeringen. Detta med anledning av att kartlägga sambanden mellan
kultur och verksamhetsområden. Syftet är att skapa förståelse för platsens uppbyggnad
och funktion. Genom en metod för platsanalys, exempelvis SWOT-analys (SWOT står
för strengthes, weaknesses, opportunities och threats) kan platsens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot belysas. Kartläggning av de kulturella resurserna görs senare i två
steg vilket är den mest omfattande delen av processen. En kvantitativ och en kvalitativ
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kartläggning görs där den kvantitativa innebär utforskning av vilken typ av kultur som
finns konkret på platsen. Företag med kulturkoppling, besöksmål och kulturhistoriska
byggnader är exempel. Den kvalitativa kartläggningen ämnar belysa immateriella värden
som människors känslor kring och uppfattningar av platsen. Både människor boende
inom samt utanför området bör tillfrågas. Frågor rörande platsens karaktär och historia
är aktuella här och både positiva och negativa uppfattningar ska belysas. Fokusgrupper,
workshops, enkätundersökningar, observation och djupintervjuer kan användas för
insamlingen av data rörande den kvalitativa delen. Sammanställning, analys och
presentation av materialet ska senare göras och utgöra underlag för handlingsplanen som
senare tas fram. Presentationen syftar även till att skapa engagemang och ge återkoppling
till medborgarna (Lundberg & Hjorth 2011:19-28).
Steg 3: Analys (2-3 månader)
Sammanställningen av kartläggningen görs och först därefter görs en jämförelse av
arbetsgruppens bild av platsen innan steget cultural mapping genomfördes. Nyckelfaktorer
och prioriteringar bestäms för att en handlingsplan ska kunna göras. Kompletteringar av
ej hörda åsikter kan fortfarande göras i detta skede. En jämförelse med framtagen statistik
och medborgarnas uppfattning samt kommunala mål och resultat av kartläggningen
bör analyseras. Den framtagna bilden av platsen bör återkopplas till syftet och målet
med cultural planningmetoden för att säkerställa att projektet håller kursen. Samarbete
de kommunala nämnderna emellan samt med medborgare och företag är av stor vikt
(Lundberg & Hjorth 2011:28-30).
Steg 4: Avstämning (pågår under hela processen)
Då syftet med cultural planning är att integrera kulturella perspektiv i samhällsplaneringen
är det av stor vikt att en avstämning av arbetet sker kontinuerligt mellan kommunens olika
sektioner. Det är viktigt att redovisa resultat av metoden i budget och andra strategiska
handlingar som lokala och regional utvecklingsplaner (Lundberg & Hjorth 2011:31).
Steg 5: Handlingsplanen skrivs (1-2 månader)
Efter cultural mapping ska kunskaperna från steget bearbetas och ett förslag till
handlingsplan för hur kunskaperna ska användas tas fram. Arbetet med cultural planning
görs fördelaktigen parallellt med översiktsplanen och resultaten bör senare in inkluderas i
planen. Handlingsplanen bör innehålla den kartlagda bilden av samhället som tagits fram
samt de åtgärder som ska vidtas. Av tillförlitliga skäl är det väsentligt att medborgare som
lämnat synpunkter ser resultatet av sin medverkan i handlingsplanen (Lundberg & Hjorth
2011:33).
Steg 6: Remissrunda (2-3 månader)
Handlingsplanen redovisas för styr- och referensgruppen och presenteras senare för
andra nyckelpersoner. Kommunen anordnar möten och förslaget diskuteras aktivt och
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nödvändiga omarbetningar görs. Vid behov kan detta steg utebli (Lundberg & Hjorth
2011:35).
Steg 7: Slutarbete – planen antas (1-2 månader)
Den slutgiltiga handlingsplanen tas fram och antas senare av styrelsen eller fullmäktige. En
tidsplan och budget ska ingå i handlingsplanen om planen inte blir en del av översiktsplanen
(Lundberg & Hjorth 2011:37).
Steg 8: Lansering (1 månad)
Handlingsplanen ska senare spridas till berörda organisationer och allmänheten. En lättläst
sammanställning som vänder sig till allmänheten bör göras. Planen bör uppmärksammas
i media och fördelaktigen genom event som exempelvis en kulturfestival (Lundberg &
Hjorth 2011:39).
Steg 9: Genomförande, uppföljning och utvärdering
Genomförande och uppföljning av handlingsplanen sker olika beroende på planens
omfattning. Finansiering och vem som ska genomföra åtgärderna bestäms. Processen
bör starta omgående och företagna åtgärder bör redovisas på kommunhemsidan.
Handlingsplaner som är kommun- län eller regionövergripande bör arbetas in i andra
planer så som översiktsplanen (Lundberg & Hjorth 2011:12-41).

5.3 Att engagera barn och ungdomar
Boverket (2000) menar att för alla människor även för barn och unga har den fysiska
miljön en stor inverkan på hur människor lever sina liv. Barn och unga brukar den fysiska
miljön annorlunda än vuxna och dagens städer och andra fysiska miljöer är vanligtvis
inte anpassade efter dessa gruppers behov (Boverket 2000:65, 69). Det är också barn
och unga som brukar de offentliga platserna mest i staden och därmed besitter de ofta
viktig detaljkunskap om ett område. Utemiljöns utformning i närheten av barn och ungas
bostad är av stor vikt då de spenderar en stor del av sin fritid där. Närområdet har en
viktig funktion då det fungerar som en plats där barn och unga kan utveckla sin förmåga
att utforska, något som är av stor vikt för deras utveckling (Boverket 2000:149). Goda
trafiksystem, välfungerande kollektivtrafik samt utvecklat gång- och cykelnät är också
viktigt för unga då sådana faktorer påverkar deras rörelsefrihet samt upplevelse av trygghet
i staden (Boverket 2000:71).
Hart (1992) menar att långsiktiga effekter av barns deltagande i den fysiska planeringen
är att de kan utvecklas till samhällsmedborgare som är mer självsäkra, sakkunniga och
kritiska. Detta får i sin tur positiva effekter på samhällets funktion och organisering
eftersom barn och ungas vetskap om demokratiska proceser ökar (Hart 1992: 15, 34-36).
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Boverket (2000) menar att det idag inte finns något lagstadgat i plan-och bygglagen som
säkerställer ungas inflytande i den fysiska planeringen, däremot belyser lagen om samråd
vikten av samtliga medborgares inflytande. En förutsättning för att unga ska få mer
inflytande i planeringen är att de unga, planerarna och politikerna träffas. Skolan kan
fungera som en naturlig mötesplats (Boverket 2000:38, 147).

5.4 Begrepp från områdesöversikt
Följande begrepp från områdesöversikten tas med till utarbetandet av Checklista 1 för
vidare analys av fallet.
Barns kunskaper
Mervärde
Kulturella resurser
Platsens själ

5.5 Checklista 1
Nyckelbegrepp från de teoretiska utgångspunkterna, forsknings-och områdesöversikten
har formulerats till en checklista med kategorier och frågor. Vissa nyckelbegrepp har slagits
ihop eller arbetats in i frågorna eller dess syfte. Checklista 1 användes vid innehållsanalys
av fallstudie del 1- dokument och intervju.

1. Medverkan och diskussion/dialog
+XUJHQRPI|UGHVPHGERUJDUGLDORJHQ"

Frågan syftar till att undersöka vilka dialogaktiviteter kommunen genomförde och varför
dessa valdes samt vilka medborgare som medverkade. Frågan vill även undersöka om
tjänstemännen haft ambitionen att jämna ut politisk ojämlikhet i den aspekten att de
som vanligtvis inte kommer till tals blir lyssnade till. Frågan vill även undersöka om
medborgardialogen präglats av en öppenhet och ömsesidig diskussion där samtliga
medverkande har blivit hörda samt studera hur tjänstemännen värdesatt sakliga respektive
känslobetonade argument från medborgarna. Vidare vill frågan undersöka om konsensus
varit ett mål samt studera kommunens ambitioner med medborgardialogen. Genom att
undersöka om tjänstemännen endast har informerat, alternativt konsulterat medborgarna
eller om de arbetat kunskapsuppbyggande och velat lära sig något av medborgarna kan
kommunens ambitioner kartläggas.
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2. Medborgarnas kunskap och förmåga
+XUVnJWMlQVWHPlQQHQSnPHGERUJDUQDVNXQVNDSHURFKI|UPnJDWLOO
deltagande i demokratiska processer?

Frågan syftar till att ta reda på om tjänstemännen ansåg medborgarnas kunskaper vara
värdefulla och användbara. Frågan vill även undersöka om barns kunskaper ansågs särskilt
värdefulla och användbara.

3. Syfte
9LONHWYDUV\IWHWPHGPHGERUJDUGLDORJHQRFKWLOOlPSQLQJHQDYFXOWXUDO
planningmetoden?

Frågan vill undersöka om det fanns något uttalat syfte bakom valda tillvägagångssätt samt
om tjänstemännen anser att medborgardialogen haft ett mervärde.

,QÁ\WDQGHSnYHUNDQ
+XUWRJVPHGERUJDUQDVV\QSXQNWHUWLOOYDUDHIWHUGLDORJDNWLYLWHWHUQDRFK
vilka reaktioner har tjänstemännen InWWIUnQPHGERUJDUQDDQJnHQGHcultural
planningmetoden och medborgardialogen?

Frågan vill undersöka om tjänstemännen försökt jämna ut politisk ojämlikhet i aspekten
att samtliga medverkandes synpunkter värdesattes samt studera om tjänstemännen fått
klagomål från medborgare angående medborgardialogen och tillämpningen av cultural
planningmetoden. Vidare vill frågan undersöka hur sammanställningen av medborgarnas
synpunkter gick till och om synpunkterna påverkat översiktsplanen. Frågan har till sist
för avsikt att studera om medborgarna varit med i det politiska beslutsfattandet kring
översiktsplanen.

5. Kulturella resurser och platsens själ
-Hur beskriver kommunen vad cultural planningmetoden handlar om och hur
talar kommunen om kulturella resurser och platsens själ?

Frågan syftar till att se hur tjänstemännen tolkat cultural planningmetoden och om de haft
ambitionen att grundligt kartlägga platsens karaktär och särart samt värdesatt kunskaper
som människors drömmar, erfarenheter, åsikter och omdömen.
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6. Fallstudie

Nedan beskrivs inledningsvis Tjörns kommun och deras tillämpning av cultural
planningmetoden. Därefter beskrivs fallstudiens resultat i tre delar. Först presenteras
fallstudie del 1 där resultat av dokument och intervju beskrivs. Dokumentet Tjörns själsammanfattning och analys kring dialogarbetet kring översiktsplan 2012, intervjun med
tjänstemannen samt Översiktsplan 2013 behandlas här. Checklista 1 och dess frågor vilka
presenteras i kapitel 5 Områdesöversikt, under 5.5 Checklista 1, ställdes mot materialet och
svaren är data hämtad ur materialet. Därefter presenteras fallstudie del 2 där resultat från
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012 och Utställningsutlåtande-130516 redovisas.
Checklista 2 vilken presenteras i kapitel 6 Fallstudie, under 6.3.1 Checklista 2 ställdes
mot planhandlingarna och resultatet redovisas i text och diagram. Slutligen görs en
sammanfattning och jämförelse av resultaten från fallstudie del 1 och 2.

