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För att få detta ökade inflytande som medborgarna idag kräver behöver vi gå 
från ett deltagande till en samverkan mellan kommunen och medborgarna. 
För att möjliggöra detta måste medborgarna ges större utrymme i planer-
ingen och nya metoder måste tas fram för att engagera medborgarna och få 
dem att känna sig delaktiga i processen. (Byggforskningsrådet, 2000) Att nå 
lagens krav borde vara självklart i alla kommuner, och viljan att gå utöver 
detta bör alltid tillämpas i fall som påverkar många människor eller där med-
borgarna efterfrågar det. 

Ett ökat medborgarinflytande ger bättre planer då det ökar effektiviteten 
genom bättre planunderlag och bättre lokalt anpassade lösningar. Detta är 
värdefullt och borde tas tillvara. Det är också viktigt då den byggda miljön är 
till för alla och därmed borde alla ha rätt att påverka den.

SAMMANFATTNING

Syftet med arbetet är att redovisa bakgrunden till demokrati och medborgar-
inflytande, för att sedan undersöka vilka metoder för medborgarinflytande 
som finns och vilka som är effektiva. Arbetet kommer även visa vilka           
problem som kan uppstå i samband med det ökade medborgarinflytandet. 
Detta på en nationell nivå för att se hur samråd och medborgarinflytandet 
i planeringen kan förbättras. Det leder fram till huvudfrågan; Hur kan plan  
eringen uppnå medborgarnas och lagens krav på medborgarinflytande?

Den avhandlande delen kommer att inledas med en litteraturstudie inne-     
hållande avsnitten Lagstiftningen, Demokratihistorik, Demokrati och komm-
unal planering samt Medborgarinflytande. Lagstiftningen beskriver de krav 
på medborgarinflytande som finns i lagen. Den visar även att lagen inte har 
tydliga riktlinjer för rätt och fel vilket betyder att planerare behöver finna 
stöd i litteratur och forskning samt rekommendationer från myndigheter. 
Demokratihistorik beskriver den demokratiska utvecklingen och dess kopp-
ling till planeringen. Demokrati och kommunal planering vidareutvecklar 
detta och för in maktaspekterna mellan medborgare – planerare – politiker.      
Litteraturstudien avslutas med avsnittet Medborgarinflytande, vilket ger 
exempel på och metoder för ökat medborgarinflytande. 

Den avhandlande delen avslutas med en fallstudie innehållande fallen 
Uppsala, Torsås och Koster. Uppsala är ett gott exempel på hur en stor                   
kommun arbetar för ökat medborgarinflytande och ger även exempel på en                     
variation av metoder som används i praktiken. Fallet Torsås visar på en liten 
lands-bygdskommun vilket kontrasterar mot Uppsala. Fallet är valt för att 
även Torsås har lyckats bra med att få in medborgarna i processen. Detta 
fall visar på en metod för landsbygdsutveckling, vilket är intressant i många                          
kommuner. Koster har valts då det visar på motsättningar mellan medbor-
garna och kommunen. Exemplet är valt för att visa hur det kan gå om med-
borgarna inte får det utrymme de önskar och bör ha enligt lagen. 
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1.2 Bakgrund till arbetet

Genom historien har demokratin vuxit fram. Den är ett folkstyre som menar 
på att allas talan ska göras hörd. Men det har och finns fortfarande en mängd 
olika demokratier som inkluderar och exkluderar människor. I demokratins 
början exkluderades slavar och kvinnor. Kvinnorna fortsatte att exkluderas 
från politiken i Europa ända in på 1900-talet. (Agevall & Klasson, 2000) Att 
på detta vis skapa in- och utgrupper strider mot hela syftet med en demo-
krati. Därför bör det ifrågasättas varför dagens politiker och planerare har 
större inflytande över den fysiska planeringen än medborgarna. Detta kan 
ha att göra med det som Agevall & Klasson (2000) skriver – att i ett demo-
kratiskt och komplext samhälle konkurrerar olika värden. För att ta hänsyn 
till alla värden och se till allmännyttan behövs någon form av styrande organ, 
men hur styrande bör de egentligen vara?

Inflytande över planeringen började öppnas upp för offentligheten först 
i slutet av 1960-talet. Innan dess hade bara de som ägde egendom, som 
berördes av planen, rätt att yttra sig. Dessas yttrande kunde dock åsido-
sättas, mot ersättning, om kommunen hävdade att planen gynnande 
allmännyttan. I dagsläget sker detta istället i samråd med sakägare och 
andra berörda. (Bohm, 2008) Utöver sakägarnas inflytande var det enbart 
sakkunniga som hade en talan och protesterna från medborgarna var få. 
Inte förrän saneringarna av innerstäderna mellan 1930- och 1970-talen 
tilltog protesterna och experterna fick lämna plats åt lekmännens åsikter. 
Det starkaste slaget för medborgarinflytandet gjordes 1971 då striden om 
almarna i Stockholm satte stopp för saneringarna. Medborgarna fick en 
talan och den stora auktoriteten kring de sakkunniga sänktes. (Bohm, 2008; 
Johansson, 1977)

En annan anledning till den ökade viljan att få inflytande från medborgarnas 
sida sägs vara kommunindelningsreformen under 1960- och 1970-talet då 
många folkvalda politiker försvann. Att färre politiker fick större makt kan 
vara en av anledningarna till ökat politiskt intresse bland medborgarna. En 
annan förklaring till det förhöjda engagemanget kan vara att arbetsuppgifter 
som tidigare sköttes av folkvalda politiker överfördes till tjänstemän, vilket 
minskade medborgarinflytandet. Detta startade debatter som ledde till att det 
under 1980-talet genomfördes reformer för ökat medborgarinflytande. Det 
har diskuterats om dessa reformer var mer än en kompensation för mindre 
politiskt valda. Möjligen var det ett försök att öka förtroendet för politiker 
genom medverkan och insyn från medborgarnas sida. (Agevall & Klasson, 
2000; Henecke & Khan, 2002; Boverket, 1998; Byggforskningsrådet, 2000)
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1.4 Frågeställning 

             planerare – politiker? 

 medborgarinflytande eller erfarenhet från de två goda exemplen   
 som redovisas?

1.3 Problemformulering och syfte

Planförslag skall enligt lag tas fram i samråd med medborgarna då den             
byggda miljön påverkar alla. Detta har dock inte varit fallet förrän på 
1960-talet då medborgarna fick nog av den expertstyrda planeringen och 
krävde insyn och inflytande i planprocessen. Sedan dess har olika metoder 
för inflytande tagits fram, men inga tydliga riktlinjer givits till planläggarna 
om hur de faktiskt ska göra. Lagen framhåller enbart att medborgarna skall 
ha inflytande men inte hur det ska gå till. Detta har lett fram till huvudfrågan: 
Hur kan planeringen möta både medborgarnas och lagens krav?

Syftet med arbetet är att redovisa en bakgrund om demokrati och med-
borgarinflytande, för att sedan undersöka vilka metoder för medborgar-                 
inflytande som finns och vilka som är effektiva. Arbetet kommer även visa 
vilka maktrubbningar som kan uppstå i samband med det ökade medborgar-
inflytandet och slutligen se om fallet Koster kunde löst sina konflikter på ett 
bättre sett med hjälp av teorier eller erfarenheter från andra fall. Arbetet ut-
går från svenska fall rörande översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner 
för att möjliggöra generallisering.  
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2.2 Litteraturstudie

En litteraturstudie har genomförts för att redovisa teorier och praxis gällande 
demokrati, medborgarinflytande och metoder för medborgarinflytande.    
Litteraturen har valts ut genom sökorden medborgarinflytande och med-
borgardeltagande. Stor vikt har lagts på att finna en variation av författare, 
myndigheter och personer som är framstående inom forskning angående  
fysisk planering, samhällsplanering och demokrati för att se var forskarna 
är eniga och var de går isär. Detta har varit viktigt då inga tydliga praxis ges 
via lagstiftningen, och därför måste planerarna ute i arbetslivet ta stöd av           
litteratur, vilket redovisas nedan. Efter att urvalet gjorts, lästes litteraturen        
igenom och bearbetades. Då många källor gav liknande information har 
dessa skrivits ihop till ett stycke med hänvisning till två eller flera källor för 
att minimera upprepning. Detta kan dock betyda att delar av stycket enbart 
kommer från en källa men rörande samma ämne som övriga källor.

 2.3 Intervjuer

Intervjuerna har varit semistrukturerade med nyckelpersoner från Upp- 
sala och Koster. De har skett via telefon och därefter sammanställts till text. 
Utgången har varit grundfrågorna som står i intervjun, men har även 
kompletterats med följdfrågor under intervjuns gång, för att få fram så 
mycket information och material som möjligt. Vid de tillfällen intervju-
personen svävat ut från ämnet har detta tagits tillvara, då mer information 
ger större urval till sammanställningen. Brister med metoden är att det inte 
funnits möjlighet att spela in intervjuerna, och därmed kan källan bara få 
legitimitet av intervjupersonen själv. En annan brist gällande Kosterfallet är 
att det är från 1995, och därför kan det faktum att intervjupersonerna inte 
har situationer och händelser i färskt minne vara en faktor som påverkar att 
all information inte går att återge.

Intervjupersonen från Uppsala har valts då denne har en central roll i över-
siktsplaneringen och därmed jobbar utåtriktat med medborgarinflytande. 
Intervjupersonerna från Koster har valts tack vare sina framträdande          
roller under planeringsprocessen av fallstudie nummer tre. Den första var 
kommunanställd och arbetade med Kosterfallet och därmed kan ge 
kommunens synvinkel. Han kan även ge en förklaring till den bristande 
kommunikationen samt kommunens val att ta fram en plan utan med-
borgarnas delaktighet. Den andra intervjupersonen är arkitekt och bosatt 
på Koster. Han var ledande i arbetet för medborgarnas framtagna plan och 
kan därmed ge medborgarnas synvinkel men samtidigt ur ett planerings-
perspektiv tack vare sin profession. 

2.4 Fallstudier

Fallstudierna bygger på tre fall som rör medborgarinflytande för att 
besvara huvudfrågan “Hur kan planeringen möta både medborgarnas och 
lagens krav?”. Fallstudierna tar upp många av de metoder som finns med i 
litteratur-studien och fallen är valda då att täcker de fyra metodgrupperna; 
“Uppifrån-metoder där planerarna har den centrala rollen”, “Metoder för 
lokal anknytning med planerarna som samordnare”, “Metoder som utförs 
av/i organisationer eller grupper” och “Metoder som hämmar medborgar-
inflytandet”. Två goda exempel där kommunen arbetat för ökat medborgar-
inflytande med hjälp av olika metoder, samt det tredje fallet som visar på 
bristande medborgarinflytande och hur det kan påverka planprocessen.  

De valda fallen är:

1. Uppsala
2. Torsås
3. Koster
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Fallen Uppsala och Koster har undersökts med hjälp av intervjuer medan 
Torsås varit en litteraturstudie av det material som kommunen och med-
borgarna sammanställde under projektet. 

2.5 Avgränsning

Litteraturstudien avgränsas av sökorden medborgardeltagande och medbor-
garinflytande, då dessa ger en tillräcklig mängd relevant data från myndig-
heter och framstående personer inom fysisk planering, samhällsplanering 
och demokratiforskning. Litteraturen har främst rört svenska teorier, praxis 
och metoder för att arbetet i första hand ska vara applicerbart på svenska fall 
rörande medborgarinflytande. 

Intervjupersonerna har avgränsats till fallstudien över Koster, då det var    
detta fallet som avvek från mängden och därmed kunde visa på förändringar 
inom planeringen i förhållande till medborgarinflytandet. Fallet var även det 
som var mest relevant att få förklarat ur två olika synvinklar, då en konflikt 
uppstod.

Intervjun med Uppsala tillkom senare på grund av att kommunen led av 
tidsbrist och inte hade möjlighet att ta fram det begärda materialet. Deras 
översiktsplanerare erbjöd istället en intervju, vilken blev grunden för fall-
studien över Uppsala kommun. 

