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Sammanfattning 

Avsikten med uppsatsen är att studera och analysera hur 
planerare ser på sin egen roll som planerare i relationen till 
medborgarna. Relationen mellan planerare och medborgare 
innebär i det här fallet formaliserade medborgardialoger, till 
exempel samråd eller informationsmöten i offentliga stadsrum, 
till exempel torg.  

Bakgrunden till uppsatsen är att forskningen visar att planerarna 
är osäkra till hur de ska använda sig av medborgardialoger, och 
om medborgardeltagandet ska vara en del av beslutsfattandet. I 
ingen annan fråga är det så stor skillnad mellan principer och 
praxis. Plan- och bygglagen har fastställt att 
medborgarinflytande är en del av planprocessen. Forskningen 
visar dock att planerarna är osäkra på hur de ska förhålla sig till 
medborgardeltagandet i stadsplaneringen. För att studera hur 
planerarna ser på sin roll som planerare har resultatet satts i 
relation till olika demokratimodeller samt rationell- och 
kommunikativ planering.  

En kvalitativ studie har gjorts för att undersöka hur planerarna 
ser på sin roll som planerare i relationen till medborgarna. 
Studien är baserad på en tvärsnittsdesign. Valet av 
forskningsdesign beror på att avsikten med studien har varit att 
undersöka planerarens syn på sin roll som planerare. Därefter är 
studien genomförd genom semistrukturerade intervjuer. Empirin 
har analyserats med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys.   

Uppsatsens resultat visar att planerarna är osäkra på hur de ska 
arbeta med medborgardeltagandet. I vissa fall visar resultatet att 
planerarna ska lyssna på medborgarnas yttranden men resultatet 
visar att planerarna väljer att bortse från detta i stadsplaneringen. 
Det är svårt att säga om planerarna ser sig som rationella eller 
kommunikativa i sin roll som planerare. Samtidigt går det se att 
rationell planering är dominerade i svensk stadsplaneringen. 
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I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till 
problemområdet, planerarnas syn på sin roll som planerare i 
relationen till medborgarna, presenteras och 
problemformuleringen preciseras. Därefter presenteras syftet, 
frågeställningarna och avgränsningen. 

Bakgrund 
 

En fråga som är återkommande i stadsplaneringen är hur 
medborgarinflytandet ska hanteras. Medborgardeltagandet i 
stadsplaneringen är en lagstadgad del av planprocessen och 
kommer till tals genom de två momenten samråd och 
granskning, (tidigare utställning). Under dessa moment i 
planprocessen har medborgarna möjlighet att ta del av och 
eventuellt överklaga planförslaget. Så långt är 
medborgarinflytandet i planeringen tydligt och lämnar inga 
ytterligare frågor. Problematiken rörande medborgarinflytandet 
handlar inte om huruvida medborgarnas delaktighet är lagstiftat, 
utan om hur planerarna ser på sin roll som planerare i relationen 
till medborgarna i samband med medborgardialoger. I uppsatsen 
Medborgardeltagande i samhällsplaneringen förmedlar Khakee 
(2006) att problemet inte handlar om att det inte finns behov av 
medborgardeltagande i stadsplaneringen. Forskningen visar att 
det finns ett ökat behov av kollektivt deltagande i svensk 
stadsplanering. Detta samtidigt som det också finns ett behov att 
utveckla andra dialogmodeller. Istället menar Khakee att det 
handlar om att planerarna är ambivalenta till hur de ska arbeta 
med medborgardeltagandet i stadsplaneringen. I uppsatsen 
framkommer det att det finns en osäkerhet bland planerare 
angående hur de ska arbeta med medborgardeltagandet. Khakee 
skriver att det inte handlar om att planerare är negativt inställda 
till medborgardeltagandet, utan att det istället kan handla om att 
de inte är beredda att lägga ner det arbete som krävs för att öka 
medborgardeltagandet i planeringen. Därför går det att ställa en 
retorisk fråga om det finns en risk att planerare väljer att ta 
avstånd från medborgardeltagandet om de inte vet hur de ska 
använda sig av medborgarnas åsikter i planförslaget? 

Gilljam (2006) skriver i artikeln Demokratisk samhällsplanering 
klämd mellan sköldar, att problemet med medborgardeltagande i 
stadsplaneringen handlar om att det är de som hörs mest och 
högst som kommer till tals. Gilljam menar till skillnad från 
Khakee att det inte nödvändigtvis handlar om planerarnas 
inställning till medborgardeltagande, utan istället om vem eller 
vilka som synliggörs. Gilljam skriver att dialogen mellan 
planerare och medborgare skulle må bra av en förändring. I 
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stadsplaneringen finns det ett behov av nya dialogformer där de 
medborgare som har god information och kunskap kommer till 
tals. Gilljam skriver att planerare i en större utsträckning då 
skulle komma i kontakt med de medborgare som företräder 
majoritetens uppfattning i planeringsfrågor. Problematiken med 
medborgardeltagandet i stadsplaneringen handlar inte om att 
planerarna är ambivalenta till hur de ska hantera 
medborgardeltagandet. Istället handlar det om vilka medborgare 
som kommer till tals i dialogen mellan planerare och 
medborgare. Den problematik som Gilljam och Khakee 
presenterar visar att det inte är medborgardeltagandet som är 
problemet, utan planerarnas inställning till det och vilka 
medborgare som synliggörs och kommer till tals i 
planprocessen. 

Det finns statistik som visar att medborgardeltagandet minskar 
samtidigt som planerarna inte riktigt anser sig veta hur de ska 
hantera medborgadeltagandet. Khakees resonemang visar om än 
på ett normativt sätt, att planerarna är intresserade av att 
inkludera medborgarna i stadsplaneringen men inte riktigt vet 
hur de ska gå tillväga för att göra det på ett effektivt sätt. Det 
traditionella samrådsmötet där planerare föreläser för 
medborgarna om vad planförslaget innebär kan ses som både 
traditionellt och kanske även otillräckligt. Samtidigt som 
planerarna är ambivalenta till hur de ska arbeta med 
medborgardeltagandet kan Plan- och bygglagen beskrivas som 
en rationell process. Planlagstiftningen visar att medborgarna 
inte tillåts vara delaktiga i beslutsprocessen i stadsplaneringen. 
Plan- och bygglagen har rört sig från ett mer utpräglat rationellt 
synsätt i riktning mot ett deliberativt synsätt i och med samråd- 
och granskningsskedet. Planeraren bör på ett seriöst sätt bemöta 
alla samråds- och granskningsyttrande, vilket både ses som ett 
tydligt kommunikativt inslag och en form av 
medborgardeltagande. Samtidigt som det också kan handla om 
att planerarna bara kommer i kontakt med de medborgare som 
hörs mest och högst och missar kontakten med dem som har 
information och kunskap om det område som ska planeras. 
Uppsatsen kommer att handla om hur planerare ser på sin roll 
som planerare.  