6.1 Tjörns kommun och cultural planning
Tjörns kommun ligger i Bohuslän i Västra Götalands län och har cirka 15 000 invånare
som är åretruntboende. Kommunen består av cirka 1500 öar, där Tjörn är den sjätte största
ön i landet (Tjörns kommun 2014). Landskapet präglas av karg bergig natur, lummig
grönska och småskaligt jordbrukslandskap. Skärhamn är huvudort, rederinäringen är stor
och besöksnäringen växer (Tjörns kommun u.å. a:8). De främsta arbetstillfällena på ön är
inom vård och omsorg, utbildning, handel samt bygg- och tillverkningsindustri (Tjörns
kommun 2014).
Bergdahl & MB Kulturpartner AB (2012: 3-5) menar att Tjörns kommun är en av nio
kommuner i Västra Götalandsregionen som deltagit i Cultural Labratory, ett projekt
med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommunalförbunden som ledande
aktörer. Samarbetspartners är Göteborgsregionens kulturchefsnätverk, Västarvet, Kultur
i Väst, Fyrbodal samt Skaraborg. Projektet bidrar med finansiering- och processtöd
till de kommuner som valt att arbeta med cultural planningmetoden (Bergdahl & MB
Kulturpartner AB 2012: 3-5).
År 2009 beslutade Tjörns kommun att implementera metoden genomgående i den
kommunala verksamheten. Tillämpningen av metoden har bedrivits parallellt inom flera
av kommunens förvaltningar där samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplanearbete
är ett av projekten. Tjörns kommun har blivit pilotkommun då de kommit långt med
tillämpningen av metoden i relation till övriga kommuner i projektet(Bergdahl & MB
Kulturpartner AB 2012: 3-5).
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6.2. Resultat av fallstudie del 1-dokument och intervju
Nedan redovisas en sammanställning av resultaten från fallstudie del 1. Resultat från
respektive innehållsanalys redovisas enskilt i bilaga 2. Empiriskt material som analyserats
i denna del är: Tjörns själ-sammanfattning och analys av dialogarbetet kring Översiktsplan
2012, intervju med tjänsteman på Tjörns kommun samt Översiktsplan 2013. Tjänstemannen
refereras som informant.
Dokumenten gav en grundlig genomgång av hur dialogaktiviteterna genomförts, vilka
som medverkade samt hur medborgarnas synpunkter tagits till vara. Intervjun gav
mer djupgående information och förstålse för val av dialogaktiviteter, vad som präglat
diskussionerna samt medborgarnas respons på medborgardialogen. I intervjun framgick
även problematiken kring traditionellt arbetssätt med endast samråd och utställning samt
fördelarna respektive nackdelarna med cultural planningmetoden.

1. Medverkan och diskussion/dialog
+XUJHQRPI|UGHVPHGERUJDUGLDORJHQ"

Medborgarna involverades innan samrådsskedet där de fick göra sitt vykort av Tjörns
identitet och främsta värden. Vykorten ställdes ut under en medborgarutställning.
Kommunen samarbetade här med två studenter från Högskolan för design och
konsthantverk (informant 2015).
Därefter har dialogarbetet genomförts i tre steg. Genom kommunhemsidan, vid
samrådsmöten och genom uppsökande verksamhet har kommunen försökt få
medborgarna att besvara enkäten Tjörns själ i syfte att föra en bred dialog med hela ön och
kartlägga medborgarnas syn på Tjörn idag och i framtiden (informant 2015). Enkätens
frågor behandlade människors användning av Tjörns landskap, service och tätortsmiljöer
(Tjörns kommun u.å. a:4-5).
Ca 600 personer svarade på enkäten. De flesta som svarade hade bott länge i kommunen,
73 procent av de svarande hade bott i Tjörns kommun i över tio år. Kvinnor och tjejer
utgjorde 52,5 procent och män och killar 47,5 % av de svarande. Personer mellan 41-64 år
utgjorde den främsta gruppen svarande med 46 procent, Cirka 20 procent av de svarande
var under 17 år, cirka 18 procent var mellan 18-40 år och cirka 14 procent var 65 år eller
äldre. De som svarade var både åretruntboende, semesterboende, turister eller annat. Den
störst delen av de som svarade var åretruntboende i orten Skärhamn. Utifrån de orter som
enkäten var menad för blev endast svarsfrekvensen noll från boende i Långekärr. Urvalet
skedde inte slumpmässigt utan kommunens övergripande kunskapsmål var att försöka få
en så stor svarsfrekvens som möjligt (Tjörns kommun u.å. a:3-7).
Dialogmöten och workshops med kommunens femteklassare har genomförts som en
första fördjupning av medborgardialogen där barnen fick fundera över Tjörns framtid
samt måla vykort över vad på Tjörn de skulle visa en besökare (Tjörns kommun u.å. a:2425). Enkätens frågor användes och genom femteklassarna uppmärksammades enkäten
även för föräldrarna vilka tillhör en åldersgrupp som normalt inte medverkar under
samråd (informant 2015).
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Tre samrådsmöten hölls som en andra fördjupning, en för näringslivet och två för
allmänheten (Tjörns kommun u.å. a: 26-28). De som medverkade under de tre senare var
främst äldre män. Diskussionerna präglades av både samstämmighet och motstridande
åsikter. Mål att nå konsensus fanns däremot inte. Både känslobetonade och sakliga
argument värdesattes. Samtalet var det viktigaste och enkätens frågor utgjorde underlag för
samtal. Att planerarna står och håller ett föredrag leder till att endast vissa modiga personer
vågar yttra sig menar tjänstemannen. Politikernas medverkan under samrådsmötena har
varit av stor vikt eftersom politikerna där mötte medborgarna och fick en uppfattning om
de viktigaste frågorna. Tjänstemannen menar att politikerna lättare tog medborgarnas
synpunkter till sitt hjärta på grund av detta. Fokus har legat på översiktsplaneprocessens
kvalitet inte på målet och stämningen under samtliga dialogaktiviteter har varit god.
Medborgarna visade även samarbetsvilja under aktiviteterna enligt tjänstemannen
(informant 2015).
Även dialogaktiviteter har genomförts med elever från Bleketskolans högstadium vilka
under två lektionstillfällen diskuterade hur det är att vara ung på Tjörn. För att kartlägga
ungdomarnas behov och intressen med var de bor fick de markera på en karta var de bodde
samt var de utövade sina fritidsintressen. Eleverna fick sedan presentera sina visioner
om framtiden. Samtliga elever bjöds därefter in till en workshop där åtta ungdomar, fyra
politiker och fem tjänstemän medverkade. Enkätens frågor diskuterades i smågrupper.
Ytterligare två så kallade pizzakonvent arrangerades där runt trettio ungdomar och tio
politiker diskuterade hur önskemål som framgått under tidigare workshop skulle kunna
realiseras (Tjörns kommun u.å. a:28-29). Cirka 200 av kommunens äldre svarade även på
en enkät med frågor om trygghet samt hur äldre ser på dagens och framtidens Tjörn samt
(Tjörns kommun u.å. a:4, 30).

2. Medborgarnas kunskap och förmåga
+XUVnJWMlQVWHPlQQHQSnPHGERUJDUQDVNXQVNDSHURFKI|UPnJDWLOO
deltagande i demokratiska processer?

Enkäten har använts som redskap för att inhämta kunskap från medborgarna samt få
insikt i vad medborgarna tycker kring vissa frågor. Vikten av att hitta en strategi som
förvaltar de kunskaper och engagemang som medborgardialogen medfört poängteras
(Tjörns kommun u.å. a:28, 4, 33).
Vissa av svaren på frågan om medborgarna vill bli fler på sin ort har karaktären av NIMBY
(Not in my backyard). Barns tankar ansågs däremot realistiska (Tjörns kommun u.å. a:26,
24).
Dialogaktiviteterna har genomförts utifrån i viss mån ren konsultation men framförallt
har en vilja att arbeta kunskapsuppbyggande funnits där tjänstemännen har velat lära sig
något av medborgarna. Den översiktliga planeringen tenderar att komma väldigt långt
ifrån människan och det är en utmaning för tjänstemännen att få människor engagerade.
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Många synpunkter ur medborgardialogen stöddes redan av politikerna men vissa frågor
blev en synvända och många politiker ändrade åsikt efter att ha lyssnat till medborgarna.
Tjänstemannen anser att de nått en betydligt bredare grupp medborgare genom att använda
cultural planningmetoden. Vid ett traditionellt tillvägagångssätt hade samrådsmötena
riskerat att präglas främst av informationsspridning till medborgarna (informant 2015).

3. Syfte
-9LONHWYDUV\IWHWPHGPHGERUJDUGLDORJHQRFKWLOOlPSQLQJHQDYcultural
planningmetoden?

Syftet med medborgardialogen var att kartlägga medborgarnas åsikter om Tjörn idag
samt drömmar om Tjörn i framtiden. Genom sitt fokus på barn och unga ville kommunen
nå ut till de grupper de vanligtvis inte når genom de traditionella samrådsmötena
(informant 2015). Genom dialogen med ungdomarna hade kommunen ambitionen att
få fler ungdomar att intressera sig för framtidsfrågor och demokratiska processer (Tjörns
kommun u.å. a: 29). Detta sågs som ett mervärde av medborgardialogen (informant 2015).
,QÁ\WDQGHSnYHUNDQ
-+XUWRJVPHGERUJDUQDVV\QSXQNWHUWLOOYDUDHIWHUGLDORJDNWLYLWHWHUQDRFK
YLONDUHDNWLRQHUKDUWMlQVWHPlQQHQInWWIUnQPHGERUJDUQDDQJnHQGHcultural
planningmetoden och medborgardialogen?

Inga tydliga skillnader i synpunkterna kring dagens och framtidens Tjörn mellan
generationerna har kunnat urskiljas (Tjörns kommun u.å. a.32). Synpunkterna från
dialogarbetet har formats till “medborgarnas strategier” och återfinns i översiktsplanen.
“Medborgarnas strategier” ska utgöra komplement till översiktsplanens politiska strategier
(Tjörns kommun 2013a: 23-48, 5). Tanken är att diskussion och efterföljande planering
ska grunda sig i det som tagits fram under översiktsplanearbetet. Översiktsplanen blev
därmed en handlingsplan för cultural planningmetoden (Tjörns kommun u.å. a:32, 3,
33). Tydliggörandet av “medborgarnas strategier” i översiktsplanen syftade även till att
människor skulle se ett resultat av sin medverkan. Responsen från medborgarna har
varit god generellt sett och flera medborgare har uppgett att de känt sig hörda. Enligt
tjänstemannen har inte någon svekdebatt där medborgare som anser att kommunen inte
lyssnat, ägt rum (informant 2015). “Medborgarnas strategier” listas nedan.

t
t
t
t
t
t

Behov av mötesplatser
Behov av förbättrad kollektivtrafik
Behov av fler gång- och cykelvägar
Behov av ridvägar
Behov av kvalificerade arbetsplatser
Behov av hyresrätter, lägenheter,
billiga bostäder

t Behov av bättre renhållning
t Önskan att värna om den ursprungliga
byggnadstraditionen
t Kulturen- en del av det invånarna är stolta över
t Naturen- en viktig del av Tjörns identitet
t Havet- den viktigaste delen av Tjörns identitet
(Tjörns kommun u.å. a: 34-35).
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5. Kulturella resurser och platsens själ
-Hur beskriver kommunen vad cultural planningmetoden handlar om och hur
talar kommunen om kulturella resurser och platsens själ?