Fallstudierna har begränsats till översiktsplaner och fördjupade översikts-
planer. Detta dels för att fallstudierna skulle vara jämförbara med varandra 
men även för att medborgarinflytandet varierar beroende på vilken plan-
nivå det rör sig om. Alla medborgare har inte tillträde till varje detaljplan 
utan måste vara medlem av en organisation eller på annat vis vara berörd av 
planen. På grund av detta ansågs översiktsplaner och fördjupade översikts-
planer vara mer lämpade för detta arbete.

Fallen är valda ur boken Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel 
från 16 kommuner av Byggforskningsrådet från år 2000. De valdes från just 
denna bok då den tydligt framhåller hur arbetet kring medborgarinflytande 
har gått till och vad som ansetts vara viktiga lärdomar från varje fall. Upp-
sala valdes av de 16 fallen för att kommunen under en lång tid arbetat med 
medborgarinflytande och de var det exempel som provat flest metoder för 
ökat medborgarinflytande. Uppsala valdes även tack vare sin storlek, då det 
skapar en kontrast till de andra fallen och ger arbetet en större bredd. Torsås 
valdes också tack vare sin storlek samt att de  lyckades övertyga medborgare 
som till en början var osäkra och misstänksamma mot projektet. Detta visar 
på att planerarna kan bygga upp ett förtroende mellan kommun och med-
borgare, vilket är viktigt vid ökat medborgarinflytande. De har även valts ut 
tack vare metoden bygdegrupper, vilket är en framstående metod gällande 
landsbygdsutveckling. Slutligen valdes fallet Koster för att det avvek med sina 
brister i kommunikationen mellan kommun och medborgare. 

Teori
Metod

Intervju

Fallstudier
ÖP & FÖP
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Den avhandlande delen kommer att inledas med en litteraturstudie 
innehållande avsnitten Lagstiftningen, Demokrati och kommunal 
planering och Medborgarinflytande. Lagstiftningen beskriver de krav 
på medborgarinflytande som finns i lagen. Den visar även att lagen inte 
har tydliga riktlinjer för rätt och fel, vilket betyder att planerare behöver 
finna stöd i litteratur och forskning samt rekommendationer från myndig-
heter. Demokrati och kommunal planering vidareutvecklar detta och för in 
maktaspekterna mellan medborgare – planerare – politiker. Litteraturstudien 
avslutas med avsnittet Medborgarinflytande vilket ger exempel på och 
metoder för ökat medborgarinflytande. 

Litteraturstudien är baserad på litteratur av notisum.se för lagstiftningen. 
Henecke & Khan ger en bild av samhällsplaneringens och medborgarnas 
förhållande gentemot lagstiftning. Agevall & Klasson för en forsknings-
synpunkt på demokrati och makt i samhällsplaneringen. En forsknings-
aspekt framförs även av Khakee, som är omtalad inom fysisk planering, 
och hans syn på demokrati – makt – samhällsplanering lyfter fram med-
borgarna i planeringen vilket varit relevant för arbetet. Såväl Johansson som 
Bohm har använts för att de ger en historisk grund till medborgarnas krav 
på ökat inflytande i planeringen. Boverket har nyttjats då deras myndighets-
position gör dem ledande gällande rekommendationer för samhällsplanering 
och hur medborgarinflytandet ska hanteras. Byggforskningsrådet användes 
då de var en statlig myndighet fram till 2001 och har genomfört forskning 
kring medborgarinflytande och även tagit fram läroexempel för det. Slutligen 
har Ne´meth använts kort för att ge exempel från USA på en planerings-
problematik som även upplevs i Sverige. 
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3.2 Lagstiftningen

Plan- och bygglagen samt miljöbalken är de mest använda lagarna inom    
planering. Här finns de grundläggande kraven för medborgarinflytande, hur 
de genom samråd ska hanteras. Då detta är, eller bör vara, grunden till allt 
medborgarinflytande så kommer lagarna presenteras i korthet nedan för att 
ge en bakgrund och en förhållningsram till den avhandlande delen.

Plan- och bygglagen

Samråd tas upp i plan- och bygglagen kapitel tre, som berör översikts-
planer. Här beskrivs vilka som har rätt att medverka i samrådet och vilka 
myndigheter som skall uttala sig i olika sakfrågor samt vad för material 
en översiktsplan ska innehålla. Bland de som har rätt att medverka finns 
kommunens medborgare och andra enskilda som har ett väsentligt intresse 
av planen. (PBL, 2012)

”Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” – (PBL, 2012)

Efter samrådet ska en samrådsredogörelse som innehåller uttalanden som 
gjorts under samrådet publiceras. Detta ska vara en grund till förändringar i 
planen eller som stöd till det redan lagda förslaget. 

Plan- och bygglagen kapitel fem och sex om detaljplaner, följer ett liknande 
mönster som ovan men skiljer sig i vilka som har rätt att uttala sig om planen. 
Som medborgare krävs att personen i fråga antigen är sakägare, bosatt i eller 
i närheten av detaljplanlagt område. Medborgare kan även få inflytande över 
planer genom att starta en organisation som för stadens medborgares talan i 
vissa frågor, dessa berör ofta miljö eller kultur.

Även Plan- och bygglagen kapitel sju om regionsplaner, kapitel nio och tio 
rörande bygglov, rivlov, marklov m.m. innehåller krav på samråd med delta-
gare ur flera olika kategorier. 

Plan- och bygglagen kapitel tretton, överklaganden, beskriver vad som får 
och inte får överklagas. Översiktsplaner får inte överklagas på grund av sitt 
innehåll då de inte är bindande. De kan dock överklagas om material saknas 
eller om samrådet inte gått rätt till. Detaljplanerna kan överklagas av med-
borgare som känner sig missgynnade av planen och inte lyckades få gehör för 
sina åsikter vid samrådet. 

Miljöbalken

Miljöbalken behandlar miljöfrågor och hur allmänheten samt mark- och 
vattenområden ska skyddas från miljöfarliga verksamheter. Kapitel sex om 
miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag tar upp samråd 
vid miljöfarliga verksamheter och vilken information som skall finnas samt 
vilka som måste erbjudas informationen. Informationen ska vara anpassad 
så att den är förståelig för berörda medborgare oavsett utbildningsnivå. 
(Miljöbalken, 2012)

Miljöbalken

Plan- och bygglagen
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De olika ideologierna gör att kommunerna kan se relationen till med-          
borgarna under beslutsprocesser på skilda vis. I boken Demokrati i praktiken 
ges tre modeller över förhållningssätt i beslutsprocessen – ”medborgar- 
deltagande”, ”brukarinflytande” samt ”konsumentanpassning”. (Agevall & 
Klasson, 2000)

Förhållningssättet ”Medborgardeltagande” innebär att medborgarna är 
delaktiga i processen och deras önskningar får gehör. Detta ger medborgarna 
rättigheter men också skyldigheter gentemot staten. Medborgardeltagandet 
kan yttra sig på olika vis, som ett deltagande vid val av representanter i en 
representativ demokrati eller genom ett kontinuerligt aktivt deltagande, 
en så kallad deltagardemokrati. I en deltagardemokrati ses ett stort 
medborgardeltagande som någonting positivt. Medborgarna ska föra sin egen 
talan och väga dessa intressen mot allmänintresset för att nå en demokratisk 
beslutsprocess. Det är denna senare typ av medborgarinflytande som Agevall 
och Klasson menar med ”medborgardeltagande”. Detta förhållningssätt är 
det som ska tillämpas i Sverige med stöd av plan- och bygglagen. (Agevall & 
Klasson, 2000)

Med ”brukarinflytande” menas att medborgaren som mottager en tjänst från 
samhället, t.ex. sjukvård, planering m.m., har rätt att ställa krav på kvalitén. 
Detta till skillnad från förr då auktoriteten kring experter hindrade med-
borgarna att ifrågasätta beslut. Meningen är att medborgarna i samråd med 
de som tillhandahåller tjänsten ska finna konsensus. Bristen i denna modell 
är dock att den riktar sig till medborgarnas egenintresse istället för allmän-
intresset. (Agevall & Klasson, 2000) 

”Konsumentanpassning” bygger på att medborgarna själva väljer vem 
som ska utföra tjänsterna för dem. På så sätt skapas konkurrens då de som 
tillhandahåller fler tjänster får en större ekonomisk vinning. Även denna 
modell bygger på individens egenintresse. (Agevall & Klasson, 2000)

3.3 Demokrati och kommunal planering  

Ekonomi och klasskillnader kan ses som ett motstridigt element gentemot 
demokratin. Då kapitalet tillhör ett fåtal medborgare och aktörer ger det 
även dessa grupper makt i en större utsträckning än den stora massan. 
Detta kan ses strida mot de demokratiska ideologierna. (Agevall & Klasson, 
2000) Detta har blivit ett stort problem i många länder där marknaden helt 
tagit över planeringen och folket förlorat sin talan, ett exempel på detta är 
Ne´meths (2006) artikel ”Conflict, Exclusion, Relocation: Skateboarding and 
Public Space”. 

”Det är viktigt att poängtera att samtliga värden inom vårt offentliga etos 
måste beaktas samtidigt. Det betyder att demokrativärdena är precis lika 
viktiga som ekonomivärdena och omvänt. Vilka förutsättningar finns då i dag 
att förverkliga båda dessa värden? Trenden i västvärlden har varit att det är 
ekonomivärdena som fokuserats medan demokrativärdena har negligerats” 
(Agevall & Klasson, 2000).

Detta problem växer sig allt starkare i Sverige också. Då city branding och en 
kamp mellan lokalt – regionalt – globalt uppstått, i samband med den ökade 
rörligheten har en konkurrens om ekonomi uppkommit. Stora företag ges 
fördelaktiga planer för att kommunerna konkurrerar sinsemellan och med-
borgarnas talan väger allt mindre. Detta är en sorglig trend med tanke på att 
medborgarinflytandet inte haft en lång historia. (Agevall & Klasson, 2000) 
Denna trend måste motverkas för att bibehålla medborgarinflytandet och 
stärka demokratin.

Det finns många element som försvårar medborgarinflytandet och demo-
kratin. Detta kan vara olika planerings- eller demokratiideologier. En av 
dessa är rationell planering, vilket innebär att experterna styr och bestämmer 
över planprocessen, såsom under rekordåren. Detta tankesätt lämnar inget 
utrymme för medborgardeltagande. Denna ideologi var stark samtidigt 
som representativ demokrati var på topp, vilket innebar att medborgarna 
fick möjligheten att rösta på ett parti och att detta parti sedan skulle föra 
deras talan. Att föra sin egen talan efter att ha röstat ses som opassande i en 
representativ demokrati. (Khakee, 1999)
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detta inte sker kan engagemanget för vidare samarbete minska.