Problemformulering 
 

Relationen mellan planerare och medborgare har förändrats 
under de senaste fyrtio åren, men har trots det en viktig 
betydelse för hur stadsplaneringen tas emot och betraktas av 
samhället. Medborgardeltagandet har utvecklats från en 
explosion av medborgarrörelser och självtillitsprojekt på 1960- 



 

Si
d
a3
 

och 1970-talet till att idag bestå av enskilt eller kollektivt 
deltagande. Enskilt eller kollektivt deltagande innebär att 
medborgarna dels kan delta i stadsplaneringen som enskilda 
individer eller i organisationer. Medborgardeltagandet och 
utvecklingen av medborgardialoger i stadsplaneringen är sedan 
tidigare ett väl utforskat område. Relationen mellan medborgare 
och planerare kan betraktas som en grundläggande del av 
medborgardialoger. Däremot pekar både Khakee och Gilljams 
forskning på att relationen mellan medborgare och planerare har 
hamnat i skymundan i jämförelse med utvecklingen av nya 
dialogformer. Forskning visar att planerare är osäkra på hur de 
ska hantera medborgardeltagandet och vilket ändamål 
medborgardialoger har för planförslaget. Den problematik som 
ska belysas i uppsatsen handlar om planerarnas förväntningar 
och inställning till medborgardeltagandet. Den huvudsakliga 
frågan som ska behandlas i uppsatsen är om planerarna ser 
medborgardialoger som ett sätt att kunna fatta bättre beslut, eller 
om de ser det som ett sätt att låta medborgarna få vara med och 
bestämma? 

Syfte 
 

Syftet är att studera och analysera hur planeraren ser på sin egen 
roll som planerare i relationen till medborgarna. Planerarnas 
relation till medborgarna innebär i det här fallet formaliserade 
medborgardialoger, exempelvis samråd eller informationsmöten 
i offentliga stadsrum, till exempel torg. 

Frågeställningar 
 

För att besvara uppsatsens problemformulering kommer 
följande frågeställningar att besvaras: 

- Hur ser planerare på sin roll som planerare? 
- Hur ser planerarna på medborgardeltagandet i beslutsfattandet? 

Disposition 
 

Det andra kapitlet kommer handla om hur stadsplaneringen och 
synen på planerarens roll har förändrats. Kapitlet kommer 
handla om planerarrollen i ett elitdemokratiskt, 
deltagardemokratiskt och deliberativ demokratiskt styre. 
Slutligen beskrivs planerarrollen i den rationella respektive 
kommunikativa planeringen.   

Det tredje kapitlet handla om hur medborgardeltagandet har 
blivit en del av planprocessen. Kapitlet kommer också att handla 
om vilken avsikt planerarna tilldelar medborgardeltagandet och 
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hur medborgardialogen används i teorin. Slutligen kommer 
kapitlet handla om hur branschen tar emot 
medborgardeltagandet. 

I det fjärde kapitlet beskrivs uppsatsens metod. Kapitlet inleds 
med ett delkapitel om hur valet av metod och avgränsningen har 
gjorts. Sen följer två delkapitel som beskriver dels 
intervjustudien och den kvalitativa innehållsanalysen. 

I det femte kapitlet beskrivs det resultat som har framkommit i 
samband med intervjustudien med planerarna, hur planerarna ser 
på sin roll som planerare och synen på medborgardeltagandet i 
beslutsfattandet. I resultatredovisningen kommer bland annat 
planerarens syn på sin roll som planerare i samband med 
samrådet och medborgardialoger beskrivas.  

I det sjätte, sjunde och åttonde kapitlet kommer de fem tidigare 
kapitlen att placeras i relation till forskningsöversikten. De svar 
och det resultat som arbetet har bidragit till kommer att 
redovisas. Här redovisas bland annat brister i den svenska 
stadsplaneringen. 

 

Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till att redogöra för frågeställningarna 
på ett grundligt sätt. Arbetet har avgränsats till att behandla hur 
planerarna ser på sin roll som planerare i relation till 
medborgarna i samband med medborgardialoger. Inledningsvis 
har forsknings- översikten avgränsats till att redogöra för tre 
demokratimodeller; elitdemokrati, deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati, samt paradigmskiftet rationell- och 
kommunikativ planering. Den andra halvan av 
forskningsöversikten har avgränsats till att beröra hur 
medborgardialogen blev en del av planprocessen och hur den 
har tagits emot av planerarna. Forskningsöversikten bygger på 
för ämnet aktuell lagstiftning, planteoretikersverk och politiska 
rapporter. Uppsatsens empiri är avgränsat till att redogöra för 
planerarnas syn på beslutsfattandet och vem som fattar besluten 
i stadsplaneringen. Empirin har också avgränsats till att 
behandla planerarnas roll och hur planerarna arbetar. I övrigt 
sätter kursen ”Masterarbete i fysisk planering” på 30 
högskolepoäng ramen för den tid som arbetet har genomförts på. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Inom planeringsforskningen finns det olika planeringsteorier 
som antingen vill förklara hur planering går till eller föreskriva 
hur den bör gå till. I det senare fallet talar vi om normativa 
teorier, där planerarens roll och uppgifter kan se olika ut. 

För att beskriva planerings idealtyperna skriver Strömgren 
(2007) att den svenska stadsplaneringen har speglats av den 
rationella, kommunikativa, postmoderna och liberala idealtypen 
(Strömgren 2007:34). Denna studie kommer att beröra den 
rationella och den kommunikativa idealtypen. Postmoderna och 
liberala idealtypen kommer inte att behandlas. Genom att 
beskriva den rationella och den kommunikativa idealtypen 
presenteras också planerarens roll.  

Idealtyper 
 

Uppsatsen utgår från Strömgrens (2007) och Allmendingers 
(2009) diskussion om rationell- och kommunikativ planering. 
Idealtyperna har använts för att beskriva hur planerarrollen har 
vuxit fram. Den rationella idealtypen beskrivs som den moderna 
planeringens ”urmoder”, det är grundpelaren i stadsplaneringen. 
Utifrån den rationella idealtypen har den moderna planeringen 
vuxit fram. I beskrivningen av idealtyperna beskrivs också 
planerarrollerna. Inledningsvis beskrivs den rationella 
idealtypen. 

Strömgren (2007) skriver att den rationella idealtypen är expert-
baserad och fullständigt rationell. Idealtypen kan fastställa de 
mål som planeringen strävar efter och se vad som krävs för att 
faktiskt uppnå målen. Idealtypen kan med hjälp av 
professionella bedömningar och vetenskapliga analyser 
manipulera samhället (Strömgren 2007:60, 115). Allmendinger 
(2009) skriver i likhet med Strömgren, att den rationella 
idealtypen är expertbaserad. Planeraren ska genom fakta och 
beräkningar kunna bestämma de mål som är värda att sträva 
efter i planeringen. Hur samhället ska utvecklas kan manipuleras 
(Allmendinger 2009:234).  

I den kommunikativa planeringen handlar idealtypen i stället om 
att planerarna ska samverka mellan parterna för att ta fram det 
bästa förslaget. Strömgrens (2007) tolkning av Forrester visar att 
planerarrollen handlar om en samverkansprocess mellan 
parterna i planeringen. Idealtypen handlar om att finna lösningar 
som gynnar alla inblandade parter. Planeringen relateras direkt 
till politiken och den gemensamma viljan om att formulera 
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lösningar på problem (Forrester 1989 i Strömgren 2007:45). 
Allmendinger (2009) skriver i likhet med Strömgren, att den 
kommunikativa idealtypen handlar om att finna lösningar som 
gynnar alla parter. De gemensamma lösningarna ska komma 
genom en fri och öppen diskurs. Idealtypen bygger också på att 
planerarna ska introducera andra vägar för kunskap och andra 
sätt att tänka (Allmendinger 2002:234).  

Arnsteins stege för medborgardelaktighet 
 
Uppsatsen utgår också från Arnsteins (1969) diskussion om 
medborgarinflytande i artikeln A ladder of citizen participation 
(se Arnstein 1969). Arnsteins trappstegsmodell kan användas för 
att förklara medborgardeltagande i svensk stadsplanering. 
 