Att arbeta med cultural planning medför att medborgarna involveras och lyssnas till i
planeringsprocessen. Metoden kartlägger kulturella resurser vilka innefattar allt från
dialekter och traditioner till museum och kulturaktörer. Genom metoden kartläggs
platsens värden och brister i syfte att kunna arbeta mot en fortsatt god samhällsutveckling
(Tjörns kommun 2013a: 6).
Frågorna i enkäten berörde medborgarnas uppfattning av vad som kännetecknar Tjörns
identitet, vad de brukar visa upp för besökare, vad människor är stolta över, vad de
saknar samt hur de vill att Tjörn ska se ut år 2025 (Tjörns kommun u.å. a:14, 8-9, 16-22).
Arbetssättets styrka var att tjänstemän, politiker och medborgare satt ner tillsammans
och samtalade och drömde om framtidens Tjörn. “Medborgarnas strategier” handlar
om medborgarnas drömmar om framtidens Tjörn. Vidare är cultural planningmetoden
resurskrävande och ett stort engagemang från kommunens sida är en förutsättning för
metodens genomförbarhet (informant 2015).
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6.3 Resultat av fallstudie del 2 -övriga planhandlingar
Nedan redovisas resultatet av fallstudie del 2. Empiriskt material som analyseras är:
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012 och Utställningsutlåtande- 130516. Resultaten
av planhandlingarna har slagits ihop och redovisas tillsammans. I samrådsredogörelsen
lade 16 föreningar och företag 16 yttranden och 26 privatpersoner lade tillsammans
17 yttranden (Tjörns kommun u.å.b:6-7). Sammanlagt lades 33 yttranden från dessa
grupper där 118 synpunkter framgick. I utställningsutlåtandet lade tre föreningar och tre
privatpersoner tre yttranden vardera (Tjörns kommun 2013b:4). Sammanlagt lades sex
yttranden från dessa grupper där 25 synpunkter framgick. Inledningsvis presenteras först
Checklista 2.

6.3.1 Checklista 2
Nedan presenteras Checklista 2 och dess intresseområden/kategorier. Checklistan
användes vid innehållsanalys av fallstudie del 2-övriga planhandlingar där kategorierna
delade upp synpunkterna i planhandlingarna efter intresseområde.
Allmänna över handlingen
Synpunkter som berör behovet av översiktsplanen, dess generella kvalitet samt
dokumentens layout och språk. Genomförande av använda analyser i översiktsplanen
samt hur översiktsplanearbetet nått ut till allmänheten räknas hit.
Kommunikationer
Underkategorier används här. Cykel- och gång innefattar framkomlighet och tillgänglighet
för cyklister och gående. Parkering innefattar bilparkering. Kollektivtrafik innefattar
busstrafik, färjetrafik, tåg- och pendeltågstrafik. Trafik övrigt innefattar vägars utformning
och kvalitet samt andra former av förbindelser och trafikrelaterade frågor.
Näringsliv
Hit räknas alla former av synpunkter relaterade till näringslivet som exempelvis fiske- och
skogsnäring, jordbruk, tillverkningsindustri, småindustri och IT-infrastruktur.
Naturmiljö
All form av grönstruktur, skog- och naturområden, grönområden, parker, alléer, bostadsgårdar, trädgårdar och kyrkogårdar. All mark som inte är hårdgjord. All form av blåstruktur, hav, vattendrag, grundvatten samt stränder och kustband.
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Fritid
All form av fritidsaktiviteter som friluftsliv, ridsport, hamnar för fritidsbåtar och enskilda
båtplatser. Synpunkter rörande behov av mötesplatser ingår även här.
Turism
Synpunkter som berör besöksnäringen.
Bebyggelse
Innefattar samtliga former av bostäder som permanentbostäder respektive fritidsbostäder
men även synpunkter som rör bostädernas upplåtelseform och bebyggelse generellt.
Synpunkter rörande utformning, placering av bostäder och bebyggelse samt dess samspel
med omgivningen räknas hit. Kategorin riskerar att överlappa med kategorin kulturmiljö.
Endast om synpunkterna berör bebyggelse där kulturmiljö benämns uttryckligen eller om
det finns en antydan att bebyggelsen har ett historisk värde placeras de under kulturmiljö.
Kulturmiljö
Här räknas byggnader, stadsmiljöer samt andra landskapsmiljöer med historiskt värde
och som anses värda att skydda och bevara.
Skola och utbildning
Innefattar synpunkter relaterade till skola och utbildning på alla nivåer.
Övrigt
Synpunkter av stor variation och som inte passar in under ovanstående kategorier.

6.3.2 Arbetsfrågor
För att kunna jämföra de intressefrågor som förkommer i de yttranden som finns i
samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet med de intressefrågor som framgått av
de övriga dialogaktiviteterna kommunen genomfört ställs följande fråga.
t Vad handlar synpunkterna om?
För att kunna dra en slutsats kring graden av inflytande medborgarna haft i
översiktsplaneprocessen och vilken påverkan synpunkterna haft på översiktsplanen måste
nedanstående frågor besvaras.
t Hur stor andel av synpunkterna beaktas helt, beaktas delvis eller beaktas ej?
t Beaktas några intresseområden mer eller mindre än andra?
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Utgångspunkten är att de beaktade eller delvis beaktade synpunkterna har påverkat
beslutsunderlaget för översiktsplanen och medfört att medborgarna fått ett inflytande i
översiktsplaneprocessen. Ej beaktade synpunkter bedöms inte ha haft någon påverkan
på översiktsplanen. Kontroll av att helt beaktade synpunkter ledde till ändringar i
översiktsplanen samt att delvis beaktade synpunkter ledde till ändringar i andra planer
kommer inte göras utan kommunen antas ha agerat rätt i frågan. Nedan beskrivs
synpunkternas grader av beaktning.
 Beaktade – synpunkter som beaktats i sin helhet och bidragit till ändringar i
översiktsplanen.
 Delvis beaktade – synpunkter som delvis beaktats eller noterats att de kommer
behandlas i kommande planering.
 Ej beaktade – synpunkter som avslagits, endast noterats eller ej kommenterats.

6.3.3 Resultat
Fördelning av synpunkter efter intresseområde.
Totala antalet synpunkter är 143 stycken. Av dessa har 18 % helt beaktats, 38 % delvis
beaktats och 43 % ej beaktats, se figur 1. Vid en sammanslagning av de synpunkter som
i någon mån beaktats har 57 % beaktats (helt eller delvis) och därmed haft inverkan
på beslutsunderlaget för översiktsplanen. Övriga 43 % har ej beaktats, se figur 2.
Synpunkternas fördelning efter intresseområde visas i figur 3. Många av synpunkterna
handlar främst om kommunikationer och bebyggelse följt av allmänna synpunkter över
handlingen och naturmiljö.

48

Uppdelning av synpunkter
helt, delvis och ej beaktade

Uppdelning av synpunkter beaktade
(helt och delvis) och ej beaktade

helt beaktade
synpunkter (26
synp.)

18%

delvis beaktade
synpunkter (55
synp.)

43%
38%

helt och delvis
beaktade
synpunkter (81
synp.)

43%
57%

ej beaktade
synpunkter (62
synp.)

ej beaktade
synpunkter (62
synp.)

Figur 1.

Figur 2.

allmänna över handlingen (19 synp.)

Uppdelning av synpunkter
efter intresseområde
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kommunikationer (35 synp.)
näringsliv (9 synp.)
naturmiljö (17 synp.)

9% 13%

20%

fritid (6 synp.)

24%
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6% 4%
12%

bebyggelse (29 synp.)
kulturmiljö (3 synp.)

6%

skola, utbildning (4 synp.)
övrigt (13 synp.)

Figur 3.
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Fördelning av synpunkter efter intresseområde och beaktningsgrad
Av figur 4 kan avläsas att det främst är synpunkter inom intresseområdena allmänna över
handlingen, kommunikationer samt bebyggelse som beaktats helt. Kommunikationer och
bebyggelse är de intresseområden som flest delvis beaktade synpunkter funnits inom.
Fördelningen av synpunkterna efter beaktade (helt och delvis) samt ej beaktade i relation
till intresseområde görs i figur 5. Den största andelen synpunkter är beaktade synpunkter
inom kommunikationer, den näst största är beaktade synpunkter inom bebyggelse och ej
beaktade synpunkter inom kommunikationer.
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Uppdelning av synpunkter efter intresseområde,
beaktade (helt och delvis) och ej beaktade synpunkter
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Fördelning av synpunkter inom varje intresseområde
Fördelningen av varje intresseområde i relation till om de helt beaktats, delvis beaktats
eller ej beaktats redovisas i figur 6-15. Inom det största intresseområdet, kommunikationer
är det 37 % av synpunkterna som delvis har beaktats och 14 % som helt beaktats.
Majoriteten, 49 % av synpunkterna har dock inte beaktats, se figur 7. Inom det näst
största, bebyggelse har 41 % delvis beaktats och 17 % beaktats helt, se figur 12. Många
av synpunkterna handlade om att stränderna inte bör bebyggas samt behovet av billiga
bostäder. Inom naturmiljö har 29% delvis beaktats och 12% helt beaktats, se figur 9.
Många av synpunkterna inom naturmiljö handlade om önskan att bevara landskapets
karaktär samt behålla tillgängligheten till havet. Inom allmänna över handlingen har 32%
beaktats och 21% delvis beaktats, se figur 6. Kulturmiljö är det intresseområde där 67% av
synpunkter beaktats helt och 33% beaktats delvis, se figur 13.
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Fördelning av underkategorier inom kommunikationer
Då flest synpunkter är relaterade till kommunikationer har en underkategorisering gjorts
i figur 16-19. Intresseområdet delas upp i gång- och cykelväg, parkering, kollektivtrafik
samt trafik övrigt. Fördelningen mellan underkategorierna görs i figur 16. En förklaring
till varför underkategorier inte gjorts till övriga intresseområden är att sakfrågorna inte
var lika tydligt uppdelade som i kategorin kommunikationer. Inom kommunikationer har
har synpunkterna främst handlat om trafik övrigt och kollektivtrafik, se figur 16. Frågorna
inom kommunikationer som helt beaktats har främst handlat om kollektivtrafik och trafik
övrigt, se figur 17. De som delvis beaktats har övervägande handlat om trafik övrigt, följt
av gång- och cykelväg, se figur 18.
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trafik övrigt (9
synp.)