En annan brist i planeringen är godkännandet av översiktsplanerna. En 
godkänd översiktsplan kräver att politikerna läser igenom och godkänner 
den. Dock har intervjuer med politiker visat att många bara läser igenom 
planen men inte sätter sig in i problematiken, detta gäller framför allt deltids-        
politikerna. (Khakee, 1999) Det bör rimligen vara någon engagerad som har 
ansvar för godkännandet då dessa beslut berör medborgarnas vardag i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Kommunernas planer har varit under granskning sen det kommunala 
planmonopolet infördes, men detta enbart från statligt experthåll fram till 
1960-talet. Innan dess var medborgarinflytandet, inom planeringen, begränsat 
till planeringssamråd, grannskapssamverkan och hyresgästinflytande. De 
hade rätt att uttala sig men då byggföretagen och myndigheterna hade den 
gällande makten kunde känsliga frågor utebli från samråden vilket begränsade 
medborgarnas inflytande. Det ledde till att medborgarna samordnades och 
protesterade mot det slutna planeringssystemet i samband med de stora 
innerstadssaneringarna. Detta gav resultat och medborgarinflytandet i 
planeringen lagstadgades i samband med plan- och bygglagen. Efter detta 
har medborgarna dessutom fått ökat stöd genom miljöbalken, FN-initiativ, 
Brundtlands-komissionen, Agenda 21 och Habitatagendan. (Henecke & 
Khan, 2002; Boverket, 1998)

Det ökade medborgarinflytandet i samband med plan- och bygglagen gav 
medborgarna möjlighet att delta i samråd och att överklaga planer. Detta gällde 
först bara detaljplaner men sedan tillkom även samråd för översiktsplanerna. 
Samrådet var till en början i samband med planförslag men utökades sedan 
till två samråd, ett vid programskedet och ett vid planförslaget för att utöka 
möjligheterna till inflytande. (Henecke & Khan, 2002)

De tre modellerna skapar problem inom kommunal verksamhet då de för-
svårar effektiviteten, produktiviteten och rationaliteten. Ju fler som ska uttala 
sig desto längre tid och högre kostnader blir det för de olika processerna 
och t.ex. inom planering väljer vissa kommunanställda att inte ta hänsyn till 
medborgarnas kritik vid samråd. (Agevall & Klasson, 2000) Detta behöver 
inte vara en maktfråga utan handlar snarare om att det inte finns tid eller 
pengar att ändra planerna. Vissa medborgare ser till sitt egenintresse istället 
för allmänintresset och är inte medvetna om de stora kostnaderna som 
medföljer en förlängd planeringsprocess. Detta är dock ingen ursäkt till att 
frångå lagstiftningen. 

Det finns många fördelar med medborgarinflytande som väger upp 
utgifterna. Medborgarinflytandet har en stor vikt då ett deltagande gör att 
medborgarna har lättare att acceptera de fastslagna planerna och de känner 
att de kan påverka sin livsmiljö. Sorgligt nog uppfylls detta ofta i en för 
liten utsträckning i dagsläget. Detta mycket beroende på den representativa 
demokratin som motar bort de öppnare formerna för medborgarinflytande. 
Det är klart att den representativa demokratin är bra för de som inte vill 
engagera sig i varje planeringsfråga, men för de som vill bör det finnas 
möjlighet att yttra sig oavsett demokratityp. Viljan att yttra sig har också 
ökat då tilltron till politikerna minskat. Misstron beror mycket på den slutna 
beslutsprocessen och att medborgarna upplevt sig blivit inbjudna till samråd 
när besluten redan är tagna. (Khakee, 1999)

Enligt PBL ska en plan ställas ut minst två månader för att medborgarna ska 
få möjlighet att lämna synpunkter på planen och däri ska finnas en samråds-
redogörelse. En undersökning om huruvida detta genomförs gjordes 1993. 
Undersökningen visade att 56 % inte hade bifogat en samrådsredogörelse och 
ännu färre hade skrivit i vilken utsträckning de tagit hänsyn till kommentarer 
som kommit in vid samrådet. (Khakee, 1999) Att beskriva hur planerarna tagit 
hänsyn till medborgarna är god praxis då medborgarna frivilligt ställt upp för 
att förbättra planerna. Det är viktigt att de medverkande vet hur de påverkat 
planen och får en förklaring till varför deras förslag inte genomfördes. Om 
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myndigheterna och politikerna är positiva till ett ökat medborgarinflytande 
men att kostnaden gör att de inte arbetar med det utöver lagkraven. Att 
kostnaden avgör visar en bristande förståelse från myndigheterna och 
politikerna att den byggda miljön är för alla samt kommer finnas kvar lång 
tid och därför bör vara tillgänglig för synpunkter från samtliga. (Khakee, 
1999)

”En verklig dialog kan definieras som ett samtal där man, som jämlika parter, 
gemensamt kommer fram till något som har förändrat båda parternas synsätt. 
Detta tillstånd existerar sällan i praktiken. Medborgarna befinner sig oftast 
i ett underläge gentemot det offentliga, kommunen eller bostadsföretagen.” 
(Byggforskningsrådet, 2000)

Makt och ansvar är inte ett vågspel där den enas ökade inflytande betyder 
att den andres minskar. Det ökande inflytandet för medborgarna är i första 
hand lokalt, vilket betyder att politikerrollen byts till att ta mer långsiktiga 
och övergripande beslut i kommunens bästa intresse. Detta kommer dock 
inte ske bakom stängda dörrar som förr utan medborgarna har ökat kraven 
på insyn i beslutsprocessen. (Boverket, 1998)

Enligt Sydlänsprojektet är maktstrukturerna missanpassade då medborgarna 
har både kompetens och mognad att medverka i planeringen. Kompetens 
genom sin livserfarenhet och sin anknytning till orten de bor på och mognad 
genom att ha förståelse för att planeringsprocessen är komplex. De har 
även förståelse för att beslut måste tas gemensamt och att en individ inte 
kan bestämma, oavsett huruvida personen är medborgare, politiker eller 
planerare. Med detta som grund och historien med krav på insyn och 
inflytande över planeringen har medborgarnas roll i planeringen förändrats. 
Deras åsikter har fått betydligt mer gehör och det krävs en konsultation med 
medborgarna från kommunen innan en plan fastslås. Dock är medborgarna 
långt ifrån jämbördiga med planerarna och politikerna i dagsläget. (Boverket, 
1998)

Vår tids planering präglas av att den en gång expertstyrda planeringen nu 
ligger i händerna på medborgarna som fattar besluten. Sydlänsprojektet, 
som var en statlig utredning, arbetade för att se hur plan- och bygglagen 
påverkade medborgarinflytandet och vilka brister lagen hade inför en 
ändring av lagstiftningen. Temat för arbetet var lokalt utvecklingsarbete, med-
borgarinflytande och kommunal planering. Sydlänsprojektet visade på att 
lagen behövde stärkas gällande medborgarinflytande i kommunal planering. 
Ett ökat medborgardeltagande ger bättre lokalt anpassade  lösningar. Det 
stärker även den lokala andan och delaktigheten i samhället på flera nivåer, 
inte bara inom samhällsplaneringen. Ett ökat medborgarinflytande kan även 
ge en ekonomisk vinning. De som deltar i processen uppmuntras göra en del 
av förarbetet till planen, men även att parterna diskuterar och löser konflikter 
angående planen redan innan planläggning, vilket sparar tid och minskar 
risken för ett överklagande. Detta ledde till att den plan- och bygglag som 
kom 1996 framhöll ett större medborgarinflytande för att möta medborgarnas 
ökade vilja att påverka processen speciellt i närmiljön. (Boverket, 1998)

Enligt plan- och bygglagen genomförs medborgarinflytande för att ge bättre 
planer, ökad effektivitet genom bättre planunderlag samt så ger det legitimitet 
åt planerarna när de skapar en relation till medborgarna. Forskning visar att 

Politiker

Medborgare
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att förverkliga detta behöver planerarnas roll förändras. Planerarna bör 
ha en mer stödjande och lyssnade roll men detta har ännu inte fått ett 
starkt gehör på grund av bristande policys och lagstöd. Detta försvåras 
även då planerarna hade behövt stöd från flera kommunala enheter och 
inte bara samhällsbyggnadsenheten. Detta gör att projekten angående 
medborgarinflytande är bräckliga och ofta blir kortvariga. (Boverket, 1998) 
På grund av detta krävs olika metoder för att arbeta vidare med ett ökat 
medborgarinflytande.

Planerarnas roll har ändrats sedan expertkunnandets auktoritet har avtagit. 
I dagsläget efterfrågas en ökad social kompetens där planeraren ska vara 
en lyssnare som är villig att samarbeta, samordna och ha en helhetssyn. 
Planerarnas nya roll är snarare att stödja medborgarna i planeringsprocessen 
istället för att styra. Detta betyder att planerarnas makt har förskjutits till 
medborgarna. Politikernas roll i planeringen tycks vara stabil på det viset att 
medborgarinflytandet inte påverkar de politiska besluten i slutänden. Dock 
har detta ifrågasatts och kritik har riktats mot politikerna då de varit dåligt 
insatta i lokala frågor. Detta har uppfattats som bristande engagemang från 
medborgarnas sida medan politikerna försvarat det med att de inte vill göra 
intrång i det nyfödda medborgarinflytandet. Hur denna konflikt kommer 
utvecklas är oklart men det kan skapa maktrubbningar även här vilket kan 
leda till ökat medborgarinflytande i beslutsskedet. (Boverket, 1998)

Denna maktförskjutning klingar bra med en av dagens samhällsplanerings-
ideologier, nämligen hållbar utveckling. Hållbarhetsperspektiv framhåller att 
planeringen ska ske på en lokal nivå och med medborgarna som utgångs-
punkt. Planprocessen ska idag ses som en öppen dialog mellan kommunen 
och medborgarna istället för ett styrinstrument. Planeringen har även börjat 
samordnas mellan kommuner för bättre resultat. Sydlänsprojektet framhöll 
att arbete för ökat medborgarinflytande ofta fått projektliknande former och 
att dessa inte hade ett långvarig eller långsiktigt mål. För att detta ska börja 
fungera bättre krävs att kommunfullmäktige sätter upp krav för hur med-
borgarinflytandet ska hanteras. Lagen hindrar inte kommunala satsningar 
för medborgarinflytande men det hindrar inte heller kommunerna från att 
enbart uppfylla minimikraven för medborgarinflytande och dessa krav bör 
därför stärkas. (Boverket, 1998)

Ett område där lagen behöver stärkas är lokala utvecklingsprogram, vilket 
är något som medborgarinflytande ofta leder till. Det skapar osäkerhet för 
medborgarna och planerarna om det inte finns lagstöd för ett genomförande. 
Detta skulle kunna lösas om lokala utvecklingsprogram blev ett fjärde 
planeringsinstrument vilket gav medborgarna lagstöd till sin plan. För 
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I Sydlänsprojektet användes olika metoder för att analysera medborgar-      
inflytande på lokal nivå. Det bildades grupper av medborgare, planerare 
och politiker som sedan arbetade utifrån olika metoder. Vissa arbetade 
i byalag och andra arbetade i samråd med öppna dialoger. De öppna 
debatterna tycktes vara det mest framgångsrika sättet för ett mer aktivt 
medborgarinflytande och används därför idag som praxis. I utredningen 
kom även andra viktiga synpunkter från medborgarna fram, nämligen 
bristen på information. Detta gällde bland annat när kommunen hade nya 
planförslag, hur de kunde påverka dem och sedan vad som blivit av planerna.  
Den bristande informationen gäller även när medborgarna är delaktiga. De 
får inte tydliga direktiv gällande vad deras material kommer att bidra till 
och vem som tar det slutgiltiga beslutet om ett plangenomförande. Detta har 
lett till besvikna medborgare som trott att deras arbete skulle genomföras 
men att det i realiteten bara varit ett förslag som aldrig blir antaget, eller 
kanske ett visionsarbete. Spelregler för arbetet bör alltid vara tydliga, likaså 
medborgarnas handlingsutrymme och målet med deras arbete. En strategi 
för lokal förankring och rättsäkerhet, kommunens delaktighet i programmet 
och hur planen för beslut ska framställas. (Boverket, 1998)

En lokalt förankrad planering kräver en öppen planprocess där alla med-
borgarna blir informerade om planen och där alla har rätt att yttra sig. Detta 
bör inte ske via representanter då vissa minoritetsgrupper i så fall kan förlora 
sin talan. Planerarna bör istället sträva efter kontakt med dessa grupper för 
att anpassa planen även till dessa gruppers behov. (Boverket, 1998)

”Vi talar om medborgardeltagande och medborgarinflytande men redovisar 
inte alltid vad det handlar om, nämligen:

– (Byggforskningsrådet, 2000) 

3.4 Medborgarinflytande

Sydlänsprojektet startade 1995 med sitt arbete för ökat lokalt initiativ inom 
fysisk planering. Detta gjordes med ett underifrånperspektiv med hjälp av 
medborgarinflytande och har sedan utvärderats och använts som rekommen- 
dationer åt kommunerna från Boverkets sida. Projektet mynnade ut i 
slutsatsen att ett stort medborgarinflytande kräver ett stort medborgaransvar 
vilket tvingar medborgarna att sätta sig in i lagar och ekonomiska frågor. 
Detta ansågs vara ett för högt krav som begränsar medborgarinflytandet då 
det kräver utbildning. Därför har medborgarna en mer fri roll som rådgivare 
och brukare av den byggda miljön vilket ger dem rätt att efterfråga speciella 
utformningar och användningar. Efter detta är det upp till planerarna och 
politikerna att avgöra om det är rimligt eller inte. (Agevall & Klasson, 2000) 
Detta betyder dock inte att medborgarna inte bör ha makt vid ett beslut. 
Planering handlar i första hand om ett samarbete och Sydlänsprojektet listade 
dessa nyckelord som de viktigaste erfarenheterna för lyckad kommunal 
planering:

”Lokala utvecklingsarbeten och kommunal planering – de viktigaste 
erfarenheterna

” – Sydlänsprojektet (Boverket, 1998)
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Så hur ska medborgarna få denna rättighet till inflytande som inte bara går 
till lagens minimigräns? Det finns många metoder och här listas några med 
sina för- och nackdelar. Dessa är avgränsade till de metoder som tas upp i den 
studerade litteraturen baserat på ett kandidatarbetes begränsade omfattning.