Arnsteins stege för medborgardeltagande visar åtta steg för hur 
medborgardeltagandet kan utvecklas och se ut i kommunerna. 
Inledningsvis beskrivs medborgarinflytandet som att äta spenat. 
Alla vet att det är nyttigt men de gillar kanske inte smaken. 
Därefter kan medborgardeltagandet också beskrivas som en 
kategorisk term för medborgarinflytande. Medborgardeltagandet 
är en strategi där de som inte har möjligheten att vara delaktiga i 
den politiska styrningen istället kan vara delaktiga i besluten om 
hur information delas och hur mål och strategier är inställda. 
Medborgarinflytandet kan också beskrivas som det sätt där 
medborgarna kan sätta igång sociala reformer som möjliggör en 
delning av sociala fördelar i samhället 
(Arnstein 1969:216).  
 
 ”A ladder of citizen participation” består 
av åtta ”trappsteg” som visar olika steg 
av medborgardeltagande. De två nedre 
stegen; (1) manipulation och (2) terapi 
handlar om ett ickedeltagande, avsikten 
är inte att göra medborgarna delaktiga, 
utan att planerarna ska ”utbilda” eller 
”bota” medborgarna. Det tredje och 
fjärde steget är två nivåer av symboliska 
åtgärder. Medborgarna får chansen att 
höras, synas och får samtidigt ha en röst i 
stadsplaneringen: (3) informera och (4) 
konsultation. Medborgarna kan dock inte 
påverka i stadsplaneringen. Det femte 
steget, (5) dialog, visar en högre nivå av symboliska åtgärder. 
Fattiga och utsatta medborgarna tillåts ha 
en åsikt och ge råd, men planerarna har den 
faktiska makten att fatta beslut. På de övre 

Figur 1. Arnsteins ”A ladder of citizen 
participation” Källa: Arnstein 1969:217  
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trappstegen ökar medborgardeltagandet genom en högre nivå av 
inflytande. På de övre trappstegen (6) partnerskap, (7) delegerad 
makt och (8) har medborgarna majoritet i beslutsfattandet, eller 
kanske även en fullständig chefsposition (Arnstein 1969:217).  
 
Den teoretiska utgångspunkten och beskrivningen av de två 
idealtyper kommer användas för att belysa hur planerare i 
svenska kommuner ser på sin egen roll i planeringen. 
Beskrivningen av Arnsteins stege för medborgardeltagande 
kommer användas för att visa nivån av medborgardeltagande i 
stadsplaneringen. Stegen kommer också användas för att studera 
medborgarnas roll i beslutsfattandet. Först kommer 
forskningsöversikten och metoderna presenteras.  
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En förändrad syn på planeringen – från expertstyre 
till medborgarinflytande 

 

I det här kapitlet diskuteras elitdemokrati, deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati i relation till rationell– och kommunikativ 
planering,, som har ett antal gemensamma drag. Henecke och 
Khan (2002) skriver i uppsatsen Medborgardeltagande i den 
fysiska planeringen, att samtliga av demokratimodellerna utgår 
från ett antal medborgerliga fri- och rättigheter; åsiktsfrihet, 
tryckfrihet och mötesfrihet. De medborgerliga friheterna samt 
rättigheterna ska garantera förutsättningarna för ett demokratiskt 
samhälle och land. Förutom de medborgerliga friheterna och 
rättigheterna utgår modellerna också från det representativa 
systemet där folket styr genom val av partier och politiker med 
beslutanderätt (Henecke & Khan 2002:10f, Karlsson 2011:115). 
Skillnaden mellan elitdemokrati, deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati handlar således inte om huruvida de 
bygger på representativ eller direkt demokrati. Istället handlar 
det om hur mycket inflytande politikerna respektive 
medborgarna har. 

Karlsson (2011) skriver i uppsatsen Kan medborgardialoger 
stärka den representativa demokratin? att det i den 
representativa demokratin i Sverige idag finns ett ideal om en 
kommunikativ och nära relation mellan politikerna och 
medborgarna. Diskussionen mellan de valda och väljarna sker 
på en mängd olika arenor där medborgardialoger är en av dem. 
Det har dock inte alltid varit så utan den svenska demokratin har 
länge karakteriserats av ett starkt partisystem. Traditionellt sätt 
har de politiska partierna utgjort den centrala institutionen för 
organiseringen av den politiska representationen i Sverige. I det 
svenska partisystemet nomineras de politiska kandidaterna av de 
enskilda partierna samtidigt som de valda politikerna sedan är 
organiserade i partier. I Sverige har även det politiska 
deltagandet traditionellt sätt kanaliserats via de politiska 
partierna. De statliga insatserna för att stärka 
medborgardeltagandet har även tagit formen av stöd för 
partiernas verksamhet. För att sammanfatta partiernas betydelse 
har dessa varit arenan för både politisk representation och 
medborgardeltagande (Karlsson 2011:115). Den representativa 
demokratin med fokus på elitdemokrati, deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati kommer presenteras på de följande 
sidorna.  
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Planerarrollen i elitdemokrati 
 

Held (1997) förmedlar i boken Demokratimodeller. Från 
klassisk demokrati till demokratisk autonomi, att den 
elitdemokratiska modellen förknippas med Schumpters 
demokratiteorier vilken lyfter fram flera fenomen som är typiska 
för västerländska liberala demokratier. Bland annat den 
offentliga byråkratins roll, det politiska ledarskapets betydelse 
och den moderna politikens användning av metoder hämtade 
från media. Tolkningen av Schumpter visar också att Schumpter 
hade låga tankar om medborgarnas intressen och kunskaper att 
vara delaktiga i politiska beslut, bland annat stadsplaneringen. 
Han ansåg däremot att det i samhället fanns en grupp politiska 
ledare som kunde fatta politiska beslut för allmänhetens bästa 
och som omfattade medborgarnas individuella intressen (Held 
1997:240–241). Politikernas position i samhället enligt den 
elitdemokratiska modellen kan översättas med planerarnas. I 
likhet med planerarnas roll i den rationella planeringen, skulle 
den elitistiska planeraren kunna beskrivas som enväldig i de 
politiska beslut som berör samhällsutvecklingen. Den rationella 
planeraren har den huvudsakliga makten, liksom politikerna, att 
besluta om vad som är bäst för allmänheten och på så sätt även 
vad som bör byggas alternativ rivas och vart. Till skillnad från 
politikernas roll i den elitdemokratiska modellen väljs inte 
planerarna av medborgarna.  

Held (1997) förmedlar att politikernas ställning i elitdemokratin 
kräver att det finns medborgare som är tekniskt utbildade. 
Förutsättningarna för att elitdemokratimodellen ska fungera är 
att stater konkurrerar med varandra om makt och fördelar (Held 
1997:246). 

Schumpters argument om medborgarnas roll i politiken visar att 
medborgarna har en begränsad roll i elitdemokratimodellen. 
Helds tolkning av Schumpter visar att medborgarna förblir 
dåligt informerade och har en påfallande osäkerhet om politiska 
frågor. Schumpter menade att merparten av befolkningen inte 
var intresserade av politik och därför inte klarade av att sätta sig 
in i politiken (Held 1997:238–241). Henecke och Khans (2002) 
tolkning av Held visar att medborgarnas politiska deltagande i 
den elitdemokratiska modellen var begränsande till att främst 
handla om valet av representant. Detta medan ett mer direkt 
politisk deltagande från medborgarna inte var önskvärt 
(Henecke & Khan 2002:11). I både tolkningen av Schumpter 
och Held kan ses att medborgarnas roll i politiken är begränsad 
och näst intill obefintlig. Medborgarnas roll handlar egentligen 
främst om att välja förespråkare utifrån ett antal personer som 
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tillhör den övre samhällsklassen. Detsamma kan antas gälla även 
inom stadsplaneringen. Till skillnad från den elitistiska 
relationen mellan planerarna och medborgarna, har medborgarna 
en avgörande roll i deltagardemokratin. Planerarrollen får en 
mer kommunikativ inriktning i stadsplaneringen.   