Sammanställningen av underkategorierna i figur 20 visar att inom gång- och cykelväg har
samtliga sypunkter beaktats delvis. Inom parkering har lika stor andel beaktats (helt och
delvis) som de som ej beaktats. Inom kollektivtrafik har något fler synpunkter ej beaktats i
förhållande till de beaktade (helt och delvis). En förklaring till detta kan vara att flertalet av
synpunkterna handlade om en omlokalisering av ett färjeläger och en ny färjeförbindelse.
Kommunen avslog synpunkterna då utredningar kring lokaliseringen inte var klara och
frågorna kunde därför inte behandlas i översiktsplanen. Inom trafik övrigt har lika stor
andel beaktats (helt eller delvis) som de som en beaktats. I figur 21-24 visas en uppdelning
av varje underkategori där resultat från figur 20 också framgår.

17

18
16

13

14
12
8

3

4

0

0

11

2

22

5

delvis beaktade
synpunkter

2
ej beaktade
synpunkter

t

0

7

6

6
2

helt beaktade
synpunkter

9

10

Figur 20.

Uppdelning inom underkategorin
gång- och cykeväg

0%
100%

Figur 21.

Uppdelning inom underkategorin
parkering

helt beaktade
synpunkter

50%

25%
25%

delvis beaktade
synpunkter

ej beaktade
synpunkter

Figur 22.

55

helt beaktade
synpunkter
delvis beaktade
synpunkter
ej beaktade
synpunkter

Uppdelning inom underkategorin
kollektivtrafik

20%
60%

20%

Uppdelning inom underkategorin
trafik övrigt

11%

helt beaktade
synpunkter

50%

39%
delvis beaktade
synpunkter

delvis beaktade
synpunkter

Figur 23.

helt beaktade
synpunker

ej beaktade
synpunkter

ej beaktade
synpunkter

Figur 24.

6.4 Sammanfattning av fallstudiens resultat
Nedan redovisas en jämförelse mellan fallstudie del 1-dokument och intervju och
fallstudie del 2-övriga planhandlingar. Det är resultaten av medborgarnas inflytande i
översiktsplanen från de respektive innehållsanalyserna som redovisas.
Likheter finns mellan “medborgarnas strategier” och de intresseområden som kartlades
i samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet. Kommunikationer, bebyggelse
och naturmiljö är tre av de största intresseområdena i samrådsredogörelsen och
utställningsutlåtandet, se figur 3.
Kommunikationer är det intresseområde där flest synpunkter beaktats helt, följt av
bebyggelse, se figur 4. Inom kommunikationer har 14 % beaktats helt och 37 % beaktats
delvis, merparten har därmed beaktats i någon mån, se figur 7. Flest synpunkter som
beaktats helt inom kommunikationer har berört kollektivtrafik och trafik övrigt, följt av
cykel-och gångväg, se figur 17. Av de synpunkter som beaktats delvis har flest handlat
om trafik övrigt, och gång-och cykelväg, se figur 18. Inom bebyggelse har 17 % beaktats
helt och 41 % beaktats delvis, därmed har merparten beaktats i någon mån, se figur 12.
Inom naturmiljö har 12 % beaktats helt och 29% delvis beaktats, därmed har merparten
(59%) inte beaktats alls, se figur 9. Inom näringsliv har 11 % beaktats helt och 67 % delvis
beaktats, se figur 8. Inom kulturmiljö har 67% har beaktats helt och 33 % beaktats delvis,
därmed har samtliga synpunkter beaktats i någon mån, se figur 13.
Fem av elva av “medborgarnas strategier” finns inom de tre största intresseområdena
kommunikationer, bebyggelse och naturmiljö. Strategierna är: behov av förbättrad
kollektivtrafik, behov av fler gång- och cykelvägar, behov av hyresrätter, lägenheter och billiga
bostäder, naturen- en viktig del av Tjörns identitet samt havet- den viktigaste delen av Tjörns
identitet. I planhandlingarna har samtliga synpunkter inom kulturmiljö även beaktats i
någon mån. Önskan att värna om den ursprungliga byggnadstraditionen är den strategi
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som kan kopplas till intresseområdet. En klar majoritet av synpunkterna inom näringsliv
beaktades i någon mån och kan kopplas till strategin behov av kvalificerade arbetsplatser.
Det framgår därmed vilka medborgarnas nyckelfrågor varit. Intresseområdet bebyggelse
handlade främst om att stränderna inte skulle bebyggas men också att bostäder som
människor har råd att bo i skulle finnas. Frågans vikt belyses därmed i ytterligare två
av “medborgarnas strategier”: naturen- en viktig del av Tjörns identitet och havet- den
viktigaste delen av Tjörns identitet. Slutsatsen är att intresseområdena tydligt kan kopplas
till totalt sju (av elva) av “medborgarnas strategier”. Skillnaden ligger i att 100 % av
“medborgarnas strategier” har påverkat översiktsplanen medan 57 % av synpunkterna
från planhandlingarna beaktats (helt eller delvis). Merparten av dessa 57 % har beaktats
i den mån att kommunen uppger att synpunkterna kommer att behandlas i efterföljande
planering. Av det totala antalet synpunkter har därmed 18 % med största sannolikhet
beaktats helt och haft en direkt påverkan på översiktsplanen i den mån att de medfört
ändringar i planen.
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7. Slutsats och diskussion

Sammanfattningsvis var studiens syfte att undersöka hur en kommun i Sverige använder
sig av cultural planningmetoden i den översiktliga planeringen genom att studera Tjörns
kommuns tillämpning av metoden vid arbetet med Översiktsplan 2013. Vidare var syftet
att bedöma hur cultural planning kan förbättra medborgarnas deltagande och inflytande
i den översiktliga planeringen. Nedan appliceras de teoretiska utgångspunkterna på
fallstudiens resultat. Utifrån denna analys besvaras studiens frågeställningar och slutsatser
dras. Slutsatserna återknyter till studiens problemställning och frågeställningar. Genom
att besvara de tre första frågeställningarna kan den sista frågeställningen besvaras och
en avslutande slutsats dras. En diskussion kring i vilken grad studiens problemställning
och syfte kunnat belysas görs därefter. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens
tillvägagångssätt, cultural planningmetodens användbarhet, samt vidare forskning.

7.1 Analys och slutsats
 På vilket sätt har medborgarna medverkat i översiktsplaneprocessen?

Dialogarbetet har genomförts i tre steg. Medborgarna involverades tidigt, innan
samrådsskedet där de fick presentera sin bild av kommunens identitet, värden och
brister genom att besvara enkäten Tjörns själ och producera vykort av Tjörn. Syftet med
medborgardialogen var att kartlägga medborgarnas åsikter och drömmar om Tjörn
(informant 2015). Kommunen har fört en bred medborgardialog ur den aspekten att
många människor i olika åldrar och från olika delar av kommunen svarat på enkäten.
Cirka 600 personer svarade där hälften av de svarande var mellan 41-64 år, 20 % var under
17 år, 18 % var mellan 18-40 år och 14% var 65 år eller äldre. Fördelningen mellan kvinnor
och män var relativt jämn och de flesta som svarade var åretruntboende. En särskild enkät
riktad till äldre i kommunen besvarades av 200 personer. Enkäten handlade om trygghet
och hur äldre ser på Tjörn (Tjörns kommun u.å. a: 3-7, 4, 30).
Fördjupning av dialogarbetet gjordes genom workshops och dialogmöten med kommunens
femteklassare och högstadieungdomar (Tjörns kommun u.å. a:24-25, 28-29). Enkäten
användes och genom femteklassarna uppmärksammades enkäten även för deras föräldrar
vilka tillhör en åldersgrupp som normalt inte medverkar under samrådsmöten (informant
2015).
Tre av högstadieungdomarna medverkade under ett möte med politikerna för vidare
diskussion om hur synpunkter från den första workshopen skulle kunna realiseras (Tjörns
kommun u.å. s. 28-29). Med fokus på barn och unga ville kommunen nå ut till de grupper
som vanligtvis inte kommer på samrådsmöten samt skapa intresse för framtidsfrågor och
demokratiska processer (informant 2015).
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Tre samrådsmöten hölls, en för näringslivet och två för allmänheten (Tjörns kommun
u.å. a:26-28). Främst äldre män medverkade under de två senare mötena. Under samrådet
diskuterades enkätfrågorna i smågrupper där samtliga medverkande fick komma till tals.
Samrådsmötena präglades både av motstridande åsikter och samstämmighet. Argument
av både saklig och känslobetonad karaktär värdesattes och inget mål att nå konsensus
under mötena var uttalat. Samtalet mellan de medverkande var det viktiga och vikten av
politikernas medverkan under mötena för förstålse för medborgarnas synpunkter betonas.
Samtliga synpunkter ansågs som relevanta (informant 2015). Inga tydliga skillnader i
synpunkterna mellan generationerna har kunnat urskiljas (Tjörns kommun u.å. a, s.
32). De frågor som flest medborgare ansåg var viktigast formulerades till “medborgarnas
strategier“ (informant 2015).
Dialogaktiviteterna har genomförts utifrån i viss mån ren konsultation där planerarna
har frågat medborgarna vad de tycker men en vilja att arbeta kunskapsuppbyggande har
också funnits där tjänstemännen har velat lära sig något av medborgarna. Vissa frågor
blev en synvända för politikerna och många politiker ändrade åsikt efter att ha lyssnat
till medborgarna. Om cultural planningmetoden inte använts hade samrådsmötena
riskerat att främst präglas av informationsspridning där tjänstemännen endast informerat
medborgarna om översiktsplaneförslaget. Arbetssättets styrka var att tjänstemän, politiker
och medborgare satt ner tillsammans och samtalade och drömde om framtidens Tjörn.
Responsen från medborgarna har efteråt även varit övervägande positiv (informant 2015).
Cultural planningmetoden är resurskrävande och ett stort engagemang från kommunens
sida är en förutsättning för metodens genomförbarhet. Då översiktsplaneprocessens
kvalitet var viktigast gavs projektet mycket resurser. (informant 2015).
Yttranden från allmänheten kring översiktsplanen har förutom vid samrådet lämnats
vid utställningen. I samrådsredogörelsen lade 16 föreningar och företag var sitt yttrande.
Total lade 26 privatpersoner tillsammans 17 yttranden och sammanlagt lades 33 yttranden
från nämnda grupper (Tjörns kommun u.å.b:5-7). Synpunkterna som framgick av
dokumentet uppgick till 118 stycken. I utställningsutlåtandet lade tre föreningar och tre
privatpersoner tre yttranden vardera. Sammanlagt lades sex yttranden från dessa grupper
(Tjörns kommun 2013b:4). Totalt framgick 25 synpunkter.
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“Medborgarnas strategier” återfinns i översiktsplanens första del (Tjörns kommun
2013a: 23-48). Strategierna handlar om medborgarnas drömmar om Tjörn och syftet
att inkludera strategierna i översiktsplanen var att människor skulle se ett resultat av sin
medverkan. Översiktsplanen blev därmed en handlingsplan för cultural planningmetoden
(informant 2015). Tanken är att efterföljande planering ska grunda sig i det som tagits
fram under medborgardialogen och “medborgarnas strategier” ska utgöra ett komplement
till översiktsplanens politiska strategier (Tjörns kommun 2013a: 5). Av synpunkterna i
samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet har 57 % beaktats (helt eller delvis) och
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har därmed påverkat beslutsunderlaget för översiktsplanen i någon mån. Av synpunkterna
har 18 % beaktats helt och haft en direkt påverkan.
Arnstein (1969) diskuterar att medborgardeltagande i den fysiska planeringen kan
graderas utifrån medborgarnas inflytande i det politiska beslutsfattandet men också i
vilken grad deras synpunkter påverkar en plans utformning. Fallet på Tjörn har nått upp
till steg 4, konsultation men ligger på gränsen till steg 5, pacificering. Arnstein klassar dessa
steg som symboliskt deltagande. Steg 4, konsultation innebär att medborgarnas åsikter
kartläggs genom exempelvis attitydundersökningar. Om inte deras åsikter senare visas
hänsyn i planförslaget är steget likvärdigt med steg 3, information. Vid steg 5, pacificering
kan det först talas om en mindre andel medborgarinflytande då utvalda medborgare tillåts
ingå i en kommitté eller styrelse i publika organ som polisen och skolan. Medborgarna
kan då agera rådgivare till makthavarna vilka sköter beslutsfattandet (Arnstein 1969:217).
Tjörns kommun har likt steg 4 konsulterat medborgarna vad de tycker om Tjörns framtid
genom att använda sig av enkäter. Kommunen har däremot inte inkluderat medborgarna
i en särskild kommitté eller låtit medborgarna delta i beslutsfattandet eftersom den
representativa demokratin agerat ram. Det kan däremot argumenteras för att medborgarna
har agerat rådgivare till politikerna i och med att 100 % av “medborgarnas strategier”
återfinns i översiktsplanen samt att 57% av synpunkterna i samrådsredogörelsen och
utställningsutlåtandet beaktats (helt eller delvis). Av synpunkterna har 18 % beaktats
helt och haft en direkt påverkan på översiktsplanen. De största intresseområdena i
samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet kan tydligt kopplas till totalt sju (av elva)
av “medborgarnas strategier”. Även om medborgarna inte deltagit i eller haft ett ansvar för
det politiska beslutsfattandet präglas medborgardialogen i viss mån av steg 6, partnerskap
med anledning av att merparten av medborgarnas synpunkter har haft en påverkan på
översiktsplanens utformning. Arnstein (1969:217) beskriver att medborgarna i steg 6 ges
verkligt inflytande över en plans utformning genom förhandling mellan medborgare och
politiker. Ansvar för beslutsfattandet delas mellan medborgare och politiker.
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Medborgarkontroll