”[…] det är viktigt att utveckla modeller där medborgarna ges möjlighet 
till inflytande i god tid innan viktiga beslut fattas.” – Margita Björklund 
(Byggforskningsrådet, 2000)

Det finns tre huvudsakliga anledningar varför medborgare engagerar sig i 
planeringsfrågor; att öka den sociala gemenskapen, att behålla och utveckla 
välfärdsservicen och att utveckla byn eller stadsdelen. Detta är något som 
både kvinnor och män engagerar sig i men utredningar har visat på att när 
medborgarinflytandet ska organiseras i grupper, vilket krävs för kommunalt 
bidrag, så tar männen en mer framträdande roll. Detta har resulterat i 
att intresseorganisationer ofta representeras av män. Hur detta påverkar 
medborgarinflytandet är oklart men är viktigt att uppmärksamma ur ett 
jämställdhetsperspektiv. (Byggforskningsrådet, 2000)

Mindre samhällen har lättare att enas kring frågor då de ofta har gemensamma 
intressen och detta kan vara en av anledningarna till medborgarnas 
ökade engagemang efter kommunreformen. Det har blivit allt viktigare 
för medborgarna att framföra sin talan då större kommuner kan betyda 
nedskärningar av service i ett samhälle till fördel för ett annat. För att få 
detta ökade inflytande som medborgarna idag kräver behöver vi gå från ett 
deltagande till en samverkan mellan kommunen och medborgarna. För att 
möjliggöra detta måste medborgarna få större utrymme i planeringen och 
nya metoder måste tas fram för att engagera medborgarna och få dem att 
känna sig delaktiga i processen. (Byggforskningsrådet, 2000)

Medborgare

Medborgare Medborgare

MedborgareMedborgare

Medborgare Medborgare

Medborgare

Planerare
&

Politiker

3.5 Litteraturstudie över befintliga metoder för medborgarinflytande
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Kommunikativ planering ger ett starkt medborgarinflytande som syftar till 
att alla ska få föra sin talan och att olikheter ska uppmärksammas samt tas 
hänsyn till. Denna metod menar på att det inte bara är samhället som lägger 
spelreglerna, utan också individerna då de genom socialt samspel skapar 
relationer till varandra. Det betyder att planerarens roll blir mycket central, 
inte bara som yrkesman utan även som individ. Denna metod framhåller att 
planeraren är på medborgarnas sida och jobbar med dem för att få inflytande 
över politikernas beslut. (Khakee, 1999)

Metoder för lokal anknytning med planerarna som samordnare:

Arkitekten Hans Arén har utvecklat en planeringsfilosofi för lokalsamhällen 
som bygger på kulturell medvetenhet inom planeringen. Den utgår ifrån ett 
historiskt angreppssätt, lyhördhet från planerarnas sida, ökad demokrati 
och långsiktig uthållighet. För att verkställa detta krävs ett ökat medborgar-
inflytande och jämlikhet mellan planerare och medborgare. Tanken med den 
kulturella anknytningen är att olika samhällen har olika behov och målet 
är att detta ska mynna ut i en plan för framtiden på en lokalnivå. (Bygg-           
forskningsrådet, 2000)

Ett bra sätt att arbeta med medborgarinflytande är ortsanalyser då dessa sker 
på en lokal nivå. Ortsanalyser arbetar med hållbar utveckling och fokuserar 
på platsen, livsmiljön och förhållandet till omgivningen vilket är på en 
intressant och greppbar nivå för många medborgare. Analyser ger en bild 
av platsens historia, dagsläge, framtid, hot och möjligheter vilket är en bra 
grund för vidare planläggning. I en ortsanalys kan obegränsat med folk delta; 
myndigheter, politiker och medborgare. Det är dock viktigt att klarlägga för 
alla parterna att detta är ett underlag för vidare planering, alltså inte någon 
form av beslutsprocess, och att det är frivilligt. (Boverket, 2006)

Uppifrån metoder där planerarna har den centrala rollen:

Ett sätt att fånga upp resurssvaga grupper är advokatplanering. Advokat-   
planeringen kommer från USA och syftar till att identifiera resurssvaga 
grupper som inte har möjlighet att föra sin talan i planeringssfären och 
tillsätta en planeringsexpert som för deras talan. Satsningar på detta har 
även gjorts i Storbritannien där det kallas social planning. I Sverige har detta 
använts genom att socialtjänstemän har gjort sociala områdesbeskrivningar 
om resurssvaga medborgares levnadsvillkor för att föra in dessa gruppernas 
behov i planeringen. Dock visade utvärderingen att områdesbeskrivningarna 
gav medborgarna falska förhoppningar om handling och förbättring i 
området. Det fördes inte heller några debatter där experter representerade 
dessa grupper vilket är huvudsyftet med metoden. (Khakee, 1999)

Generativ planering kan ske i grupper med medborgare, planerare och 
politiker. Metoden bygger på att gruppmedlemmarna försöker finna 
gemensamma intressefrågor att arbeta med och att de olika parterna 
respekterar varandras åsikter när de inte stämmer överens. Dock finns ett 
problem när detta används mellan medborgare och planerare. Parternas 
kunskap har olika grunder. Medborgarnas på erfarenheter och planerarnas 
på expertkunskap. För att lösa detta bör planeraren ha en lokal anknytning för 
att skapa band med medborgarna. Advokatplanering och generativ planering 
bygger på att samhället tar initiativ för handling. De bestämmer även vilka 
parter det är som ska delta i underlagsarbetet och beslutsprocessen. (Khakee, 
1999) 
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Ett sätt att analysera medborgarnas vardagsliv är tidsgeografin. Denna metod 
visar hur personer rör sig mellan rummen och vilka tider de vistas på olika 
platser. Detta ger en övergripande bild över hur medborgarna förflyttar 
sig och vilka platser som är viktiga i deras vardag. Kanske är det närheten 
till kollektivtrafiken som är viktig för de boende i ett område, eller är det 
placeringen av ett dagis. Det kan även visa på hur en omplacering av dagis 
eller hållplatser skulle påverka de olika individerna.  (Boverket, 2006)

Solvändans lekplats i Stockholm är ett bra exempel på hur kommunen kan ta 
hänsyn till barnkonventionen och ge barn inflytande i planeringen. Barnen 
fick rita teckningar om hur de ville att den nya lekplatsen skulle se ut. Dessa 
ritningar tillsammans med konstnärer, arkitekter och lekredskapstillverkare 
skapade tillsammans en grund för diskussion mellan berörda parter som se-
dan ledde fram till en ny lekplats för områdets barn och förskolor. (Bygg-
forskningsrådet, 2000)

Ett annat sätt att arbeta med medborgarinflytande är inventering. Planerare 
eller socialarbetare går ut i området som ska inventeras och intervjuar med-
borgarna om deras åsikter om stadsutvecklingen. Sedan kan grupper av en-
gagerade medborgare bildas för att framföra stadsdelens talan i samråd med 
de andra boende och med kommunen. Detta kan leda till ett mycket stort 
medborgarinflytande om planerarna är villiga att lyssna. (Byggforsknings-
rådet, 2000) Problemet med metoden är att inventeringsintervjuerna är tids-
krävande och alla medborgare kanske inte får uttrycka sina önskemål, dock 
kan de göra det under samråden. 

Ortsanalyser är indelat i fyra steg – förstudie, fördjupningar, integrering och 
förslag. Under förstudien ska kommunen sprida information och kontakta 
alla som kommer vara delaktiga – politiker, myndigheter och medborgare. 
Här bör det bjudas in till möten med allmänheten både för information och 
för frågor i syfte att bygga upp ett intresse. I steg två kan deltagarna arbeta 
vidare på olika sätt. I arbetsgrupper, studiecirklar, organisationer m.m. Under 
det tredje steget är det lämpligt att de olika grupperna har någon form av 
möte där de diskuterar vad de kommit fram till, delar åsikter med varandra 
för att vidareutveckla arbetet och bygga broar mellan de olika delarna för att 
skapa en helhet i analysen. Avslutningsvis i det fjärde steget sammanställs 
ortsanalysen till ett färdigt dokument som kommer stödja vidare planläggning 
i orten. (Boverket, 2006)
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Kartenkäter är en metod för medborgarinflytande där medborgarna får en 
karta över området som ska planläggas och får rita ut vilka områden de upp-
lever som trygga eller vackra samt vilka som är farliga eller fula. Metoden 
säger inte vad medborgarna vill att planerarna gör på platsen utan vilka 
platser de vill förändra och vad de vill behålla. De bra och dåliga platserna 
kan analyseras för att finna element som gör en plats positiv och en annan 
negativ. Vid användning av metoden kommer svaren dock variera mycket 
då analysen är subjektiv och den enas vackra plats är den andres fula. Trots 
detta brukar det finnas vissa gemensamma element som uppskattas, oftast 
grönska. Så även om kartorna inte kan vara direkta handlingsunderlag så är 
de bra för att starta en diskussion om framtiden och utvecklingsbehov på olika 
platser. Denna metod är mycket snarlik en annan metod, karteringsmetoden. 
Denna genomförs genom att planerarna ber medborgarna rita upp hur de rör 
sig i stadsrummen och skriva om vad de gör på platserna för att lyfta fram 
platsernas användningsområden och vilka värden som därför bör bevaras. 
Detta kan även belysa vilka åtgärder som behövs för att förbättra platsens 
användning. (Byggforskningsrådet, 2000; Boverket, 2006)

Gåturer är en metod där medborgarna ledsagas genom staden och besöker 
olika platser där de antingen stannar och diskuterar platsen eller skriver 
ner sina åsikter för en senare diskussion. Vid diskussionen kan gruppen 
finna en konsensus om vad en plats har för positiva egenskaper och vad 
de önskar förändra. Metoden skapar ett nära samarbete mellan planerarna 
och deltagarna men är tidskrävande då grupperna i en gåtur inte får bli för 
stora vilket resulterar i att det bara är en begränsad mängd medborgare som 
kommer uttala sig. (Byggforskningsrådet, 2000; Boverket, 2006)

En annan metod som är starkt besläktad är intervjuer. Här syftar detta till 
intervjuer med nyckelpersoner eller eldsjälar. Intervjuerna kan vara struktur- 
erade vilket innebär att det finns fasta frågor som ska besvaras. De kan även 
vara semistrukturerade vilket innebär att det finns fasta frågor men även 
utrymme att tala fritt. Slutligen kan de även vara ostrukturerade vilket 
menas att det bara finns ämnen som ska diskuteras men att det är fritt vad 
intervjupersonen vill tala om i samband med de olika ämnena. (Boverket, 
2006) Denna metod har samma brist som den tidigare, nämligen att alla inte 
får möjlighet att tala.