Planerarrollen i deltagardemokrati 
 

Henecke & Khans (2002) tolkning av Statens offentliga 
utredningar (SOU) visar att teorin bakom deltagardemokratin 
vänder sig från att endast planerare och politiker har kunskap att 
delta demokratiskt. Därmed inte sagt att planerarnas makt i 
stadsplaneringen är obefintlig (Henecke & Khan 2002:13). Om 
vi översätter politikernas roll i deltagardemokratin till 
planerarrollen går det se att planerarna och politikerna har den 
yttersta makten att fatta besluten, trots kravet på 
medborgardeltagande. Även om politikerna och planerarna har 
förlorat den elitistiska stämpeln kan de fortfarande betraktas 
som experter, vilket beror på att planerarna sätter agendan och 
har det yttersta ansvaret att ta fram planerna. Politikernas och 
planerarnas roll i deltagardemokratin och i den kommunikativa 
planeringen, visar att planerarna i en större utsträckning har en 
dialogbaserad roll och ett större ansvar att informera och 
kommunicera med medborgarna. 

Till skillnad från den elitistiska planerarrollen har planerarrollen 
i deltagardemokratin förändrats genom att det har skett en 
decentralisering av det politiska styret. I utredningen Det 
uthålliga samhället. Demokratiutredningens betänkande skriver 
SOU (2001) att medborgarnas möjligheter och makt i politiken 
har ökat i deltagardemokratin. Detta medan statens och den 
sittande regeringens makt och möjlighet att styra den politiska 
utvecklingen har minskat (SOU 2001:22). En decentralisering 
av den politiska makten innebär att medborgarna har ett växande 
ansvar att delta. I elitdemokratin har medborgarna rollen av 
väljare utan någon direkt möjlighet att påverka de beslut som 
fattas av politiker och planerare i stadsplaneringen. Till skillnad 
från tidigare har medborgarna nu ett ansvar att faktiskt delta i 
politiken och planeringen. 

I SOU:s (2001) utredning om deltagardemokratin går det att läsa 
att om den enskilda människan ska utveckla sina potentialer 
behöver människor leva i gemenskap med varandra. För att 
deltagardemokratin ska kunna möjliggöras krävs det ett aktivt 
medborgardeltagande. Ett aktivt medborgardeltagande ska enligt 
deltagardemokratin betraktas som en plikt snarare än en 
rättighet, helst ska medborgarna delta direkt i politiken. Ett 



 

Si
d
a1
2
 

direkt deltagande kan dock vara svårt att genomföra på grund av 
att medborgarna har olika sociala bakgrunder och 
utbildningsnivåer (SOU 2001:22). I den deltagardemokratiska 
teorin kan ses en del motsättningar och problem gällande 
relationen mellan politiker, planerare och medborgarna. På 
grund av att medborgarna har olika möjligheter att delta i 
politiken tack vare skillnader i den sociala bakgrunden och 
utbildningsnivån, går en del av syftet med deltagardemokratin 
förlorad. Genom skillnaderna i medborgarnas olika 
förutsättningar att delta har de styrande politikerna makten att 
påverka samhällsutvecklingen elitistiskt. Skillnaderna gör också 
att avsikten med deltagardemokratin riskerar att fallera (se t.ex. 
Henecke & Khans tolkning av SOU, Henecke & Khan: 
2002:13–14).  

Återigen går det se att medborgardeltagandet är begränsat och 
att planerarnas roll kan betraktas som elitistisk. Trots kravet på 
deltagande är det inte säkert att medborgarnas åsikter tas tillvara 
av planerarna och politikerna, vilket ses i att medborgarna trots 
politiskt inflytande ändå inte har ett inflytande i beslutsfattandet. 
I likhet med deltagardemokratin fäster deliberativ demokrati stor 
vikt vid det medborgerliga deltagandet i den politiska processen.  

Planerarrollen i deliberativ demokrati 
 

I en deliberativ demokrati kan planerarrollen beskrivas som 
något mer begränsad och problematisk. Det som gör 
planerarrollen begränsad i deliberativ demokrati kan ses i att 
Henecke och Khan (2002) argumenterar för att den i mångt och 
mycket bygger på Habermas teorier om kommunikativt 
handlande. Habermas teorier innebär bland annat att 
gemensamma beslut fattas genom kommunikativa diskussioner 
där de bästa argumenten avgör beslutsfattandet istället för 
majoritetsvotering och förhandlingar (Henecke & Khan 
2002:14).  

Planerarrollen i deliberativ demokrati och kommunikativ 
planering bygger på en kommunikation med medborgarna i 
avsikt att uppnå konsensus i samtliga planeringsfrågor. 
Planerarrollen kan fortfarande delvis beskrivas som elitistisk då 
planeraren till viss del sätter agendan i diskussionen genom att 
ta fram plandokumentet och presentera det för allmänheten. Till 
skillnad från i elit- och deltagardemokratin riskerar 
planerarrollen att tappa sin tidigare betydelse för 
samhällsutvecklingen. Deliberativ demokrati och kommunikativ 
planeringen skiljer sig dock åt genom att deliberativ demokrat 
handlar om att komma fram till det bästa beslutet.   
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Bohman och William (1997) skriver i boken Deliberative 
Democracy: Essays on Reason and Politics, att deliberativ 
demokrati brett definierat bygger på idén om att legitimera 
lagstiftande frågor till allmänhetens överläggning. Deliberativ 
demokrati som ideal bygger på rationell lagstiftning, politisk 
delaktighet och medborgarstyre (Bohman & William 1997:10). I 
Bohmans och Williams argument kan ses att den rationella 
lagstiftningen med elitistiskt styre och den allvetande planeraren 
fortfarande har betydelse i deliberativ demokrati, men att 
deltagande och medborgarstyre har fått en betydande roll. Detta 
gör att planeraren har fått backa lite som expert för att kunna 
skapa en tydligare förbindelse med medborgarna. Dock behöver 
inte kommunikationen med medborgarna betyda att 
allmänhetens åsikter kommer till tals i det färdiga 
plandokumentet, vilket beror på att planeraren fortfarande har 
sista ordet i planprocessen.  

Medborgardeltagande har liksom i deltagardemokratin, en 
central roll. Henecke och Khan (2002) skriver att deliberativ 
demokrati bygger på ett aktivt medborgardeltagande där alla 
medborgare ska ha samma möjlighet att delta i politiken 
(Henecke & Khan 2002:14). Däremot finns det en del 
restriktioner gällande medborgardeltagandet. Den politiska 
överläggningen kräver att medborgarna är beredda att gå längre 
än till sina privata egenintressen och istället ser till allmänhetens 
intressen. Detta innebär att politiska överläggningar bara är 
försvarbara om det förbättrar det politiska beslutsfattandet, 
särskilt vad gäller gemensamma mål i politiken (Bohman & 
William 1997:14). I det traditionella samrådsskedet är risken att 
medborgarna sätter sina egna intressen i första hand istället för 
att se till vad som är bäst för allmänheten. Detta gör att 
medborgarnas åsikter därför ibland förbises i det faktiska 
plandokumentet. Slutligen kan detta därför innebära att 
konsensus inte är möjligt att uppnå stadsplaneringen.  