Verkligt inflytande

Delegerad makt

Partnerskap

Pacificering

Symboliskt deltagande

Konsultation

Information

Terapi
Icke inflytande

Manipulation
Arnsteins deltagandestege

 Vilken/vilka planeringsteorier och demokratimodeller karaktäriseras
medborgardialogen i översiktsplaneprocessen av?

Dialogarbetet har likheter med de liberala demokratimodellerna ur den aspekten
som Henecke & Khan (2002) beskriver, nämligen att politikerna, vilka är framröstade
av medborgarna sköter beslutsfattandet. Vidare beskriver författarna att diskussion
inte anses vara det väsentliga processvärdet eftersom politikerna redan har bestämda
mål då beslutsprocessen startar och att modellen anklagats för dess simplifierande av
maktrelationer där makten anses vara relativt jämnt fördelad i samhället (Henecke &
Khan 2002:10-12). I Tjörns fall har diskussionen med medborgarna varit av stor vikt och
kommunen har försökt jämna ut maktbalansen och politisk ojämlikhet genom att involvera
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unga och barn i separata dialogaktiviteter. Översiktsplaneprocessen har större likheter
med de deltagardemokratiska och i viss mån de deliberativa demokratimodellerna.
Henecke & Khan (2002) diskuterar att i enlighet med de deltagardemokratiska och
deliberativa demokratiteorierna ska politisk ojämlikhet motverkas och öppenhet samt
diskussion eftersträvas i planprocessen. Vidare beskriver författarna att modellerna sätter
stor tilltro till medborgarnas förmåga till demokratsikt deltagande och förespråkar att
samtliga berörda ska ges möjlighet till medverkan i politiska processer (Henecke & Khan
2002:13-16). I Tjörn har kommunen velat föra en dialog med hela ön och har bland annat,
genom uppsökande verksamhet och inbjudan till aktiviteter involverat medborgarna.
Samrådsmötena har haft formen av workshops för att samtliga medverkande ska bli hörda.
Översiktsplaneprocessen har därmed präglats av en öppenhet gentemot medborgarna
samt en tilltro till deras förmåga att delta i demokratiska processer.
Henecke & Khan (2002) beskriver att de deltagardemokratiska teorierna vidare
förespråkar att medborgarnas medverkan måste ske inom ramen för den representativa
demokratin med politikerna som beslutsfattare. Vidare beskrivs medborgardeltagandet
ha ett mervärde och vikten av att medborgarna ser ett värde i sin medverkan belyses i
modellerna (Henecke & Khan 2002:13-14). Tjörns kommun har också sett ett mervärde
av barn och ungas deltagande eftersom de medverkande fick lära sig om demokratiska
processer. “Medborgarnas strategier” återfinns även i översiktsplanen och därmed ser
medborgarna konkret vad deras medverkan ledde till, i förhoppning om att de ska känna
ett värde av sin medverkan.
Fallet på Tjörn skiljer sig däremot nämnvärt från några av de ideal som förekommer inom
de deliberativa demokratimodellerna. Henecke & Khan (2002) beskriver att modellerna
förespråkar diskussion eller deliberation vid politiskt beslutsfattande. Några av deras
förespråkare framhåller den ultimata samtalssituationen som ideal, där deliberationen
syftar till att genom att de “bästa argumenten” präglar samtalet kan gemensamma beslut
fattas i samförstånd mellan samtalsaktörerna (Henecke & Khan 2002:14-16). I Tjörns fall
har strävan efter den ultimata samtalssituationen inte ägt rum. Konsensus har inte varit ett
mål för de diskussioner som förts, inte heller har de ”bästa argumenten” givits företräde
under samtalen. Däremot har en förutsättningslös diskussion med medborgarna om
Tjörns framtid ägt rum likt modellen förespråkar.
I fallet på Tjörn har politikerna agerat beslutsfattare och antagit översiktsplanen, i enlighet
med den representativa demokratins ideal och den rationella planeringsskolans grunder.
Strömgren (2007) benämner den rationella planeringen i Sverige som planering som
rationell beslutsprocess och Strömgren menar att planeringsskolan förespråkar politisk
överenskommelse vid antagande av ett planförslag. Vidare betonar den även särskilt vikten
av den representativa demokratin (Strömgren 2007: 39-41)
Översiktsplaneprocessen har varit resultatinriktad i det avseendet att en översiktsplan
skulle tas fram men har i övrigt varit kvalitetsinriktad. Effektivitet och formalitet har
inte heller varit översiktsplaneprocessens fokus i Tjörns fall, snarare flexibilitet. Genom
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tillämpningen av cultural planning har mycket resurser avsatts för att involvera medborgarna
i översiktsplaneprocessen. Kommunen har därmed haft ambitionen att föra en bred och
öppen diskussion med medborgarna om framtidens Tjörn. Politikerna har i många fall
ändrat åsikt och till stor del låtit medborgarnas synpunkter påverka översiktsplanen.
Khakee (2000) beskriver att kommunikativ planering inte är målinriktad likt traditionell
planering utan betonar istället kvalitet och flexibilitet i planeringsprocessen (Khakee
2000:34-36). Allmendinger diskuterar också planeringsskolans motstånd mot generella
tillvägagångssätt med anledning av att samhällsförändringar sker snabbt (Allmendinger
2009:197-198, 210). Vidare förspråkar planeringsskolan inte en objektiv, expertstyrd
planering utan ett inkluderande av medborgarna och en mångfald av kunskaper
(Allmendinger 2009:178-184). Denna planerings- och kunskapssyn präglar även fallet
på Tjörn där medborgarna involverats för att höja översiktsplanens kvalitet. Subjektiva
kunskaper som människors erfarenheter, uppskattningar, förståelse och omdömen har
även värdesatts.
Fallet på Tjörn skiljer sig som tidigare nämnts nämnvärt från några av de ideal som
förekommer inom de deliberativa demokratimodellerna. Dessa ideal finns också i den
kommunikativa planeringsteorin. Allmendinger (2009:205) beskriver idealen som
handlar om den ultimata samtalssituationen och strävan efter konsensus. Khakee (2000)
diskuterar vidare den kommunikativa planeringens betoning på en hänsynsfull dialog
där samtliga berörda ska inkluderas i samtalet. De medverkande ska känna delaktighet
och erbjudas att delta i politiskt beslutsfattande. Planeringsskolan präglas således av
demokratisk pluralism. Metaforerna, idéerna, språket och berättelsernas makt ses som
medel att påverka maktstrukturer i samhället (Khakee 2000:34-36). I fallet på Tjörn har
medborgarna troligen känt en delaktighet eftersom ingen svekdebatt förekommit efteråt.
Medborgarna har fått en begränsad makt att påverka översiktsplanens innehåll men har
däremot inte deltagit i det politiska beslutsfattandet då den representativa demokratins
värdegrund stått fast. Kommunen har även eftersträvat att inkludera samtliga som berörs
av översiktsplanen. Många människor ur olika åldersgrupper har involverats och extra
fokus har legat på barn och unga. Därmed har kommunen ur dessa aspekter velat föra
dialog med en mångfald av människor.
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Förutom det lagstadgade samrådet och utställningen i plan-och bygglagen har Tjörns
kommun använt sig av ytterligare dialogaktiviter i översiktsplaneprocessen. Tillämpningen
av cultural planningmetoden i Tjörns fall har därmed inneburit en utökad medborgardialog.
Cirka 600 personer, i olika åldrar har svarat på enkäten Tjörns själ. Fördelningen mellan
kvinnor och män var relativt jämn. Cirka 200 personer svarade även på enkäten som
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riktades mot äldre. Särskilda dialogaktiviteter med barn och unga har även genomförts
(Tjörns kommun u.å. a:3-7). Under de för allmänheten öppna samrådsmötena
medverkade främst äldre män (informant 2015). “Medborgarnas strategier” är resultatet
av synpunkterna från dialogaktiviteterna och återfinns i översiktsplanen (Tjörns kommun
2013: 5, 23-48). I samrådsredogörelsen lade 16 föreningar och företag var sitt yttrande.
Total lade 26 privatpersoner tillsammans 17 yttranden och sammanlagt lades 33 yttranden
från nämnda grupper (Tjörns kommun u.å.b: 5-7). Totalt framgick 118 synpunkter. I
utställningsutlåtandet lade tre föreningar och tre privatpersoner tre yttranden vardera.
Sammanlagt lades sex yttranden från dessa grupper (Tjörns kommun 2013b:4). Totalt
framgick 25 synpunkter. Av synpunkterna i planhandlingarna har 57 % beaktats (helt och
delvis) och påverkat översiktsplanen i någon mån.
En tydlig skillnad finns mellan resultatet av medborgarnas medverkan och inflytande
genom det i plan-och bygglagen lagstadgade medborgardeltagandet (samråd och
utställning) och genom de övriga dialogaktiviteterna (enkäter, workshops och
dialogmöten). Kommunen har nått fler människor genom tillämpningen av cultural
planningmetoden och genomförandet av de övriga dialogaktiviteterna i förhållande till
de som medverkade och lämnade yttranden under samrådet och utställningen. Under
samrådsmötena medverkade främst äldre män. Genom enkäten och fokus på barn och
unga har kommunen även nått en bredare grupp människor i förhållande till ålder och
kön.
Även om merparten av synpunkterna i samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet i
någon mån beaktats (57 %) så har merparten av dessa synpunkter beaktats i den mån att
kommunen uppger att frågorna kommer att behandlas i efterföljande planering. Endast 18
% av det totala antalet synpunkter i planhandlingarna har därmed med största sannolikhet
haft en direkt påverkan på översiktsplanen i den mån att de medfört ändringar i planen.
Sju av elva av “medborgarnas strategier” kan kopplas till de intresseområden som framgått
i planhandlingarna. Av “medborgarnas strategier” har 100 % påverkat översiktsplanens
utformning. Slutsatsen är att genom “medborgarnas strategier” har de frågor medborgarna
tyckt varit viktigast fått extra fokus. Tillämpningen av cultural planningmetoden har
därmed bidragit till att dessa frågor fått en betydande påverkan på översiktsplanen.
Översiktsplaneprocessen där Tjörns kommun använt sig av cultural planningmetoden
har enligt studien visat sig vila på en övervägande deltagardemokratisk och i viss mån
deliberativ demokratisyn där medborgarna inkluderats och deras kunskaper och
medverkan värdesatts. Översiktsplaneprocessen har även haft många inslag av den
kommunikativa planeringsskolan även om den representativa demokratin utgjort ramen.
Av ovanstående kan en slutsats dras att cultural planningmetoden i detta fall bidragit
till att medborgarnas deltagande och inflytande i översiktsplaneprocessen förbättrats
i jämförelse med om endast de enligt plan-och bygglagen lagstadgade formerna av
medborgardeltagande ägt rum. Eftersom studien har fått ett tydligt resultat kan slutsatsen
dras att cultural planningmetodens tillämpning skulle kunna leda till samma resultat på
andra platser. En osäkerhet i denna slutsats är dock att endast ett fall ligger till grund.
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7.2 Avslutande diskussion
Studiens syfte och problemställning har genom frågeställningarna kunnat belysas i den
mån att en relativt grundläggande kartläggning gjorts av hur en kommun i Sverige, i
detta fall Tjörns kommun använder sig av cultural planningmetoden i den översiktliga
planeringen. Vidare har syftet med studien kunnat belysas i den mån att en övergripande
bedömning av medborgarnas medverkan och inflytande i det studerade fallet gjorts. Det
empiriska materialet har innehållit mycket information vilket bidragit till att ett relativt
tydligt resultat framgått. Däremot har svårigheter uppstått i tolkning av vissa delar av
det empiriska materialet. Frågeställningarna har ändå relativt grundligt kunnat besvaras
utifrån valda metoder. Mer ingående information kring medborgardialogens karaktär
och medborgarnas inflytande i översiktsplaneprocessen hade kunnat kartläggas om fler
intervjuer med fler grupper som medborgare och politiker gjorts.
De teoretiska utgångspunkterna, forsknings- och områdesöversikten har fungerat bra som
utgångspunkt för att kunna besvara frågeställningarna. Generellt sett har det varit enkelt
att applicera de teoretiska utgångspunkterna på fallstudiens resultat. Svårigheter har legat
i tolkningen av rationell planering eftersom Allmendinger respektive Strömgren beskriver
den olika. Gemensamma nämnare har därför valts ut för förståelse av planeringsskolan.
Forsknings-och områdesöversikten har varit av vikt för förståelse av problemen kring
medborgardeltagande. Medborgardialogen var tydligt dokumenterad av kommunen på
kommunhemsidan och därför har val av empiri varit relativt okomplicerat. Eftersom
fallstudie har använts och endast ett fall studerats ligger det en osäkerhet i den generella
slutsatsen att cultural planningmetoden kan leda till att medborgarnas deltagande och
inflytande förbättras även i andra fall.
Metoderna har fungerat bra generellt eftersom de dokument som undersöktes och den
intervju som gjordes gav mycket information och checklistorna har kunnat bidra till att
det viktigaste ur det empiriska materialet har belysts i syfte att besvara frågeställningarna.
En svårighet i användandet av flera tillvägagångssätt var att det har varit tidskrävande
att sätta sig in i varje metod. En svårighet vid innehållsanalysen av samrådsredogörelsen
och utställningsutlåtandet var att det ibland varit svårt att bedöma vilka sakfrågorna är i
yttrandena. Databearbetningen av detta material har varit mycket tidskrävande i likhet
med databearbetningen av intervjun.
Cultural planningmetoden är som framgått resurskrävande och bygger mycket på
engagemang från medborgare och kommun. Metoden verkar inte vara bunden till något
särskilt dialogverktyg utan är flexibel i val av dessa. Metodens fokus på medborgardeltagande
och kulturella resurser verkar vara en av dess styrkor. Genom att belysa människors
drömmar, upplevelser, behov, åsikter och minnen kring en plats bidrar metoden till att
planerarna får en bra bild av medborgarnas vardagsliv. Cultural planning verkar även
bidra till att ett engagemang hos medborgarna kring den översiktliga planeringen skapas.
Metoden förespråkar att medborgarna ska se ett resultat av sin medverkan, något som
enligt tjänstemannen också varit viktigt i fallet på Tjörn.
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Studiens främsta slutsats är att cultural planningmetoden bidragit till att medborgarnas
medverkan och inflytande i översiktsplaneprocessen förbättrats genom tillämpning
av metoden. Däremot framgår det inte om kommunen eftersträvat social rättvisa i den
bemärkelse att de betonat vikten av att belysa medborgarnas olikheter och föra dialog
med människor utifrån en mångfald av aspekter som etnicitet, ursprung, sexuell läggning
exempelvis. Ur den aspekten framgår det inte om metoden medfört till att medborgarnas
medverkan och inflytande förbättrats. Det skulle vara intressant att studera fallet ur denna
aspekt med hjälp av den radikala planeringen som teoretisk utgångspunkt.