Enkät

Från planerarna

Medborgare
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Framtidsverkstad/charette är ett intensivt grupparbete där deltagarna arbetar 
kring en fråga eller tema i ett par dagar. Temat eller frågan behandlas i tre 
steg; kritik, vision och mål. Denna metod kan utveckla nya framtidsbilder för 
områden som kräver förändring eller förbättring. (Boverket, 2006) Metoden 
är tidskrävande då den tar ett par heldagar. Detta gör att alla medborgare 
inte har möjlighet att närvara. Det går inte heller att utföra i stora grupper då 
materialet ska leda till ett resultat och måste därför ha ett rimligt omfång för 
att kunna analyseras.

Medborgarpanelmetoden bjuder in medborgare till gruppdiskussioner. 
Grupperna består av medborgare, planerare och politiker och diskuterar en 
lista med frågor. Deltagarna får ut dessa frågor innan mötet för att hinna 
få en uppfattning och sätta sig in i dem och sedan försöker gruppen finna 
gemensamma lösningar. Metoden ger ett stort bortfall av inbjudna medborgare 
då den upplevs som tidskrävande och den är även kostsam för kommunen. Det 
bör även uppmärksammas att det bara är en begränsad mängd medborgare 
som får inflytande via denna typ av metod. (Byggforskningsrådet, 2000)

Referensgruppsmodellen har använts bland annat på Långdrag - Saltholmen 
i Göteborg där det fanns stora motstridigheter om hur platsen skulle 
utvecklas. Referensgruppsmodellen bjuder in medborgare till diskussioner 
där grupper sammanställer sina tankar kring platsen och sätter in det 
i ett framtidsscenario. Att se de olika gruppernas tankar skapar förståelse 
och ger hopp om att finna en gemensam lösning trots olika önskemål om 
markanvändning.  Dessa grupper kan även ha särskild kunskap om ett 
specifikt område. Det kan vara till exempel skönhetsråd, pensionär-, kvinno- 
och ungdomsgrupper. (Byggforskningsrådet, 2000; Boverket, 2006)

Det har utförts undersökningar med medborgarinflytande via internet 
som ett komplement till samråden. Kartor och annat material kan läggas 
upp på kommunens hemsida och kommentarer på planen kan lämnas. 
(Byggforskningsrådet, 2000) Detta kommer säkert utökas i framtiden då 
metoden inte kräver ett deltagande vid en specifik tid utan att medborgarna 
kan delta på sina egna villkor. Det är dock en brist i att dialogen är åt ett håll 
och lämnar inte utrymme för diskussion vilket kan leda till missförstånd. 

Enkäter kan användas för att samla in information från de boende på deras 
villkor. Dessa enkäter kan besvaras på medborgarnas egen valda tid och 
kräver inte stort engagemang. Dock är ofta bortfallet stort och inflytandet 
som medborgarna ges begränsas av frågorna i formuläret. (Boverket, 2006)

Metoder som utförs av/i organisationer eller grupper: 

För att jobba på en mer lokal nivå är en bra början att starta en paraply-             
organisation.  Detta innebär att stora lokala organisationer väljer ut repres-
entanter som ska meddela sina medlemmar om det finns aktuella planerings-
frågor att engagera sig i. Detta öppnar upp för samråd om planeringsfrågorna 
på orten och skapar en första kontakt mellan kommunen och medborgarna. 
(Boverket, 1998)

Lokala utvecklingsgrupper eller byalag är ideella organisationer som främjar 
en levande lands- och glesbygd. Grupperna arbetar för att bibehålla ett 
grundläggande serviceutbud för att medborgarna ska kunna bo kvar och 
arbeta på platsen. Dessa grupper kan även arbeta med lokalplanering och 
ta fram byautvecklingsplaner som de kan få kommunalt bidrag för. Dessa 
redovisar hur organisationen anser att byn ska utvecklas och kan vara 
grund för planeringsbeslut på kommunal nivå. Dessa grupper drivs av 
byns allmänintresse och kan därigenom bli en stark drivkraft. Dock kan det 
ifrågasättas huruvida de faktiskt representerar medborgarna i helhet eller 
bara gruppen i sig. (Byggforskningsrådet, 2000; Agevall & Klasson, 2000; 
Boverket, 1998) 
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Metoder som hämmar medborgarinflytandet: 

Charette är en arbetsform som kan användas om planen kräver finansiering 
från annat håll än kommunen. Charette bygger på möten med de mest 
berörda; markägare, finansiärer, kommunen och boende som diskuterar fram 
ett förslag innan det offentliggörs för allmänheten vilket ger dessa parter ett 
större inflytande. (Byggforskningsrådet, 2000) Huruvida detta är passande 
ur demokratisk synpunkt ska ifrågasättas men metoden kan vara nödvändig 
om det inte finns ekonomiska medel i kommunen själv. 

Sen kommunerna fick ansvar för planläggning har de behövt arbeta i 
regi med andra aktörer för att finansiera projekten. Detta betyder att de 
som finansierar projekten får ett stort inflytande över planen och det kan 
ifrågasättas hur detta påverkar demokratin och lagar om medborgar-
inflytande. (Byggforskningsrådet, 2000; Khakee, 1999)
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Det finns olika metoder för diskussioner antingen i små eller stora grupper. 
De kan vara berättarcaféer, studiecirklar eller öppna möten. Berättarcafé görs 
med medborgare som berättar om sina upplevelser på orten i små grupper. 
Det kan vara lämpligt att någon med lång anknytning till platsen inleder 
berättandet. Studiecirklar har ett liknande syfte, nämligen att sprida kunskap 
om orten och att ta reda på ny information. Detta är lämpligt som bakgrunds- 
arbete, till exempel som en studie av ortens historia. Det öppna mötet är ett 
bra sätt att inleda olika arbeten med. Där får planerarna möjlighet att bjuda in 
myndigheter, politiker och medborgare som är intresserade av planering och 
kan informera dessa om hur de kan bli delaktiga i planeringen. (Boverket, 
2006)
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Den avhandlande delen avslutas med en fallstudie innehållande fallen Upp-
sala, Torsås och Koster. Alla fallen är valda ur Byggforskningsrådets bok 
Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel från 16 kommuner då 
den kortfattat presenterade intressanta fall som sedan undersökts vidare i 
detta arbete.

Uppsala är ett gott exempel på hur en stor kommun arbetar för ökat med-
borgarinflytande och ger även exempel på en variation av metoder som 
används i praktiken. Detta fall har tagits fram med hjälp av en telefonintervju 
då Uppsala kommun inte hade möjlighet att ta fram det begärda materialet. 

Fallet Torsås visar på en liten landsbygdskommun vilket kontrasterar 
mot Uppsala. Fallet är valt även för att Torsås har lyckats bra med att få 
in medborgarna i processen. Detta fall visar på en metod för landsbygds-
utveckling, vilket är intressant i många kommuner. Torsås-materialet har 
varit en litteraturstudie av fallets översiktsplan/framtidsplan, samråds-
redogörelse och utlåtande. 

Koster har valts då det visar på motsättningar mellan medborgarna och    
kommunen. Exemplet är valt för att visa hur det kan gå om medborgarna inte 
får det utrymme de önskar och bör ha enligt lagen. Informationen har tagits 
fram med hjälp av två intervjuer, den ena med en arkitekt bosatt på Koster 
och den andra med en före detta kommunanställd. 

Uppsala

Koster

Torsås
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sälja in hos medborgarna. Vid det första mötet närvarade 70 personer av 
kommunens 50 000 landsbygdsinvånare och majoriteten var äldre män. 
Detta trots att varje hushåll personligen hade blivit inbjudet. Detta visar på 
svårigheten att engagera medborgarna i översiktsplanering på en stor skala.
Det andra mötet var mer strukturerat och kommunen informerade med-
borgarna om kommunens syn på utvecklingen. Det genomfördes även en del 
kartanalyser med medborgarna för att fånga upp deras åsikter och engagera 
dem. Detta möte drog en större och mer blandad skara på ca 100-200 personer. 
Till det tredje mötet bjöds 1 000 slumpmässiga landsbygdsmedborgare in 
till gruppmöten, varav 60 närvarade. Dessa grupper diskuterade sedan 
landsbygdsutvecklingen i seminarium liknande former. Slutligen kom 
samrådet som det fjärde mötet. Här ökade närvarandet avsevärt. Från att 
vara kring 100 engagerade medborgare fanns det nu 800. Det var inte heller 
bara äldre män längre utan även familjer, unga, kvinnor m.fl. 

Exempel från 2008: Stad och land med särskilt fokus på stad då ovanstående 
exempels underlag var aktuellt. Detta skulle bli underlag för översiktsplanen. 

Detta arbete startade med att kommunen kontaktade olika organisationer, 
referensgrupper och liknande för att föra ut budskapet, att nu var det dags 
att medverka i viktiga planeringsfrågor. De kontaktade även fokusgrupper 
som ansågs behöva extra utrymme i planeringen, antingen för att de var en 
minoritet eller för att de inte självmant tog kontakt med kommunen. Dessa 
grupper var i första hand ungdomar, äldre och invandrare men även närings-
livet då deras verksamhet har en avgörande roll för länets utveckling. Efter 
detta fortsatte kommunen med att nå ut till medborgarna genom enkäter. 
Dessa delades ut på offentliga platser men fanns även på kommunens 
hemsida.  Enkäten uppmanade medborgarna att kryssa för de områden 
som de ansåg vara viktigast att utveckla. De uppmuntrades även att skriva 
texter till kommunen angående utvecklingen i länet i samband med enkäten. 
En liten morot i sammanhanget var även att någon av de som skickade in 
enkäten vann en cykel. Detta kanske var en anledningen till att över 1 000 
medborgare deltog, vilket ansågs som ett högt deltagande – över förväntan. 

4.2 Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län norr om Stockholm. Kommunen har 
ca 200 000 invånare och Uppsala stad är Sveriges fjärde största tätort. Upp-
sala är starkt präglad av att vara en universitetsort. Kommunen har i många 
år arbetat med medborgarinflytande vilket kan ha ett samband med länets 
stora tillväxt. 

Denna fallstudie kommer att fokusera på hur Uppsala kommun har arbetat 
och arbetar med medborgarinflytande i planeringen. Uppgifterna baserar 
sig på en intervju med Göran Carlén som är översiktsplanerare i Uppsala 
Kommun. Nedan presenteras frågor och svar.

1. Hur har Uppsala kommun tidigare arbetat med medborgarinflytande och 
hur arbetar ni med det idag?

I dagsläget är internet ett viktigt sätt att nå ut till medborgarna. Detta sker 
genom kommunens hemsida, Twitter, Youtube-filmer och ibland även 
bloggar. 

Tidigare, under mitten av 90-talet, provades en mängd olika metoder såsom 
gåturer och andra resurskrävande tillvägagångssätt. Detta sker dock inte 
längre i någon större utsträckning men det har ändå lett till nya metoder.  

Carlén gav även två exempel, ett från 2006 och ett från 2008. De rör processer 
där Uppsala kommun arbetat med olika metoder för att öka medborgar- 
inflytandet. 