I beskrivningen av demokratimodellerna är det möjligt att se att 
planerarrollen i relation till medborgarna har förändrats från att 
bygga på expertis till en ”ömsesidig” kommunikation. Detta går 
även att se i paradigmskiftet mellan den rationella – och den 
kommunikativa planeringen. Kopplingen mellan planerarrollen i 
elit-, deltagar- och deliberativ demokrati samt rationell- och 
kommunikativ planeringen är antagligen komplexare än vad den 
beskrivs här. Det går däremot att se vissa likheter i 
planerarrollen och relationen till medborgarna.  
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Planeraren som expert eller kommunikatör? 
 

Strömgrens (2007) skriver i avhandlingen Samordning, hyfs och 
reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005, 
att bilden av planeraren som expert har sin grund i det rationella 
planeringsparadigmet. Medan synen på planeraren som 
kommunikatör istället har sin grund i det kommunikativa 
planeringsparadigmet. För att beskriva hur planerarnas roll och 
syn på sig själva eventuellt har förändrats kommer den ideala 
synen på den rationella planeringen och den kommunikativa 
planeringen att presenteras.  

Den rationella planeringen 
 

Strömgren (2007) skriver att skiftet mellan planering som fysisk 
design och rationell planering som ägde rum på 1960-talet, 
förändrade synen på stadsplaneringen som verktyg (Strömgren 
2007:18). I Strömgrens tolkning av Taylor går det att se att 
stadsplaneringen i och med paradigmskiftet inte längre handlade 
om att rita kartor. Istället handlade planeringen om att med 
vetenskapliga underlag jämföra och pröva planalternativ i 
strukturerade beslutsprocesser (Strömgren 2007:18). Strömgrens 
tolkning av Granberg och von Sydow visar att efterkrigstidens 
stadsplanering byggde på att staten hade som avsikt att ”ta 
hand” om medborgarnas behov, med den professionella 
rationella planeringen skulle välfärden förverkligas (Strömgren 
2007:19). Allmendinger (2009) förmedlar i boken Planning 
theory, att den rationella planeringen kan delas upp i två 
inriktningar; formell och substantiell rationalitet. Den formella 
rationaliteten handlar om medel och verkningsgrad, att lösa 
problemet på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. Om 
problematiken är att resa från plats A till plats B skulle den mest 
formella rationella lösningen vara att röra sig en i rak linje, resan 
till lösning är det viktigaste (Allmendinger 2002:63). Formell 
rationalitet kan också förklaras med att planeraren ska agera så 
rationellt som möjligt. Detta innebär att planeraren ska sträva 
efter att dennes eget liv och karriär går så bra som möjligt. 
Däremot är det en öppen fråga om det handlar om till exempel 
uppfyllande av objektiva mål eller tillfredsställelse av 
preferenser. Allmendinger skulle säga att formell rationalitet 
handlar om logik eller förnuft.  

Den substantiella rationaliteten handlar istället om lösningen på 
ett problem och hur problemet utvärderas. Substantiell rationell 
planering bygger på logik och förnuft på bekostnad av instinkter 
och tradition, men den innebär mer än bara effektivitet och 
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ändamålsenlighet. Den substantiella rationella planeringen 
handlar om själva lösningen på problemet och inte resan till en 
lösning (Allmendinger 2009:63–64). Substantiell rationalitet kan 
också förklaras med att målet är att det ska gå så bra som möjligt 
för en själv, att aldrig handla så att det går sämre för en själv. 
Allmendinger förespråkar att stadsplaneringen bör koncentreras 
på formell rationalitet. Hur skulle då den professionella 
rationella planeraren vara? 

I Strömgrens (2007) tolkning av Gullberg kan ses att 
planeringen inte behövde genomföras av en grupp eller 
institution. Enligt den rationella planeringen kan planläggningen 
göras av en person som är insatt och förtrogen med det 
vetenskapliga tänkandet och som analytiskt är oberoende av den 
plats som ska planeras. Rationell planering utgår från att 
planeraren är allvetande, och vars kunskap och förnuft inte har 
några begränsningar. Den rationella planeraren anses dessutom 
ha den information, analytiska förmåga och möjlighet att 
reflektera som behövs för att kunna hantera planerings objekt. 
Enligt den traditionella synen på planeraren, ska planeraren 
också ha kunskapen att kunna förutse och bedöma effekter av 
olika planalternativ (Strömgren 2007:29).  

Därefter ska planeraren också kunna avgöra både vilka mål som 
planeringsverksamheten ska uppnå samt vilka medel som 
behövs för att kunna uppnå målen (Strömgren 2007:29, 
Allmendinger 2009:65). Allmendinger (2009) skriver att 
rationella planerare bör arbeta och agera på samma sätt som 
forskare gör i arbetet med att finna den bästa metodologiska 
utgångspunkten för ett arbete. En rationell planeringsbyrå kan 
likställas med en byråkratisk inrättning. Detta beror på att 
planerarnas uppgift är att identifiera och lösa problem på ett 
effektivt sätt och att planeringsbyråer därför organiseras på ett 
liknande sätt (Allmendinger 2009:68).  

Den allvetande planeraren kan enligt Strömgrens (2007) 
tolkning av Gullberg både rita nya städer, stadsdelar och 
samhällen samt beskriva hur detta ska gå till, för att sedan även 
förverkliga planerna (Strömgren 2007:29). Beskrivningen av 
den rationella planeraren kan betraktas som en karikatyr av 
planeraren som expert och ”envåldshärskare” i samhället. För att 
förstå hur den rationella planeringen teoretiskt ska fungera visar 
Strömgrens tolkning av Gullberg att planeraren har autonomi att 
välja de mål och medel som behövs i utformningen av 
samhället. Strömgren skriver att den rationella planeraren inte 
begränsas av andra aktörer, exempelvis politiker och 
medborgare. Istället arbetar den rationella planeraren 
självständigt på så sätt att planeraren själv kan välja de värden 
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som ska uppfyllas och planeringens samt samhällets utformning 
(Strömgren 2007:30).  
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Kritiken mot den rationella planeringen 

 

Kritiken mot den rationella planeringen handlar om att den 
teknokratiska planeringen ifrågasattes. I kritiken mot rationell 
planering kan också ses uppfattningen om att det inte finns 
någon objektiv sanning, bara en mängd påståenden oavsett 
planens giltighetstid. Med andra ord handlar det om att 
positivismen och den rationella planeringen motsatte sig att det 
fanns ett samband mellan objekt ett och objekt två, utan menade 
att det bara är olika perspektiv på problemet. Den postmoderna 
planeringen, som inte tas upp vidare i uppsatsen, bygger på 
föreställningen att kunskap är socialt konstruerat (Allmendinger 
2009:195–196). Planerarnas förmåga att uppfatta olika element 
är beroende av kunskapen om samhället. 

Den kommunikativa planeringen 
 

Strömgren (2007) skriver att skiftet mellan rationell och 
kommunikativ planering som ägde rum på 1980-talet, 
förändrade medborgarnas position i stadsplaneringen. Den 
kommunikativa planeringen infördes på grund av ett massivt 
ifrågasättande av den rationella planeringen. Kommunikativ 
planering är politisk till sin karaktär och bygger på 
kommunikation mellan berörda parter och aktörer (Strömgren 
2007:18). Allmendinger (2009) skriver att det är vanligt att se 
planering som en kommunikativ och samarbets- process. En 
kommunikativ planering kan beskrivas handla om att delvis 
samordna åtgärder, vilket gör att den kommunikativa 
planeringen inte helt kan ersätta den rationella utan bara placera 
den i en underordnad roll (Allmendinger 2009:198 & 202).  