7.3 Vidare forskning
Vidare forskning skulle kunna studera flera kommuner som använt sig av metoden i den
översiktliga planeringen för att styrka studiens slutsatser att cultural planningmetoden kan
förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den översiktliga planeringen. Det hade
också varit intressant att jämföra hur cultural planningmetoden fungerat vid tillämpning på
översiktsplanenivå respektive detaljplanenivå genom att studera översiktsplaneprocesser
respektive detaljplaneprocesser. Vidare forskning skulle även kunna följa planeringen
efter översiktsplanen och se om “medborgarnas strategier” blev realiserade i detaljplaner.
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Bilaga 1. Intervjufrågor

Tjänsteman på Tjörns kommun

t Kan du berätta kort om dina arbetsuppgifter och roll i projektet med översiktsplanen?
t Vad var bakgrunden och idéerna med att använda sig av cultural planning som metod?
t Var det ni på kommunen som arbetade med cultural planningmetoden eller tog ni hjälp av
någon konsult?
t När i arbetsprocessen för översiktsplanen involverades medborgarna? Varför?
t Hade ni något syfte eller mål med medborgardialogen?
t Arbetade ni efter de olika stegen som finns beskrivna i handboken ”Att fånga platsens själ”?
t Arbetade ni uttalat med cultural mapping?
t Hur valde ni dialogaktiviteter?
t Hur många barn medverkade under dialogmötena med femteklassarna?
t Hur var stämningen under dialogmötena med barnen och vad fick ni för respons från dem?
t Varför ville ni föra dialog med barn?
t Var kommunens intention informationsspridning, informationsinhämtning, konsultation eller
gemensam kunskapsuppbyggnad?
t Vilken respons fick ni från ungdomarna under de dialogaktiviteter ni genomförde med dem?
t Hur var stämningen under dialogaktiviteterna?
t Var kommunens intention informationsspridning, informationsinhämtning, konsultation eller
gemensam kunskapsuppbyggnad?
t Vilka deltog i enkäten för de äldre, vilken respons fick ni?
t Uppsökte ni de äldre?
t Anser du att ni uppfyllt syftet och målet med medborgardialogen?
t Upplevde ni att ni nådde fler människor när ni arbetade med cultural planning i jämförelse med
hur många ni vanligtvis når?
t Hur togs de insamlade erfarenheterna och kunskaperna från dialogen till vara och hur arbetade
ni vidare med dem?
t Skiljer sig det angreppssätt ni använde er av när ni bearbetade synpunkterna från hur ni
vanligtvis gör?
t Vad var positivt respektive problematiskt med att använda sig av cultural planning i detta
projekt?
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t Upplevde ni problem när ni gick ut och mötte medborgarna?
t Skulle ni använda er av cultural planningmetoden i kommande översiktlig planering?
t Vilka deltog vid de, för allmänheten öppna samrådsmötena?
t Hur var stämningen under samrådsmöten, vad fick ni för respons från de medverkande?
t Vilket var från kommunens sida syftet med dessa samrådsmöten?
t Var kommunens intention informationsspridning, informationsinhämtning, konsultation eller
gemensam kunskapsuppbyggnad?
t Vad präglade diskussionerna under samrådsmötena? Hur agerade de medverkande i förhållande
till de andra medverkande, lyssnade de till varandra, visade respekt för varandras åsikter och så
vidare?
t Präglades diskussionen av samstämmighet eller fanns det tydliga motstridande åsikter, hur
hanterades ni detta i så fall?
ͻ Hur värderade ni de argument de medverkande förde fram under samrådsmötena?
t Var det viktigt att argumenten var sakliga och hur hanterades och värdesattes de synpunkter som
var mer känslobetonade?
t Präglades samrådsmötena av att de ”bästa” argumenten styrde vilka av medborgarnas synpunkter
som skulle föras vidare?
t Fanns ett mål att nå konsensus under samrådsmötena?
t Fattades beslut om vilka synpunkter som skulle tas vidare under samrådsmötena i samförstånd
mellan de medverkande?
t Hur upplevde ni som tjänstemän relationen till medborgarna, fanns en förståelse och samarbetsvilja
bland medborgarna?
t Upplevde ni att medborgarna efterfrågade ytterligare dialog än den ni förde?
t Vilken typ av synpunkter kom inte med i medborgarnas strategier och vad var anledningen till att
dessa valdes bort?
t Hur gick ni tillväga när ni besvarade yttranden från samråd och utställning?
t Hur bedömdes vilka yttranden som hade relevans eller inte?
t Vilket påstående representerar bäst den syn kommunen (tjänstemän respektive politiker) har på
planeringsprocessen?
-Processen är en väg till målet och resultatet är viktigast.
-Processens kvalitet är viktigast inte målet.
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BILAGA 2. Resultat av fallstudie del 1-dokument och intervju
Tjörns själ-sammanfattning och analys av dialogarbetet kring
Översiktsplan 2012