Exempel från 2006: Landsbygdsutveckling

På landsbygden i Uppsala län bor 50 000. Varje hushåll fick en inbjudan att 
samverka vid fyra möten angående landsbygdsutvecklingen i länet. Det första 
mötet skulle vara fri diskussion, vilket innebar att kommunen inte hade med 
några egna förslag eller annat material. Detta för att kritik ofta riktas mot 
planerarna för att de kommer med färdiga förslag som de sedan försöker 
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Enkät-undersökningen ledde till att kommunen gav grönområden och 
stadsliv ett ökat utrymme i översiktsplanen, då detta var medborgarnas 
önskan. Kommunen gjorde även en satsning på att informera medborgarna 
via internet. Detta skedde i form av kommunens hemsida, Twitter, blogg 
och en film på Youtube som förklarade vad översiktsplanering var och vilka 
rättigheter och möjligheter medborgarna hade att påverka den.  Ytterligare 
försök att nå ut till medborgarna gjordes då kommunen annonserade om att 
de gärna kom ut och informerade grupper om planeringen och hur de kunde 
delta. Många av dessa möten skedde på offentliga eller halvoffentliga platser, 
som till exempel köpcentrum. Där delade kommunen ut information i form 
av en extra kort, en kort eller en hel version av översiktsplanen.  De hade även 
underlaget till planen på plats för de som var intresserade. Dessa möten med 
medborgarna gav även möjlighet för frågor och öppna dialoger om planering 
och samhällsutveckling.  Slutligen efter det traditionella samrådet då planen 
var under granskning genomfördes en politisk debatt som var öppen för 
medborgarna. Detta visade politikernas ställningstagande kring planen, 
vilket gav en demokratisk insyn, vilket är nödvändigt i en representativ 
demokrati. (Intervju, Carlén, 2012)

3. Hur kommer det sig att ni började engagera er i medborgarinflytande utöver 
lagstiftningen?

Carlén var personligen inte medveten om att kommunen skulle vara 
mer engagerad än någon annan kommun. Dock ska frågan motiveras 
med att Uppsala nämnts som gott exempel i litteratur från Boverket och 
Byggforskningsrådet vilket tyder på att de har god praxis. Detta kan tyda på 
att Uppsala tar det för givet att följa lagstiftningen till en högre grad än andra 
kommuner som enbart når minimikraven, om ens det. (Intervju, Carlén, 
2012)
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5. Vilka metoder skulle du säga har fungerat bäst?

Carlén framhöll att det inte går att välja ut enbart en metod och säga att 
den är bättre än andra. Metoderna samspelar och tidigare processer som har 
lyckats ger goda förutsättningar för nästa metod att nå ut. Dock är detta en 
ständig process, att nå ut till medborgarna, då inflyttningen och utflyttningen 
från orten är hög. Två saker som Carlén lade tyngd vid var först de personliga 
mötena. Om det skedde i stora eller små grupper var inte avgörande utan bara 
att planerarna fanns på plats och gav möjlighet för en öppen dialog. Det andra 
var vikten av media och internet. Folk engagerar sig mer under samrådet 
vilket Carlén antog berodde på att informationen spreds i många olika forum 
och därmed nådde ut till en större mängd än de vanliga inbjudningarna till 
samarbete och medborgarinflytande. (Intervju, Carlén, 2012)

4. Tar ni hänsyn till medborgarnas önskningar? Och hur ser maktstrukturen ut 
i er kommun?

Carlén menar att hänsyn tas inom vissa gränser. Som exemplet ovan från 2008 
där önskade områden fick ökad uppmärksamhet. Han framhöll dock att det 
inte går att ta hänsyn till alla önskemål. Exempel gavs på äldre generationers 
önskan om parkeringar mitt i city för att kunna uträtta sina ärenden. Detta är 
inte rimligt då trafiksituationen förändras, om idealet är en stadskärna på de 
gåendes villkor istället för bilarnas. Detta leder till meningsskiljaktigheten, 
men då det sker en öppen dialog mellan medborgarna och planerarna kan 
varje part argumentera för sin sak. Argumentationen leder förhoppningsvis 
till nya synsätt, men om inte, i alla fall en förståelse för motpartens agerande, 
i detta fall kommunen som nekar bilismen. 

Hur maktstrukturen ser ut var svårt att svara på. Carlén menar att 
planerarna varken tog politikernas eller medborgarnas sida när det skulle 
argumenteras för eller emot beslut. Han menar att planeringsenheten var 
sin egen och motiverade sina egna tankegångar kring planeringen, men att 
planeringsenheten även lade vikt vid att presentera samrådsredogörelser för 
att politikerna skulle göras medvetna om folkviljan. (Intervju, Carlén, 2012) 
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1995 började Torsås kommun arbeta för att ta fram en översiktsplan i 
samarbete med medborgarna och stöd via Sydlänsprojektet. Arbetet utfördes 
i studiecirklar med bygdegrupper som bestod av; Bergkvara, Brömsebro, 
Söderåkra, Gullabo, Strömby och Slättafly. Ledande i arbetet var medborgarna 
som till stor del arbetade självständigt, men hade stöd från kommunalt håll 
och arbetet följdes av intresserade politiker och tjänstemän. Till en början 
fanns en osäkerhet från medborgarnas sida om vad resultatet skulle leda till 
och varför de blev ombedda att göra detta. Detta är förståeligt då alla nya 
arbetssätt kräver en introduktionstid. Efter denna tid skapade medborgarna 
ett band till kommunen och arbetet gav bra resultat, vilket sammanställdes till 
en översiktsplan och framtidsplan. Andra viktiga resultat av arbetet blev att 
medborgarna fick insikt i den kommunala planeringen, de blev mer insatta 
i sin egen närmiljö och de fick förståelse för grannbygdens planeringsbehov. 
(Byggforskningsrådet, 2000)

Vad kom då planen fram till som tyder på att den är i huvudsak framställd 
av medborgarna? 

Planen är indelad i två delar. Den första delen är framtagen av kommunen 
som en traditionell översiktsplan. Del andra delen är framtagen av med-  
borgarna och består av fördjupningar av de olika bygderna. I framtidsplanens 
inledning står följande:

”Med utgångspunkt från kommunens översiktsplan/framtidsplan är det av 
stor vikt att så många som möjligt deltar i arbetet att forma förutsättningarna 
för en positiv framtid.” (Översiktsplan, Torsås kommun, 1998).

4.3 Torsås

Torsås kommun ligger i södra Kalmars län intill Östersjön. Kommunen är en 
landsbygdskommun med en stagnerande befolkningsmängd sedan 1980-talet. 
För att behålla sin nuvarande befolkningsmängd, ca 7 000, har Torsås 
kommunen arbetat med ökat medborgarinflytande i landsbygdsorterna. 
Ett projekt som visar på detta är när kommunen deltog i Sydlänsprojektet. 
Denna fallstudie kommer att fokusera på resultatet från Torsås i samband 
med detta projekt och framtagandet av Torsås översiktsplan 1998. 
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”Samhällsplanering bör bygga på ett samarbete mellan kommun och lokal-
befolkning. En planering som i huvudsak görs av kommunala planerare svarar 
inte mot tankar om inflytande från medborgarna som finns i lagstiftningen 
om fysisk planering.” (Översiktsplan, Torsås kommun, 1998).

Länsstyrelsen belyser även att detaljplaneläggning inte är aktuellt för 
landsbygden, då den inte växer i en takt som detaljplanerna kräver. Därför 
är utvecklingsprogram en bra metod för att få in landsbygdens behov i 
planeringen. Länsstyrelsen framhåller även att den bästa kunskapen om 
bygden finns hos medborgarna men att planerarna och politikerna bör 
belysa viktiga problem eller kvalitéer. Detta på grund av att medborgarna har 
en risk av att vara hemmablinda och missa viktiga element i sin närmiljö som 
de tar för givet. (Översiktsplan, Torsås kommun, 1998) 

Länsstyrelsen avslutar med att informera att utvecklingsgrupper kan få 
ekonomiska bidrag för sin verksamhet (Översiktsplan, Torsås kommun, 
1998). Denna information är viktig att dela med medborgarna för att skapa 
möjligheter för utvecklingsgrupper och ett ökat medborgarinflytande.

I del två som är skriven av medborgarna presenteras vad kommunens 
invånare ser som viktiga frågor. De tar i första hand en ställning för bevarande 
istället för exploaterade, vilket tyder på att medborgarna är medvetna om den 
stagnerande befolkningsmängden och deras mål blir därmed rimligare. De 
områden de anser är viktiga att jobba med är befolkning, service, näringsliv 
och bebyggelseutveckling. Befolkningssatsningen avser att behålla nuvarande 
befolkningsmängd men även att försöka öka den. För att detta ska vara 
möjligt ges möjlighet att bygga både i tätorterna och på landsbygden. Även 
att omvandla fritidshus till permanenthus i kustnära läge ska möjliggöras. 
Dock bör inte stor nybyggnation ske längst kusten, då dessa områden 
har höga natur- och rekreationsvärden. Servicen ska satsa på omsorg och 
trygghet då dessa är de element som är viktigast att ha kvar, om det skulle 
ske nedskärningar. Jordbruket är viktigt att underhålla och nya jordbruk 
uppmuntras, dock måste hänsyn tas så att naturvård och rekreationsområden 

Vidare i inledningen följer ett avsnitt om medborgarinflytande i samhälls-
planeringen vilket ofta inte får så stort, om ens något alls, utrymme och upp- 
märksamhet i en översiktsplan. Här ges en bakgrund till utvecklingsgrupper, 
speciellt i relation till landsbygden. Kommunen framhåller detta som något 
positivt och vill ta en stödjande roll för att utvecklingsgrupperna ska orka 
engagera sig och få igenom sina förslag i ett längre perspektiv. Kommunen 
säger även att för att detta ska fungera behövs nytänkande och förändring. 
Det gamla uppifrånperspektivet fungerar inte för att tillfredsställa med- 
borgarnas behov på en lokal nivå. Istället bör politikerna och planerarna 
möta medborgarna på deras villkor och lära sig av den lokala kunskapen 
som finns ute i bygderna. Efter detta är det kommunens uppdrag att finna ett 
planinstrument som kan stödja medborgarnas utvecklingsplan eller föra in 
den som underlag vid planläggning. (Översiktsplan, Torsås kommun, 1998). 

Därefter följer en argumentation om roller och maktfördelning som tydligt 
framhåller medborgarnas rätt till inflytande.

”Det går inte att ifrågasätta planerarnas ansvar för den formella hanteringen av 
planinstrument och planprocess, kunskaper i utredningsmetodik och förmå-
ga att beskriva intressemotsättningar och ge helhetsbilder. På motsvarande 
sätt bör inte medborgarnas kunskaper ifrågasättas när det gäller förmågan att 
formulera problem och sätta upp mål för lokalsamhället.” (Översiktsplan, 
Torsås kommun, 1998).

Hela detta avsnitt är god praxis av Torsås då alla medborgare inte är medvetna 
om vilka rättigheter de har i samband med planeringen. Att informera om 
det är ett steg i rätt riktning för ökat medborgarinflytande. Avsnittet är även 
bra då det motiverar varför kommen valt att arbeta med bygdegrupper i 
översiktsplaneringen. 

Inledningen avslutas med ett utlåtande från länsstyrelsen där även de fram-
håller vikten av medborgarinflytande. 
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(Samrådsredogörelse, Torsås kommun, 1998). Det tyder på att planen har 
brister, men sen ska detta inte skyllas på medborgarna. Det var planerarnas 
ansvar att informera om vad som var viktigt. Sen bör det också sägas att 
Torsås inte är ett undantag när det kommer till att missa viktiga delar. Detta 
är vanligt i många kommuner och planerna behöver ofta kompletteras efter 
samrådet. Viktigt att nämna här är istället att medborgarinflytandet togs 
emot som positivt från nämnderna och dessa påpekade inte att felen skulle 
vara orsakade av medborgarna i något fall.

I utlåtandet redovisas vilka åtgärder som gjorts för att tillgodose bristerna 
som kom upp vid samrådet och därmed blev planen godkänd. Här nämns 
inget om medborgarinflytande och det tycks inte heller haft någon inverkan i 
denna del av processen. (Utlåtande, Torsås kommun, 1998). Huruvida med-
borgarna bör vara delaktiga eller inte i detta skede återspeglar demokrati-
problematiken. Om medborgarna ska vara delaktiga måste de ta ett större 
ansvar, vilket kräver att de sätter sig in i lagstiftningen. I dagsläget är detta 
inte aktuellt och därmed var inte medborgarna delaktiga, trots att processen 
varit starkt riktat mot dem.

inte missgynnas. De andra näringslivsgrenarna bör också ges stort utrymme 
för att locka nya företag och behålla de redan etablerade. (Översiktsplan, 
Torsås kommun, 1998) För en kommun i stagnation är det viktigt att se 
möjligheter att behålla och föra in nya företag och medborgare. Det är 
samtidigt viktigt att framhålla vilka värden som inte får kompromissas med, 
i strävan att uppnå nya arbetsplatser och befolkningsökning.