Syftet med kommunikativ planering kan beskrivas handla om att 
erkänna skillnader i människors syn på samhället och planering 
och förena detta med behov av att uppnå förståelse mellan olika 
parter. Den kommunikativa planeringsskolan gör detta genom 
att hålla fast vid objektiv kunskap, men bäddar in kunskapen i 
en mer kommunikativ förståelse och kommunikativt 
förhållningsätt till planering. Kommunikativ planerings svar på 
relativismen, en ståndpunkt som förnekar alla absoluta värden 
eller absolut kunskap, är att erkänna det och hävda att 
ojämförbara vyer och åsikter kan förenas genom en öppen 
diskussion. Detta gör att relativismen försvinner som en praktisk 
fråga med tanke på kommunikationen mellan människor 
(Allmendinger 2009:225). Hur ska då planeraren vara och agera 
enligt den kommunikativa planeringen? 
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I Strömgrens (2007) tolkning av Friedmann går det att se att den 
kommunikativa planeraren ska ha kapaciteten att kunna lära sig 
av andra, att kommunicera på ett empatiskt sätt samt förhandla 
och göra kompromisser i en konfliktfylld miljö. Den ”goda” 
kommunikativa planeraren kan med andra ord beskrivas som en 
idealiserad politiker (Strömgren 2007:45). Strömgrens (2007) 
tolkning av Forrester visar att planeringen kan betraktas som en 
form av kommunikation mellan olika parter, vilken sker i en 
politisk miljö där informationen kan vara förvrängd. I 
Strömgrens tolkning kan därför ses att planerarens främsta 
uppgift är att delta i samverkansprocesser, förhandla mellan 
intressenter och agera för att hitta fungerande lösningar för 
samtliga inblandade parter. Den kommunikativa planeringen 
bygger till skillnad från den rationella planeringen, på att 
planeringen relateras direkt till politiken och att gemensamma 
lösningar formuleras (Strömgren 2007:45).  

Det finns flera likheter mellan rationell- och kommunikativ 
planering. Båda bygger på processuella teorier för hur beslut ska 
fattas och strävar efter rationalitet i beslutsfattandet. Till skillnad 
från den rationella, hävdar den kommunikativa planeringen att 
kommunikation och deliberation är grundläggande byggstenar 
(Strömgren 2007:48). Strömgrens (2007)  tolkning av Faludi 
visar att planeraren har till uppgift att kommunicera det 
planalternativ som är att föredra som om planalternativet vunnit 
i en jämförelse mellan olika planer (Strömgren 2007:49). 

Avslutningsvis skriver Stenberg (2013) i artikeln Medborgarens 
roll i planeringen – globalt och lokalt perspektiv, att det finns en 
utbredd kritik mot paradigmskiftet mellan den rationella- och 
den kommunikativa planeringen. Planeringen äger rum mellan 
olika parter istället för genom en toppstyrd myndighetsutövning. 
Detta har sin grund i att ekonomiska intressen har fått en 
betydande roll i stadsplaneringen. Stenbergs tolkning av kritiker 
mot den kommunikativa planeringen, visar att kommunala 
planerare som aktörer i partnerskap, inte tar tillvara på 
skattebetalarnas intressen i tillräckligt hög grad. Trots 
”maktmissbruket” skriver Stenberg att det inte går att återvända 
från den kommunikativa planeringen till en toppstyrd och 
rationell planering. Detta beror på den samhällsförändring som 
skett under de senaste decennierna. Samhällsförändringarna 
berör bland annat klimatförändringar, starka 
urbaniseringsprocesser, ökade samhällsklyftor mellan fattiga 
och rika och den offentliga sektorns minskande betydelse. 
Stenberg skriver att detta har gjort att det krävs en flexibel 
styrning där aktörerna istället utvecklar strategier för att hantera 
osäkerheter och fatta beslut (Stenberg 2013:25). 
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Sammanfattning 
 

Till att börja med går det att konstatera att planerarrollen förblir 
elitistisk i elitdemokratin, deltagardemokratin och deliberativ 
demokrati. I elitdemokratin har planeraren liksom politikerna 
näst intill en expertroll i jämförelse med medborgaren. 
Medborgarna anses ha en begränsad förmåga att delta i politik 
och information, vilket gör att medborgarnas roll främst innebär 
att rösta fram politikerna i allmänna val. Elitdemokratin bygger 
därför på att det finns en grupp politiska ledare som har 
möjlighet att fatta beslut för medborgarnas bästa. I 
beskrivningen av rationell planering betraktas planerarna som 
”envåldshärskare”. Planerarna vet vad allmänheten behöver och 
planerar därefter.  

Planeraren som ”envåldshärskare” har minskat lite i deltagar- 
demokratin till skillnad från i elitdemokratin. Detta beror på att 
planerarna trots kravet på medborgardeltagande fortfarande har 
till uppgift att sätta agendan och därmed också det yttersta 
ansvaret att ta fram planer. Planerarrollen i deltagardemokratin 
och i deliberativ demokrati ser likadana ut, det är planerarnas 
uppgift att sätta agendan i diskussionen med medborgarna 
genom att ta fram plandokumentet och presentera det för 
allmänheten. En intressant nyans i den demokratiska 
utvecklingen kan noteras i att politikerna och planerarna 
fortfarande kan betraktas som elitistiska i sin yrkesutövning.  

  



 

Si
d
a2
1
 

Medborgardialoger – en lösning eller ett problem! 
 

I det här kapitlet beskrivs komplexiteten med att planerare vill 
ha legitimitet genom medborgarnas delaktighet i 
stadsplaneringen.  Inledningsvis förklaras varför 
medborgardeltagandet blev en del av Plan- och bygglagen 
(PBL). Detta följs av en beskrivning av hur 
medborgardeltagandet tagits emot av planerare och politiker 
efter 1987 års lagändring. Medborgardeltagandet sker trots allt 
inte på medborgarnas villkor utan för att planerarna vill ha en 
viss typ av information som komplement till stadsplaneringen, 
men kanske framförallt att planerarna vill ha legitimitet i 
besluten.  

 Medborgardeltagandet i planprocessen 
 

Redan år 1979 lades grunden för en ny Plan- och bygglag. Efter 
två ostabila och kortlivade borgerliga regeringsbildningar kunde 
Socialdemokraterna år 1985 till slut lägga fram ett lagförslag till 
Riksdagen. Trots en noggrann bredning för att nå en uppgörelse 
och en enhetlig plandiskurs krävdes det ytterligare 
kompromisser innan en ny Plan- och bygglag kunde träda i kraft 
år 1987 (Strömgren 2007:176).  

Strömgren (2007) skriver att 1987 års lagreform kom till genom 
kompromisser mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna 
(Strömgren 2007:183). I de politiska kompromisserna framkom 
det slutligen bland annat att översiktsplaneringen skulle förlora 
sina normerande drag och istället främst vara vägledande för 
detaljplaneringen. Samtidigt som översiktsplaneringen 
reglerades förändrades också detaljplaneringen, vilken skulle 
ske i direkt anslutning till genomförandet av planen och inte 
gestalta hur samhället skulle byggas i framtiden (Strömgren 
2007:185–186). Lagreformen innebar också att planprocessen 
kompletterades med ett samrådsförfarande och ett ökat 
sakägarbegrepp, som möjliggjorde ett ökat 
medborgardeltagande i stadsplaneringen (Strömgren 2007:188, 
Henecke & Khan 2002:17).  