1. Medverkan och diskussion/dialog
-Hur genomfördes medborgardialogen?
Dialogarbetet har genomförts i tre steg. Vid olika sammanhang som samrådsmöten och genom
uppsökande verksamhet har kommunen försökt få medborgarna att besvara enkäten Tjörns själ.
Enkäten fanns också på kommunhemsidan och dess frågor behandlade människors användning av
Tjörns landskap, service och tätortsmiljöer (Tjörns kommun u.å. a:4-5).
Ca 600 personer svarade på enkäten. Människor som bott länge på ön är de som främst har svarat,
73 procent av de svarande har bott på Tjörn i över tio år. Kvinnor och tjejer utgör 52,5 procent och
män och killar 47,5 % av de svarande. Personer mellan 41-64 år utgör den främsta gruppen svarande
med 46 procent, Cirka 20 procent av de svarande var under 17 år, cirka 18 procent var mellan 18-40
år och cirka 14 procent var 65 år eller äldre. De som svarat är både åretruntboende semesterboende,
turister eller annat. De flesta som svarat var åretruntboende i orten Skärhamn. Utifrån de orter som
enkäten var menad för har endast svarsfrekvensen blivit noll från boende i Långekärr. Urvalet har inte
skett slumpmässigt utan kommunens övergripande kunskapsmål har varit att försöka få en så stor
svarsfrekvens som möjligt (Tjörns kommun u.å. a:3-7).
Dialogmöten med kommunens femteklassare har genomförts som en första fördjupning av
dialogarbetet. Innan mötena har barnen besvarat enkäten och målat vykort över vad på Tjörn de skulle
visa en besökare. Under mötena har barnen även funderat över Tjörns framtid (Tjörns kommun u.å.
a:24-25). Fördjupning två innefattade tre samrådsmöten vilka hade formen av rundabordssamtal där
enkätfrågorna diskuterats i smågrupper. Under två av samrådsmötena medverkade kvinnor och män i
olika åldrar. Kommunens näringsliv involverades under ytterligare ett samrådsmöte (Tjörns kommun
u.å. a: 26-27, 4-5). Även dialogaktiviteter har genomförts med elever från Bleketskolans högstadium
vilka under två lektionstillfällen diskuterade hur det är att vara ung på Tjörn. Eleverna fick markera
på en karta var de bodde samt var de utövar sina fritidsintressen för att kartlägga elevernas behov och
intressen med var de bor. Eleverna fick sedan presentera sina visioner om framtiden. Samtliga elever
bjöds sedan in till en workshop där åtta ungdomar, fyra politiker och fem tjänstemän medverkade.
Enkätens frågor diskuterades i smågrupper. Ytterligare två så kallade pizzakonvent arrangerades där
runt trettio ungdomar och tio politiker diskuterade hur önskemål från workshopen skulle kunna
realiseras (Tjörns kommun u.å. a:28-29).
Cirka 200 av kommunens äldre har också medverkat genom en enkät vilken genomfördes av
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen inom projektet Bo bra på äldre dar. Enkäten
behandlade frågor om trygghet samt hur äldre ser på dagens och framtidens Tjörn (Tjörns kommun
u.å. a: 4, 30).
Kommunen anser själva att deltagandet i dialogarbetet har varit stort bland medborgarna och menar
att även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd så ger den en bred bild av medborgarnas syn
på Tjörn och dess framtid (Tjörns kommun u.å. a:32).
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2. Medborgarnas kunskap och förmåga
-Hur såg tjänstemännen på medborgarnas kunskaper och förmåga till deltagande i demokratiska
processer?
Svar: Enkäten har använts som redskap för att inhämta kunskap från medborgarna samt få insikt i vad
medborgarna tycker kring vissa frågor. Vikten av att hitta en strategi som förvaltar de kunskaper och
engagemang som medborgardialogen medfört poängteras (Tjörns kommun u.å. a:28, 4, 33).
”När barnen ges möjlighet att uttrycka vad de saknar på Tjörn är det inte någ-ra orealistiska förslag
som presenteras.” (Tjörns kommun u.å. a:24).
Kommunen menar dock att under samrådsmötena hade vissa svar på frågan om medborgarna ville bli
fler på sin ort karaktären av NIMBY (Not in my backyard) (Tjörns kommun u.å. a:26).

3. Syfte
-Vilket var syftet med medborgardialogen och tillämpningen av cultural planningmetoden?
Svar: Det övergripande kunskapsmålet med enkäten var att få så många som möjligt att svara (Tjörns
kommun u.å. a: 7).
Genom dialogen med ungdomarna hade kommunen ambitionen att få fler ungdomar att intressera sig
för framtidsfrågor och demokratiska processer (Tjörns kommun u.å. a: 29).

4. Inflytande/påverkan
-Hur togs medborgarnas synpunkter till vara efter dialogaktiviteterna och vilka reaktioner har
tjänstemännen fått från medborgarna angående cultural planningmetoden och medborgardialogen?
Svar: Inga tydliga skillnader i synpunkterna kring Tjörn mellan generationerna har kunnat urskiljas
(Tjörns kommun u.å. a:32).
Synpunkterna från dialogarbetet har använts och formats till medborgarnas strategier vilka har fått
plats i utställningshandlingen för översiktsplanen och tanken är att diskussion och efterföljande
planering ska grunda sig i det som tagits fram under översiktsplanearbetet (Tjörns kommun u.å. a, s.
32, 3). Översiktsplanen blir därmed en handlingsplan för cultural planningmetoden (Tjörns kommun
u.å. a:32-33).
Medborgarnas strategier listas nedan.
Behov av mötesplatser
Behov av förbättrad kollektivtrafik
Behov av fler gång- och cykelvägar
Behov av ridvägar
Behov av hyresrätter, lägenheter, billiga bostäder
Behov av kvalificerade arbetsplatser
Behov av bättre renhållning
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Önskan att värna om den ursprungliga byggnadstraditionen
Kulturen- en del av det invånarna är stolta över
Naturen- en viktig del av Tjörns identitet
Havet- den viktigaste delen av Tjörns identitet
(Tjörns kommun u.å. a, ss. 34-35).

5. Kulturella resurser och platsens själ
-Hur beskriver kommunen vad Cultural planningmetoden handlar om och hur talar kommunen om
kulturella resurser och platsens själ?
Svar:
”Att använda sig av denna form av dialogarbete innebär att man för
in en demokratisk, lyssnande metod som inkluderar medborgarna i
planeringen.” (Tjörns kommun u.å. a:3).

Frågorna i enkäten berörde medborgarnas uppfattning av vad som kännetecknar Tjörns identitet, vad
de brukar visa upp för besökare, vad människor är stolta över, vad de saknar samt hur de vill att Tjörn
ska se ut år 2025 (Tjörns kommun u.å. a:14, 8-9, 16-22).

Intervju med tjänsteman på Tjörns kommun
Tjänstemannen refereras som informant.

1. Medverkan och diskussion/dialog
-Hur genomfördes medborgardialogen?
Svar: Medborgarna involverades innan samrådsskedet där de fick presentera sina bilder av Tjörn
under “medborgarnas utställning”. Två studenter från Högskolan för design och konsthantverk använde
också cultural planningmetoden för att hjälpa kommunen hitta utvecklingsstrategier för Tjörns fasta
näringsliv. Vid val av dialogaktiviteter funderade tjänstemännen mycket på hur de skulle kunna föra
en dialog med hela ön. Kommunen använde sig därför av en enkät för att kartlägga medborgarnas syn
på Tjörn idag och i framtiden. Enkäten lades ut på kommunhemsidan och delades ut vid offentliga
tillställningar på ön. Den skickades inte ut eftersom svarsfrekvensen troligtvis inte skulle bli så bred
då menar tjänstemannen. Enkäten hade en bred svarsfrekvens där medborgare från olika delar av ön
och i olika åldrar svarade (informant 2015).
Kommunen bjöd också in samtliga femteklassare där elever från fyra av fem skolor medverkade.
Femteklassarna fick som förberedande uppgift svara på enkäten Tjörns själ vilket de rekommenderades
att göra hemma. Därmed uppmärksammades även enkäten för deras föräldrar. Medborgare i denna
åldersgrupp är likt barn en underrepresenterad grupp vid samrådsmöten, vilket är problematiskt
menar tjänstemannen.
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Femteklassarna bjöds senare även in till utställningen av översiktsplanen där de fick arbeta med kartor
och diskutera frågor som rörde cykel- och gångvägar samt kollektivtrafik. Workshops hölls även med
ungdomar (informant 2015).
Kommunen bjöd även in till öppna samrådsmöten. Worldcafémetoden tillämpades där enkätens
frågor diskuterades i smågrupper. Diskussionerna präglades både av samstämmighet och av
motstridande åsikter. Mål att nå konsensus fanns däremot inte. Både känslobetonade och sakliga
argument värdesattes och de som medverkade var främst äldre män. Tjänstemannen poängterar att
samtalet var det viktigaste och att enkätens frågor utgjorde underlag för samtal. Att planerarna står
och håller ett föredrag leder till att endast vissa modiga personer vågar yttra sig menar tjänstemannen.
Tjänstemannen betonar vikten av politikernas medverkan under samrådsmötena eftersom politikerna
där mötte medborgarna och fick en uppfattning om de viktigaste frågorna. Tjänstemannen tror att
politikerna lättare tog medborgarnas synpunkter till sitt hjärta på grund av detta. Fokus har legat på
planeringsprocessens kvalitet och inte på målet. Stämningen under samtliga dialogaktiviteter har varit
god och medborgarna har visat samarbetsvilja menar tjänstemannen (informant 2015).

2. Medborgarnas kunskap och förmåga
-Hur såg tjänstemännen på medborgarnas kunskaper och förmåga till deltagande i demokratiska
processer?
Svar: Dialogaktiviteterna har genomförts utifrån i viss mån ren konsultation men framförallt har en vilja
att arbeta kunskapsuppbyggande funnits där tjänstemännen har velat lära sig något av medborgarna.
Det framgick tydligt vilka de viktiga frågorna var uppger tjänstemannen. Många synpunkter ur
medborgardialogen stöddes redan av politikerna men vissa frågor blev en synvända och många
politiker ändrade åsikt efter att ha lyssnat till medborgarna. Ett sådant exempel är medborgarnas
behov av billiga lägenheter och förbättrad kollektivtrafik (informant 2015).
Tjänstemannen anser att de nått en betydligt bredare grupp medborgare genom att använda cultural
planningmetoden och är positiv till metoden. Vid ett traditionellt tillvägagångssätt hade samrådsmötena
riskerat att främst präglas av informationsspridning till medborgarna. Den översiktliga planeringen
tenderar att komma väldigt långt ifrån människan och det är en utmaning för tjänstemännen att få
människor engagerade. Ofta är det endast mäniskor som är ytterst berörda som lämnar yttranden
på en översiktsplan men att svara på en enkät eller delta i en workshop är något annat. Dessutom
är det svårt att veta om ett yttrande representerar en enskild person eller många människor menar
tjänstemannen (informant 2015).