Vidare följer del två med riksintressen, natur- och kulturvård, kommun-     
ikationer och infrastruktur, övergödning, försurning, begränsad vatten- 
tillgång och vattenfrågor i övrigt. Här anges hur dessa bör utvecklas, det är 
skrivet i korta lättlästa stycken och är vid behov illustrerat. Det påminner 
mycket om en plan som är framtagen av kommunen själv, bara det att den är 
utarbetad för att vara lätt att förstå. 

Avslutningsvis presenteras bygdegruppernas självständiga arbete över den 
egna bygden. Det inleds med Torsås följt av Söderåkra, Bergkvara, Gullabo, 
Brömsebro, Strömby och slutligen Slätafly. Det inleds med att varje ort 
presenterar sina allmänna planeringsbehov och därefter vilka specifika 
frågor de anser att det behöver läggas extra tyngd på (Översiktsplan, Torsås 
kommun, 1998). Det är positivt att varje bygd själv får definiera sina behov 
och att de får möjlighet att se varandras behov. När man läser alla, framgår 
att stora delar av kommunen behöver satsa på kommunikationer och 
infrastruktur, vilket banar väg för gemensamma satsningar. Det ger även en 
bild av att andra bygder kan ha mer akuta behov av planering än den egna, 
vilket ger medborgarna en förståelse för att deras behov kanske måste vänta. 

I samrådsredogörelsen skriver Miljönämnden i Torsås kommun att 
satsningen på bygdegrupper varit en positiv satsning. De kritiserar dock 
både kommunens och medborgarnas insats gällande många punkter som 
de anser borde ha utvecklats i en större utsträckning. Ett liknade utlåtande 
gavs av kultur- och fritidsnämnden som ansåg att kultur och fritid saknades 
helt i planen. Det fanns även andra nämnder, enskilda individer och 
organisationer som påpekade att vissa viktiga delar hade uteblivit från planen. 
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Denna fallstudie kommer att fokusera på en fördjupad översiktsplan över 
Kosteröarna från 1995. Kosters medborgare hade redan innan 1995 haft 
motsättningar med planenheten då stora delar av öarnas markanvändning 
blev naturreservat mot medborgarnas vilja. I samband med detta bildades 
Kostersnämnden som förde medborgarnas talan,  i denna och kommande 
planeringsfrågor. Nämnden var delaktig, tillsammans med arkitekten Hans 
Arén,  med att ta fram utvecklingsplanen som rör denna fallstudie. Fallet 
bygger på att kommunen skulle ta fram en fördjupad översiktsplan över 
Kosteröarna. Till denna skulle medborgarnas utvecklingsplan vara underlag 
men kommunen avvek från den på ett antal punkter då de ville ta fram en 
mer självständig plan. Kommunens plan uppfyllde inte medborgarnas eller 
fullmäktiges krav och fick backning, vilket ledde till en kompromissplan som 
gav medborgarnas utvecklingsplan större utrymme. 

För att få fram information om planerna och arbetet bakom dem har två 
intervjuer genomförts. Den första med Hans Arén, som är arkitekt och 
bosatt på Koster. Han var ledande i arbetet för medborgarnas plan. Den 
andra intervjun har skett med Åke Sundemar, före detta kommunanställd 
och politiker som var delaktig i den fördjupande översiktsplanen över Koster. 

Telefonintervju med Hans Arén, Arkitekt och medborgare på Koster

1. Hur togs materialet för Kosters utvecklingsplan fram?

Arbetet startades upp med bidrag från Länsstyrelsen och Byggforsknings-
rådet. Målet var att ta fram en utvecklingsplan som inriktade sig på hållbarhet. 
Detta utfördes i studiecirklar under fyra vintrar. Medborgarnas motivation 
till att medverka i en utvecklingsplan var för det första en områdesplan över 
Koster från 1970-talet som helt saknade kulturell anknytning. Det andra var 
missnöjet över att 2/3 av Kosteröarna hade gjorts om till naturreservat. De 
ansåg att deras gamla odlingsmarker tagits från dem, och vad skulle de ta sig 
till om odlingsbehovet åter igen ökade?

4.4 Koster

Koster är en ögrupp, med huvudöarna Nordkoster och Sydkoster, i Strömstad 
kommun som tillhör Bohuslän. Ögruppen ligger på Sveriges västkust i viken 
mellan Sverige och Norge. Kommunen är en landsbygds- och fiskekommun 
med en befolkningsmängd på ca 12 000 personer, och den är ökande. På 
Kosteröarna finns ca 300 – 400 bofasta personer men befolkningen ökar 
drastiskt på sommaren då öarna befolkas av 6 000 – 8 000 personer.

Koster öarna
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Ett annat problem är att många hus köps upp av norrmän som använder dem 
som sommarbostäder. Detta skapar en bostadsbrist på ön då det inte finns 
mark att bygga ut på. För att lösa detta arbetade Glesbygdsverket med ett 
förslag till tillägg i plan- och bygglagen, då den skulle omarbetas. Förslaget 
var att ett krav på permanentboende kunde skrivas in i samband med detalj-
planeläggning. Dock fick inte förslaget gehör och hur problemet ska lösas är 
ovisst. 

Slutligen bör också problematiken kring ekonomi nämnas. Strömstad 
kommun har en ovanligt stark ekonomi på grund av sin detaljhandel. 
Norrmänen köper stora mängder varor i kommunen vilket bidragit till den 
starka ekonomin. Detta är relevant ur planeringssynpunkt då den ekonomiska 
hållbarheten fått en avgörande roll och de andra hållbarhetsaspekterna 
underprioriteras. Att få gehör för dessa synpunkter hos politikerna tycks 
dock omöjligt. (Arén, 2012)

4. Vad motiverade dig att arbeta i en riktning mot lokaldemokrati och medbor-
garinflytande?

Jag, Hans Arén, har tidigare varit lärare på Chalmers och arbetade då vid 
ett tillfälle med doktorander. Vi studerade Patrick Geddes teorier kring 
medborgarinflytande. De bygger i korta drag på att planeraren bör finnas 
tillgänglig för folket på deras lediga tid. Därför bör planeraren ha ett lokalt 
kontor men också leva och verka som de andra medborgarna på orten. Detta 
skapar en lokalanknytning och en relation till medborgarna vilket är viktigt 
för såväl planeringen som demokratin. Det leder även till ett bra underlag för 
att identifiera ortens potential och dess problem. En av doktoranderna som 
sammanställde resultatet var Lilian Andersson. Hennes arbete hette Mellan 
byråkrati och laissez faire. En studie av Camillo Sittes och Patrick Geddes 
stadsplaneringsstrategier. Den är bra för de som är intresserade att läsa mer. 
För de som är intresserade att läsa mer om hur jag, Hans Arén, tillämpade 

Studiecirklarna redde ut missförståndet kring naturreservatet. Detta hade 
nämligen skapats just för den anledningen som oroade medborgarna, ett 
framtida odlingsbehov. Området var naturreservat för att marken skulle vara 
starkt skyddad och att bebyggelsen inte skulle sprida ut sig över de värdefulla 
markerna. Efter det fokuserade studiecirklarna på öarnas riksintresse vilket 
är kulturmiljö och gick sedan vidare till den lokala problematiken såsom 
försörjning och livsförutsättningar. (Arén, 2012)

2. Du, Hans Arén, sammanställde Kosterbornas utvecklingsplan över Koster på 
1980-talet och den blev sedan underlag för den slutgiltiga planen som antogs 
1995. Vilka komplikationer uppstod mellan medborgarna och kommunen som 
ledde fram till kompromissplanen?

Vissa kommuntjänstemän ville visa att de själva kunde ta fram en plan och 
där skapades en konflikt. Materialet som togs fram till utvecklingsplanen var 
delvis underlag för den kommunala planen men deras plan var svårläst och 
inte medborgaranpassad. De hade även utelämnat delar av utvecklings-planen 
som var viktig för medborgarna och som krävdes för ett godkännande, såsom 
ett Agenda-21 perspektiv m.m. Detta ledde till att fullmäktige gav kommunen 
backning på planen och krävde en kompromissplan som gav större utrymme 
för medborgarnas plan. När kompromissplanen var klar fanns medborgarnas 
utvecklingsplan som bilagor i den. Dock var medborgarna fortfarande 
missnöjda då planen förblev svårläslig och inte anpassad för deras språk- 
och utbildningsnivå. (Arén, 2012) Det ska inte krävas en examen i fysisk 
planering för att kunna läsa en fördjupad översiktsplan. 

3. Vilken problematik upplever medborgarna på Koster idag?

Ett stort problem är att fiskenäringen minskar. Detta har dock lett till försök 
att skapa permakultur på öarna. Det innebär att odlingen måste återupptas 
och att medborgarna ska leva mer balanserat mellan sina resurstillgångar. En 
resurs får inte överutnyttjas utan man bör sträva efter en jämvikt mellan alla 
sina tillgångar. 
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har i dagsläget bara 12 elever och det är allt från klass 1-6. Rimligen borde 
skolan läggas ner men istället tillför kommunen pengar till skolan då de inte 
är beredda att ta konflikten med öborna. Öbornas ställning i kommunen vuxit 
sen fallet 1995. Öarna har nämligen blivit Sveriges enda marina national- 
park. Detta leder till att ny exploatering ses som orimligt men samtidigt är 
det viktigt att behålla ölivet.

Idag finns även bättre lagstiftning för medborgarinflytande. Vid Koster 
-95-fallet var praxis att ett samråd skulle genomföras när kommunen tagit 
fram en plan. Så är det ju inte idag. Idag går man ut och talar med med-
borgarna i god tid och försöker föra in deras vilja i planen. 

3. Hur tycker du, Åke Sundemar, att man bör arbete med medborgarinflytande?

Jag, Åke Sundemar, tycker att det fungerar bra i dagsläget om man följer lag-
stiftningen. De två samråden som finns i plan- och bygglagen ger ett lagom 
medborgarinflytande utan att någon part får övertaget. Dock borde det vara 
svårare att överklaga. Det känns som att varje litet bygglov överklagas bara för 
att medborgarna kan. Det borde finnas något som reglerar detta och någon 
nämnd som backar upp politikernas beslut. Denna nämnd borde bedöma 
rimligheten i överklagan och om de inte anses vara rimliga skäl borde de inte 
få överklaga.

denna metod på Koster finns boken Allt är möjligt: planering utifrån lokala 
förutsättningar. Den är framtagen tillsammans med Byggforskningsrådet 
1994 i samband med den fördjupade översiktsplanen. 

Telefonintervju med Åke Sundemar, Före detta kommunanställd och i dag-
släget politiker, Strömstad kommun

1. Vilka problem ledde till kompromissplanen och fanns det någon maktaspekt 
som påverkade besluten att gå emot medborgarnas önskningar?

Ja, anledningen till att planen fick backning var för det första att jag, Åke 
Sundemar, arbetade bara tre dagar i veckan som inhyrd konsult. Att då 
begära en fördjupad översiktsplan med kort varsel var inte rimligt. Dock fick 
jag ett år extra efter kravet på en kompromissplan vilket kändes mer rimligt. 