1987 års nya Plan- och bygglag skulle förutom att förenkla och 
modernisera plansystemet, också demokratisera planprocessen. 
Henecke och Khan (2002) skriver att regeringen genom att 
förnya PBL tog avstånd från elitdemokratin. Regeringen 
strävade nu mot att göra planprocessen deltagardemokratisk där 
medborgarnas åsikter och intressen skulle komma till tals genom 
bland annat samrådsförfarandet (Henecke & Khan 2002:17). 
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Granberg och Åström (2007) skriver i artikeln Deltagandets 
dilemma. Erfarenheter från stadsomvandling Södra 
Älvstranden, att stadsplaneringen innan år 1987 betraktades som 
elitistisk och att en revidering av PBL kunde betraktas som ett 
försök att göra stadsplaneringen demokratisk. Den nya PBL 
ställde också krav på nya utökade möjligheter för ett 
medborgardeltagande (Granberg & Åström 2007:26). Från att 
tidigare ha varit elitistisk genom att planerare och politiker haft 
makten att besluta om de olika planerna, har medborgarna nu en 
ökad möjlighet att säga sitt om stadsplaneringen. Det 
traditionella samrådsskedet kan likafullt betraktas som en 
”meningslös ritual” i och med att det fortfarande är planerarna 
som bjuder in medborgarna till samråd. Då samrådsmötet kan 
betraktas som informativt kan betydelsen av en dialog mellan 
planerare och medborgare, där planerarna har möjlighet att ta 
del av medborgarnas åsikter, förloras.  

Henecke och Khan (2002) skriver att 1987 års förändring av 
PBL innebar att efterkontrollen av översiktsplaner och 
detaljplaner togs bort och att kommunerna själva fick ansvar att 
besluta om miljöns utformning och att se till att planerna 
tillgodosåg allmänhetens intressen. 1987-års Plan- och bygglag 
resulterade i det kommunala planmonopolet, vilket innebar att 
kommunerna blev självbestämmande angående 
stadsplaneringen. Genom att kommunerna blev 
självbestämmande angående stadsplaneringen förväntades det 
bidra till en ökad politisering, en livligare diskussion av 
planfrågor i de beslutande organen samtidigt som det också 
skulle öka intresset för stadsplanering hos medborgarna 
(Henecke & Khan 2002:17). 

Till skillnad från Henecke och Khan förmedlar Stenberg (2013) 
i artikeln Medborgarens roll i planeringen – globalt och lokalt 
perspektiv, att vi i Sverige visserligen har en lagstadgad 
medborgerlig rätt till inflytande i stadsplaneringen genom Plan- 
och bygglagsreformen år 1987. Däremot argumenterar Stenberg 
också för att den medborgerliga rätten till inflytande inte har 
inneburit att myndigheterna haft någon skyldighet att faktiskt ta 
medborgarnas åsikter i beaktning. Detta samtidigt som rätten att 
protestera mot en plan huvudsakligen ges till den som är ägare 
av en fastighet som ligger i en direkt närhet av planområdet. 
Myndigheterna ska enligt PBL samråda med berörda aktörer vid 
översikts- och detaljplanering då detta ofta beskrivs som ett 
demokratiskt komplement till den representativa demokratin 
(Stenberg 2013:22). I detta kan ses att det lagstadgade samrådet 
främst fungerar mellan kommuner och aktörer som har likartade 
möjligheter maktmässigt och politiskt att påverka.  
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Granberg och Åström (2007) förmedlar också att kravet om 
medborgardeltagande i stadsplaneringen förstärktes i 1990 års 
lagändring. Anledningen till att medborgardeltagandet 
förstärktes berodde på att det starka byråkratiska inflytandet som 
tillkom med 1987 års lagändring antogs motverka 
medborgardeltagandet. Förutom att det ökade byråkratiska 
inflytandet antogs motverka medborgardeltagandet motverkade 
det också de förtroendevaldas möjligheter till politisk styrning. 
1990 års lagändring bidrog därför till att policyprocessen 
öppnades upp och fler aktörer gavs möjligheten att utrycka sina 
åsikter i planprocessen (Granberg & Åström 2007:26). Genom 
att olika aktörer med olika bakgrund, kunskap och perspektiv på 
problemet fick tillåtelse att uttrycka sina åsikter ansågs chansen 
att nå goda problemlösningar ökade. Ett ökat 
medborgardeltagandet i planprocessen antas också bidra till att 
den demokratiska legitimiteten förstärks genom en bättre 
överensstämmelse mellan medborgarnas förväntningar och 
planprocessens utfall. Förhoppningen var att medborgarna skulle 
utvecklas från att delta passivt via representanter till att delta 
som aktiva partners (Granberg & Åström 2007:27).  

Slutligen skriver Henecke och Khan (2002) i likhet med 
Granberg och Åström att ambitionen var att bygga upp ett 
beslutssystem i och med 1987 års lagändring, för att göra det så 
öppet som möjligt för medborgarna att påverka i planeringen. 
För att detta skulle vara möjligt att genomföra lades därför 
bestämda procedurregler för planprocessen fast. Lagens uppgift 
blev efter ändringen att ange mål för och tillvägagångsätt i 
stadsplaneringen istället för att på förhand ange givna lösningar 
(Henecke & Khan 2002:17). I och med 1987 års lagändring blev 
samrådet en del av den svenska planprocessen. Förändringen i 
Plan- och bygglagstiftningen kan beskrivas som ett 
paradigmskifte mellan den rationella och den kommunikativa 
planeringen. Medborgardeltagandet medför dock en del problem 
om hur dialogen mellan planerare och medborgare ska se ut i 
praktiken.  

Syftet med medborgardialoger 
 

Thavilzadeh (2013) förmedlar inledningsvis i artikeln Dialogens 
praktik, att Göteborgs stad anammade medborgardialoger som 
ett initiativ till att förstärka demokratin. En av anledningarna till 
att Göteborgs stad har anammat och satsar på 
medborgardialoger är att det ligger i tiden samtidigt som det 
uppfattas som en lovvärd och positiv strävan (Thavilzadeh 
2013a:32). 
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Arbetet med medborgardialoger har enligt Thavilzadeh (2013) 
fyra motiv för planeringen; demokrati, effektivitet, legitimitet 
samt ansvarstagande för nedskärningar. Motivet ansvarstagande 
för nedskärningar kommer inte att bearbetas i uppsatsen då det 
känns irrelevant för det ämne som behandlas. För att 
komplettera Thavilzadehs motiv för medborgardialoger har 
forskaren lagt till begreppet rationalitet. Det första motivet 
demokrati motiveras med att dialoger kan ses som en 
demokratiutvecklande insats där medborgarna ska få möjlighet 
att påverka i frågor om välfärd och stadens fysiska utformning. 
Motivet effektivitet motiveras med förklaringen att det behövs 
bättre kunskap om medborgarnas behov och perspektiv som 
”kunder” av stadens tjänster, särskilt i konkurrensutsatta 
verksamheter. Legitimitet motiveras med att medborgardialoger 
bidrar till en bättre demokrati och effektivitet, vilket stärker 
allmänhetens förtroende för kommunerna och politikerna 
(Thavilzadeh 2013a:35). Det fjärde och sista motivet rationalitet 
motiveras med att medborgardialoger behövs på grund av att 
förnuftet kan betraktas som den ända källan till kunskap. Genom 
att inkludera medborgarna i stadsplaneringen får planerarna och 
politikerna ökad kunskap om samhället. Medborgardialoger kan 
dock få anti-demokratiska konsekvenser, vilket beror på att bara 
ett av Thavilzadehs motiv berör en fördjupad demokrati. De 
övriga motiven handlar snarare om att förstärka kommunens roll 
i samhället (Thavilzadeh 2013a:35). 

Genom att använda medborgardialoger i kommunerna och i 
stadsplaneringen kan medborgardeltagandet och engagemanget 
för samhällsfrågor stärkas. Medborgardialoger lyfts samtidigt 
fram som ett viktigt instrument för att förebygga och lösa 
problematiken med bland annat segregation. Användningen av 
medborgardialoger kan variera, dels gällande dess utformning 
men också om allmänheten är intresserade av de frågor som 
dialogen tar upp (Thavilzadeh 2013a:33).  