3. Syfte
-Vilket var syftet med medborgardialogen och tillämpningen av cultural planningmetoden?
Svar: Syftet med medborgardialogen var att kartlägga medborgarnas åsikter om Tjörn idag samt
drömmar om Tjörn i framtiden. Tjänstemannen anser att syftet uppfyllts (informant 2015).
Genom sitt fokus på barn och unga ville kommunen nå ut till dem de vanligtvis inte når under de
ordinarie samrådsmötena. Tjänstemannen ser även ett mervärde av dialogen med barn och unga,
nämligen att de medverkande lärde sig om översiktsplaneprocessen, demokrati och kommunens
verksamhet (informant 2015).
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4. Inflytande/påverkan
-Hur togs medborgarnas synpunkter till vara efter dialogaktiviteterna och vilka reaktioner har
tjänstemännen fått från medborgarna angående cultural planningmetoden och medborgardialogen?
Svar: De insamlade synpunkterna från medborgarna sammanställdes i dokumentet Tjörns själ.
Sammanställningen av de frågor som medborgarna ansåg viktigast kunde urskiljas och låg till grund
för skapandet av medborgarnas strategier. Strategierna lades senare in i översiktsplanen, något som
är översiktsplanearbetets styrka anser tjänstemannen. Tydliggörandet av medborgarnas strategier i
översiktsplanen syftade också till att människor skulle se ett resultat av sin medverkan. Tanken var
att översiktsplanen skulle bli en handlingsplan för cultural planningmetoden. Många sypunkter från
samrådet ledde till förändringar i översiktsplanens text. Responsen från medborgarna har varit god
generellt sett och flera har medborgare har uppgett att de känt sig hörda. Enligt tjänstemannen har inte
heller någon svekdebatt där medborgare som anser att kommunen inte lyssnat, ägt rum (informant
2015).

5. Kulturella resurser och platsens själ
-Hur beskriver kommunen vad cultural planningmetoden handlar om och hur talar kommunen om
kulturella resurser och platsens själ?
Svar: Kommunen tolkade cultural planningmetoden och gjorde först en kartläggning av kulturella
resurser och senare en analys av resultatet. Det handlade om att hitta Tjörns värden och brister.
Arbetssättets styrka var att tjänstemän, politiker och medborgare satt ner tillsammans och samtalade och
drömde om framtidens Tjörn anser tjänstemannen. Medborgarnas strategier handlar om medborgarnas
drömmar om framtidens Tjörn, poängterar tjänstemannen (informant 2015).Tjänstemannen uppger
också att cultural planningmetoden är resurskrävande och att ett stort engagemang från kommunens
sida är en förutsättning för metodens genomförbarhet. Eftersom översiktsplanen hade hög status
tilldelades projektet mycket resurser (informant 2015).

Översiktsplan 2013
1. Medverkan och diskussion/dialog
-Hur genomfördes medborgardialogen?
Svar: Innan samrådet anordnades Medborgarnas utställningGlUGHPHGYHUNDQGH¿FNSURGXFHUDVLQ
ELOG DY 7M|UQ :RUNVKRSV DQRUGQDGHV I|U QDWXUVN\GGVI|UHQLQJHQ I|UHWDJDUH RFK SROLWLNHU RFK HQ
HQNlWRP7M|UQIDQQVSnNRPPXQKHPVLGDQ9LGQnJUDDYGLDORJDNWLYLWHWHUQDVDPDUEHWDGHNRPPXQHQ
PHGVWXGHQWHUIUnQ+|JVNRODQI|UGHVLJQRFKNRQVWKDQWYHUN(QNlWHQVIUnJRUDJHUDGHUDPYHUNYLG
VDPUnGVVNHGHWGnNRPPXQHQQnGGHXWWLOOÀHUPHGERUJDUH(Tjörns kommun 2013:5).

2. Medborgarnas kunskap och förmåga
-Hur såg tjänstemännen på medborgarnas kunskaper och förmåga till deltagande i demokratiska
processer?
Svar: Medborgarnas strategier valdes som namn för att betona vikten av medborgardialogen (Tjörns
kommun 2013:5).
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3. Syfte
-Vilket var syftet med medborgardialogen och tillämpningen av cultural planningmetoden?
Svar: Vid samrådet har viktig kunskap om Tjörnbornas boendemiljö, vardagsliv, arbetsplatser och
fritidssysselsättningar kartlagts. Vid formulerandet av mål är en god medborgardialog väsentlig för att
målen ska motsvara medborgarnas efterfrågan (Tjörns kommun 2013: 7).

4. Inflytande/påverkan
-Hur togs medborgarnas synpunkter till vara efter dialogaktiviteterna och vilka reaktioner har
tjänstemännen fått från medborgarna angående cultural planningmetoden och medborgardialogen?
Svar: Medborgarnas strategier ska utgöra komplement till översiktsplanens politiska strategier.
Översiktsplanen blir därmed en handlingsplan för cultural planningmetoden. Medborgarnas strategier
kopplas samman med Genomförande i kapitel 8. Resultatet från dialogen kommer att fungera
som utgångspunkt för de kommunala förvaltningarnas fortsatta arbete (Tjörns kommun 2012: 5).
Medborgarnas strategier återfinns i översiktsplanen del 1 (Tjörns kommun 2012: 23-48). Längst bak
i kapitel 8 Genomförande, listats följduppdrag och verksamhetsfrågor samt vem som bär ansvaret att
genomföra dem. Medborganas strategier benämns som behov som framförs av Tjörnborna i denna lista
(Tjörns kommun 2013: 71-73).

5. Kulturella resurser och platsens själ
-Hur beskriver kommunen vad cultural planningmetoden handlar om och hur talar kommunen om
kulturella resurser och platsens själ?
Svar: Att arbeta med cultural planningmetoden medför att medborgarna involveras och lyssnas
till i planeringsprocessen. Arbetssättet är därmed ett demokratiskt sådant. Metoden kartlägger
kulturella resurser vilka innefattar allt från dialekter och traditioner till museum och kulturaktörer.
Genom metoden kartläggs platsens värden och brister i syfte att kunna arbeta mot en fortsatt god
samhällsutveckling (Tjörns kommun 2013: 6).
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Län:
Västra Götaland
Kommun: Tjörns kommun
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012

Näringsliv

1
2

Naturmiljö

1

Fritid

Beslut om samråd: 2011-05-12
Samrådstid: 2011-08-23- 2011-10-18

Turism

Kulturmiljö

Skola,
utbildning

3

Övrigt

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

Bebyggelse

1

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

Totalt beaktade synpunkter: 24

1

Beslut om samråd: 2011-05-12
Samrådstid: 2011-08-23- 2011-10-18

5

Beaktade synpunkterV\QSXQNWHUVRPEHDNWDVLVLQKHOWKHWRFKOHGHUWLOOlQGULQJDUL|YHUVLNWVSODQHQ
synpunkter- V\QSXQNWHUVRPEHDNWDVRFKVRPOHGHUWLOOlQGULQJDULSODQHQ

1 2 2

GC P KT TÖ

Allmänna över Kommunikationer
handlingen

5

Kommun: Tjörns kommun
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt

Län:
Västra Götaland

7

Näringsliv

6

Näringsliv

2

Naturmiljö

5

Fritid

Turism

6

Bebyggelse

11

Fritid

1

Turism

11

Bebyggelse

Kulturmiljö

Skola,
utbildning

Övrigt

3

Totalt delvis beaktade synpunkter: 47

Övrigt

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

Skola,
utbildning

5

1

Kulturmiljö

Beslut om samråd: 2011-05-12
Samrådstid: 2011-08-23- 2011-10-18

Naturmiljö

2

Totalt ej beaktade synpunkter: 47
Totalt antal synpunkter: 118

2

1

Delvis beaktade synpunkter- V\QSXQNWHUVRPGHOYLVEHDNWDVHOOHUQRWHUDVDWWGHNRPPHUEHKDQGODVLNRPPDQGHSODQHULQJ

3 1

GC P KT TÖ

Allmänna över Kommunikationer
handlingen

3

Kommun: Tjörns kommun
Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2012

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt

Län:
Västra Götaland

7

6

Ej beaktade synpunktersynpunkter- V\QSXQNWHUVRPHQGDVWQRWHUDVHOOHUHMNRPPHQWHUDV
V\QSXQNWHUVRPDYVOnVHQGDVWQRWHUDVHOOHUHMNRPPHQWHUDV

1 4

GC P KT TÖ

Allmänna över Kommunikationer
handlingen

6

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt
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Län:
Kommun: Tjörns kommun
Västra Götaland Utställningsutlåtande- 130516
Översiktsplan 2013 (tidigare Översiktsplan 2012)

Näringsliv

Naturmiljö

Fritid

Beslut om utställning: 2012-05-31
Utställningstid: 2012-06-28-2012-09-15
Utställningsutlåtande godkänt: 2013-05-16

Turism
Bebyggelse

Kulturmiljö

Beaktade synpunkterV\QSXQNWHUVRPEHDNWDVLVLQKHOWKHWRFKOHGHUWLOOlQGULQJDUL|YHUVLNWVSODQHQ
synpunkter- V\QSXQNWHUVRPEHDNWDVRFKVRPOHGHUWLOOlQGULQJDULSODQHQ
Allmänna över Kommunikationer
handlingen
GC P KT TÖ

Skola,
utbildning

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

Övrigt

Totalt beaktade synpunkter: 2

1

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

1

Beslut om utställning: 2012-05-31
Län:
Kommun: Tjörns kommun
Utställningstid: 2012-06-28-2012-09-15
Västra Götaland Utställningsutlåtande- 130516
Översiktsplan 2013 (tidigare Översiktsplan 2012) Utställningsutlåtande godkänt: 2013-05-16

Näringsliv

Naturmiljö

3

Fritid

Turism

1

Bebyggelse

Kulturmiljö

Skola,
utbildning

1

Övrigt

Delvis beaktade synpunkter- V\QSXQNWHUVRPGHOYLVEHDNWDVHOOHUQRWHUDVDWWGHNRPPHUEHKDQGODVLNRPPDQGHSODQHULQJ

2

GC P KT TÖ

Allmänna över Kommunikationer
handlingen

1

Totalt delvis beaktade synpunkter: 8

Naturmiljö

Fritid

Turism

1

Bebyggelse

Totalt ej beaktade synpunkter: 15
Totalt antal synpunkter: 25

1

Övrigt

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt

Skola,
utbildning

Översiktsplan
Antagen: 2013-05-16
Laga kraft: 2014-05-16

Näringsliv

4

Kulturmiljö

Beslut om utställning: 2012-05-31
Län:
Kommun: Tjörns kommun
Utställningstid: 2012-06-28-2012-09-15
Västra Götaland Utställningsutlåtande- 130516
Översiktsplan 2013 (tidigare Översiktsplan 2012) Utställningsutlåtande godkänt: 2013-05-16

2

1

Ej beaktade synpunkterV\QSXQNWHUVRPDYVOnVHQGDVWQRWHUDVHOOHUHMNRPPHQWHUDV
synpunkter- V\QSXQNWHUVRPHQGDVWQRWHUDVHOOHUHMNRPPHQWHUDV

1 2

GC P KT TÖ

Allmänna över Kommunikationer
handlingen

3

GC=Gång-och cykelväg, P=Parkering
KT=Kollektivtrafik, TÖ=Trafik övrigt
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