Det andra stora problemet var den politiska viljan. Det är viktigt att nämna att 
saker hanterades annorlunda förr än de gör idag. Det fanns många konflikter 
mellan medborgarnas och politikernas önskningar, men det största var 
exploatering. Det mest framträdande exemplet var att några politiker hade 
informellt utlovat fyrtio tomter till en markägare och jag som planerare 
blev tillsagd att skapa förutsättningar för detta. Detta ansåg länsstyrelsen 
vara totalt orimligt då Kosteröarnas mark borde vara naturreservat och inte 
möjliggjord för ny exploatering. Exploateringen sågs även som orimlig på 
grund av öns vattentäktsskydd.  Denna konflikt satte mig verkligen i kläm, 
men som tur var verkade länsstyrelsen förstå att det inte var min personliga 
vilja som framgick i planen utan att det var från politiskt håll.

2. Har fullmäktiges krav på en kompromissplan haft någon inverkan på kom-
munens vidare arbete vilket lett till ett ökat medborgarinflytande efter Koster-
fallet?

Ja, på sätt och vis. Det har lett till att politikerna är mer försiktiga när det 
gäller att gå emot folkets vilja i viktiga frågor. Ett exempel är öns skola. Skolan 
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En annan problematik är att de ekonomiska värdena spelar en stor roll i 
beslutsfattandet. Den ekonomiska hållbarheten tycks ofta prioriteras före 
de andra två hållbarhetsaspekterna och medan det talas mycket om den 
ekologiska så glöms den sociala bort. Det är inte rimligt att människor inte 
kan påverka sin sociala levnadsmiljö i den utsträckningen de önskar på 
grund av att det blir en ekonomisk utgift för de som planerar samhället och 
de exploatörer som bygger det.

Betyder detta att lagstiftningen behöver förbättras för att nå medborgarnas 
krav?

Det finns alltid utrymme för förbättring, men när det gäller medborgar-
inflytande är det snarare en fråga om att tillämpa lagstiftningen på en mer 
ambitiös nivå och se medborgarinflytandet som något positivt. Om lagen 
blir tydligare med sina krav finns risken att den exkluderar metoder eller 
framtida lösningar och en utveckling mot ett ökat medborgarinflytande. En 
mer övergripande lagstiftning, som vi har idag, är svårtolkad då den inte 
sätter tydliga gränser för vad som måste uppnås, men å andra sidan är det 
fördelaktigt då varje fall är unikt och borde behandlas så. Alla orter och 
medborgare har inte samma krav på inflytande och planeringen bör anpassas 
efter det önskade inflytandet i den bästa mån de kan.

Vilka metoder är bra och vilka är sämre?

Det är viktigt att notera att varje fall är unikt och en metod som är bra på en 
plats behöver inte vara det på nästa. För att nå ett så bra resultat som möjligt 
bör metoden anpassas efter det sätt som medborgarna vill arbeta på.

I den avhandlande delen är metoderna uppdelade i grupperna; 
Uppifrånmetoder där planerarna har den centrala rollen, Metoder för 
lokal anknytning med planerarna som samordnare, Metoder som utförs 
av/i organisationer eller grupper och Metoder som hämmar medborgar-

Vad är det som skapar en problematik kring medborgarinflytandet?

Först och främst är det motsättningarna mellan medborgarinflytandet å 
ena sidan och den representativa demokratin å andra sidan. För att skapa 
ett bra medborgarinflytande måste den representativa demokratin acceptera 
medborgarinflytandet och lämna plats åt den. Medborgarna kräver främst 
inflytande på en lokal nivå och därför kan det vara rimligt att den representativa 
demokratin arbetar på en högre nivå för att undvika dessa konflikter. Det är 
inte passande att politiker på en kommunal nivå tar besluten som påverkar 
små samhällen som de inte har någon lokalkännedom om. Antingen behöver 
beslutsmakten flyttas så den blir på en lokal nivå eller så krävs ett ökat 
engagemang från politikerna för att skaffa den lokalkännedom som krävs 
för rättvisa och rationella beslut. Om politikerna vill ha kvar beslutsmakten 
bör de medverka i planeringssamråd eller andra metoder som används för 
att fånga upp medborgarnas åsikter. De bör inte få informationen enbart via 
samrådsredogörelser eller återgivet av planerarna. Var beslutsmakten finns 
är alltså inte avgörande för medborgarinflytande utan det avgörande är att 
de som tar besluten är engagerade och insatta i frågorna och problematiken. 

Vidare skapas motsättningarna i maktspelet mellan politikerna – planerarna 
– medborgarna. Maktproblematiken mellan medborgarna och politikerna 
har redan tagits upp. Men det finns även aspekter mellan planerarna och 
politikerna samt planerarna och medborgarna. Mellan politikerna och 
planerarna finns problemet att planerarna är sakkunniga men maktlösa inför 
politikerna. Planerarna ska framföra lösningar på politikernas visioner och 
har inget utrymme för sina egna tankar kring planering om politikerna inte 
önskar det. Möjligen bör planerarna ha någon form av beslutsmakt då de har 
expertkunskap inom området, dock vill detta inte säga att de ska efterlikna 
rekordårens maktmissbruk. När det kommer till planerarnas relation till 
medborgarna bör de ha en samordnande roll men inte en maktposition. 
Meningen med mötet med medborgarna är att finna lösningar tillsammans 
och därför måste de båda parterna vara jämlika. Planeraren är en medborgare 
som de andra men med förkunskap att hjälpa de andra att föra sin talan.
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– planerare – medborgare och inte exkluderar någon grupp eller några 
medborgare. De metoder som har en begränsad mängd deltagare bör 
ifrågasättas då de som medverkar i dessa fallen blir de mest engagerade, 
oftast äldre män. Att en grupp äldre män ska föra alla medborgarnas talan är 
orimligt och sänker legitimiteten i medborgarinflytandet. 

Metoder som hämmar medborgarinflytandet:

Dessa metoder bör undvikas in i det sista då pengars makt inte ska vara 
avgörande för människors levnadsvillkor. Makten ska inte gå att köpa. Om 
den gör det visar detta på ett misslyckande i den representativa demokratin. 
Detta då politikerna ska arbeta utifrån medborgarnas allmänintresse och 
inte enbart ekonomiska intressen.

Uppsala

Uppsala har arbetat och arbetar fortfarande med en mängd metoder 
vilket är bra och borde vara en förebild för andra kommuner i strävan 
mot ett ökat medborgarinflytande. Den viktigaste lärdomen från fallet 
är att medborgarinflytandet måste vårdas. För att få ett brett engagemang 
från medborgarna krävs att processen aldrig stannar upp utan att arbetet 
fortskrider med nya frågor. Det visar även att det alltid går att börja om, så 
kommuner som tappat kontakten med medborgarna eller kommuner som 
inte haft någon kontakt kan starta upp igen, men då från noll. Det krävs 
hårt arbete men när parterna lär känna såväl varandra som processen kan 
värdefull information utbytas. Det viktiga för att lyckas är viljan att samverka 
mot något bättre.

inflytandet. Därför kommer de även att redovisas i denna indelning för att 
skapa mer struktur i resonemangen kring deras lämplighet. Avslutningsvis 
kommer metoderna i de olika fallstudierna att diskuteras.

Uppifrånmetoder där planerarna har den centrala rollen:

Detta synsätt känns gammaldags då den ger planerarna och politikerna en 
auktoritär roll gentemot medborgarna. Medborgarna är själva kapabla att 
framföra sina åsikter bara de ges möjlighet för det. För att ett samarbete 
ska fungera så bra som möjligt bör alla agera jämlikt även om det finns 
maktstrukturer. Det bör även vara tydligt var makten finns för att skapa 
ordning. Denna ordning fungerar dock bara om maktstrukturen accepteras 
av alla, därför måste alla parterna arbeta för att finna en struktur de kan enas 
kring.

Metoder för lokal anknytning med planerarna som samordnare:

Denna kategori är en av de två som är mest lämpade för att öka 
medborgarinflytandet. Detta på grund av de nära kontakterna som planerarna 
får med medborgarna. Dock är det viktigt att politikerna också skaffar en 
sådan kontakt. Vilken av de olika metoderna som är bäst är platsspecifikt 
och kommer antagligen väljas utifrån de ekonomiska aspekterna då vissa 
av metoderna är ekonomiskt och tidsmässigt krävande. Det är synd då 
kommunen kan gå miste om relevant och nödvändig information som 
i längden kan skapa en ekonomisk vinning. Detta genom mindre över-
klaganden eller en ökad attraktivitet i kommunen vilket gör att folk flyttar dit 
istället för att flytta där ifrån.

Metoder som utförs av/i organisationer eller grupper:

Denna kategori är den andra som bäst främjar medborgarinflytandet. Dock 
gäller detta bara delar av de metoderna som räknas upp. De metoderna som 
är bra är de som skapar de nära och personliga mötena mellan politiker 
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Torsås

Torsås i detta fall är en förebild för landsbygdsutveckling och en levande 
landsbygd. Den kontakt och det engagemang politiker – planerare – 
medborgare visar, tyder på att maktstrukturerna kan lösa de konflikter som 
tidigare diskuterats i slutsatsen. Det är inte ett problem att politikerna tar 
besluten om de varit med i processen och verkar för medborgarnas bästa. 
Processen var även bra för att orterna i kommunen skulle skapa en gemenskap 
sinsemellan. Detta är viktigt då besluten sker kommunalt och därför kan 
inte varje orts medborgare se sig själva som centrum för utvecklings- och 
planeringsbehov. 

Koster

Fallet Koster går att koppla till Torsås då de båda är små kommuner och 
Kosteröarnas förhållande till kommunen kan liknas med bygdernas 
förhållande till Torsås. Teorierna visar att det finns en problematik mellan 
maktstrukturerna. För att lösa detta måsta man finna en jämnvikt och 
alla parter måste acceptera maktstrukturen för att ett bra sammarbete ska 
uppstå. Kosterfallet visar på en konflikt som förhoppningsvis inte skulle 
kunna uppstå i dag. Ekonomiska intressen från politiker spelade en stor roll i 
planeringen av området, då tomter utlovats till privata aktörer. Fallet är ändå 
intressant att ta upp då det tydligt visar den maktkamp som lever vidare än 
idag. Politikerna bestämmer över planerarna och planerarna ritar upp livet 
för medborgarna, ett liv de nödvändigtvis inte vill ha. Detta är inte önskvärt 
ur en allmän synvinkel och därför måste kommunikationen bli öppnare och 
bredare för alla parternas skull. Planeringen görs för medborgarna och därför 
bör de också ha en avgörande roll i dess utformning.

Detta arbete är skrivet för att visa hur medborgarinflytandet kan föras in i 
planeringen i en större utsträckning. Det är dock viktigt att notera att varje 
planeringssituation är unik både på grund av planeringsförutsättningarna      
och av personerna som berörs av fallet. En metod för ökat medborgar-
inflytande kan fungera på många platser men garanterar aldrig att den 
kommer fungera på en specifik plats innan den provats. Detta betyder att 
arbetet ger förslag på tillvägagångssätt och inte en faktisk lösning. 

Det bör också nämnas att medborgarna är en avgörande faktor för att kunna 
öka medborgarinflytandet. Det finns många medborgare som inte intresserar 
sig för planeringsfrågor och som inte önskar något inflytande. I dessa fall 
hjälper ingen av metoderna eller tillvägagångssätten. Inflytande måste ske 
med fri vilja och öppenhet från alla involverade parter.

En kritisk reflektion kring arbetet är att intervjuerna skedde via telefon och 
därmed inte gick att spela in. Valet med telefonintervjuer gjordes på grund av 
att det geografiska avståndet mellan Karlskrona, där detta arbete är skrivet, 
och fallen Uppsala och Koster ansågs orimligt långa i förhållande till det 
material som skulle samlas in. 

Slutligen bör det även nämnas att en litteraturstudie aldrig kan bli fullständig 
då det inte finns möjlighet att läsa, eller ens hitta, all litteratur inom ett ämne. 
Det måste ske ett urval av såväl böckerna som informationen i dem. På grund 
av detta kan viktig information falla bort och information som en person 
upplever som viktigt kan av en annan person bedömas på ett annat sätt.
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“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.”

(RF 1 kap. 1 §)