I likhet med Thavilzadeh förmedlar Stenberg (2013) att avsikten 
med samrådsmomentet är att få fram ett bra beslutsunderlag och 
att medborgarna får möjlighet till insyn och påverkan i 
stadsplaneringen. Däremot är det tydligt att ägarintresset ges 
företräde i samrådet och att invånare som riskerar ekonomiska 
intressen ges utrymme att överklaga. Den här synen på 
medborgardeltagandets betydelse och skillnader och den så 
kallade NIMBY - effekten i samrådsmomentet har på senare år 
skapat en ökad frustration bland politiker och planerare. Detta 
har gjort att planerare och politiker vill avskaffa 
medborgarinflytande för att spara tid och pengar (Stenberg 
2013:23).  
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Thavilzadehs (2013) tolkning av Irvin och Stansbury, Lowndes 
m.fl., Mckenna samt Monno och Khakee i artikeln Deltagande 
styrning – hur ska medborgardialoger utformas för att fördjupa 
demokratin?, visar att utvecklingen av medborgardialoger 
medför en tvetydig utveckling. I praktiken används dialogerna 
som ett maktinstrument av politikerna för att återskapa en 
världsordning som gynnar dem själva. Medborgardialogerna 
tenderar praktiskt att på olika håll i världen varken leda till att 
flera medborgare deltar eller får inflytande i politiken. Istället 
tenderar den att skapa disciplinerade och aktiva medborgare som 
tar sitt ansvar för den nyliberala ordningen, som bland annat 
innebär nedskärningar i välfärden (Thavilzadehs 2013b:20). I 
flera fall kan medborgar- dialoger ses både som ett demokratiskt 
problem men också som en metod för att förankra det 
demokratiska styrelseskicket hos medborgarna. I diskussionen 
om hur medborgardialoger ska användas går det se att stödet för 
medborgarinflytandet kan skilja sig mellan olika aktörer i 
stadsplaneringen, men också att synen på medborgardeltagande 
kan se olika ut beroende på hur det görs. Arnsteins (1969) stege 
för medborgardeltagande kan användas för att förklara 
medborgardeltagandet.  

Arnsteins stege för medborgardeltagande visar åtta steg för hur 
medborgardeltagandet kan utvecklas och se ut i kommunerna. 
Inledningsvis beskriver medborgardeltagandet som att äta 
spenat. Alla vet att det är nyttigt men de gillar kanske inte 
smaken. Därefter kan 
medborgardeltagandet också beskrivas 
som en kategorisk term för 
medborgarinflytande. 
Medborgardeltagandet är en strategi där 
de som inte har möjligheten att vara 
delaktiga i den politiska styrningen 
istället kan vara delaktiga i besluten om 
hur information delas och hur mål och 
strategier är inställda. 
Medborgardeltagandet kan också 
beskrivas som det sätt där medborgarna 
kan sätta igång sociala reformer som 
möjliggör en delning av sociala fördelar 
i samhället (Arnstein 1969:216). Trots 
att ”A ladder of citizen participation” är 
skriven år 1969 är den fortfarande 
aktuell i diskussionen om medborgardeltagande. 

 ”A ladder of citizen participation” består av åtta ”trappsteg” 
som visar olika nivåer av medborgarinflytande. De nedre stegen 
är; (1) manipulation och (2) terapi. Stegen visar ett 

Figur 2. Arnsteins ”A ladder of citizen 
participation” Källa: Arnstein 1969:217  
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ickedeltagande, avsikten med trappstegen beskrivs inte vara att 
göra medborgarna delaktiga utan som ett sätt för planerarna att 
”utbilda” eller ”bota” medborgarna. Det tredje och fjärde steget 
visar två nivåer av symboliska åtgärder. Dessa ger medborgarna 
chansen att höras och ha en röst i stadsplaneringen; (3) 
informera och (4) konsultation. Stegen beskriver att 
medborgarna blir inbjudna av planerarna, så att de ska få höras 
och ha en röst i stadsplaneringen. Däremot saknar medborgarna 
makten att faktiskt påverka stadsplaneringen. Det femte steget 
visar en högre nivå av symboliska åtgärder; (5) dialog. Steget 
tillåter fattiga och utsatta att ha en åsikt och ge råd, men det är 
fortfarande planerarna som har makten att fatta besluten. Nivån 
av medborgardeltagande ökar på de översta trappstegen genom 
en högre nivå av beslutsinflytande. På de översta trappstegen (6) 
partnerskap, (7) delegerad makt och (8) medborgarkontroll, har 
medborgarna en majoritet av beslutsfattandet, eller en 
fullständig chefsposition (Arnstein 1969:217). Arnstein 
förmedlar dock att det övre steget i princip är omöjligt att uppnå 
och att inte ens den Amerikanska presidenten kan ha en sådan 
form av beslutsfattande (se Arnstein 1969:216).  

De understa trappstegen kan också beskrivas som mer eller 
mindre banala vilket beror på att de bygger på fullständig 
elitism. En fullständig elitism är mer eller mindre omöjligt att 
hitta i 2000-talets Sverige, vilket beror på att invånarna är 
upplysta om sina demokratiska rättigheter. Castell (2013) 
skriver i artikeln Stegen och trappan – olika syn på deltagande, 
att den underliggande utgångspunkten i Arnsteins stegmodell är 
att ge missgynnade grupper i samhället bättre möjligheter att 
delta i stadsplaneringen. Iden 
med stegen beskrivs vara att 
beskriva deltagandeprocesser 
utifrån flera nivåer av inflytande 
(Castell 2013:37). 

För att koppla Arnsteins 
trappstege för 
medborgardeltagande med 
dagens samhällssituation kan 
Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) delaktighetstrappan användas (Castell 
2013:36). Flera svenska kommuner använder 
delaktighetstrappan som idébild för att sortera 
medborgardeltagandet och placera dem i en kontext.  
Trappstegsmodellerna har två olika funktioner – Arnsteins stege 
är ett forskningsanalysredskap, medan SKL:s trappa har till 
avsikt att hjälpa politiker och tjänstemän att utforma metoder för 
deltagande (Castell 2013:37). 
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Modellerna skiljer sig från varandra genom att SKL:s trappa inte 
inkluderar Arnsteins två nedre trappsteg och det övre steget.  
Dels beror det på att de två nedre stegen i Arnsteins stege inte 
visar på deltagande samt att det övre steget i princip är omöjligt 
att nå. De två nedersta nivåerna i SKL:s trappa ”information” 
och ”konsultation” ska motsvara Arnsteins tredje och fjärde 
steg. Trappsteget ”dialog” i SKL:s trappa motsvarar steget 
”konsultation” i Arnsteins trappstegsmodell. Trappsteget 
handlar om att medborgarna ska ha möjlighet till en dialog med 
planerarna. Skillnaden är att SKL 
lyfter fram att dialogsteget 
förutsätter att formerna för 
deltagande är öppnare. Fjärde 
steget ”inflytande” handlar enligt SKL om att medborgare under 
en längre tid ska få delta och följa planprocessen från ide till 
färdigt förslag. Sjätte steget ”medbeslutande” motsvarar 
Arnsteins steg ”partnerskap”, vilket handlar om att medborgare 
utanför ett partisystem ska få ingå i styrelser eller råd som fått 
mandat att fatta beslut (Castell 2013:37). 

Castell (2013) förmedlar att medborgardialoger allt som oftast 
handlar om politikernas egna perspektiv på ett välfungerande 
och smidigt samhälle, vilket är avsikten med både SKL:s trappa 
och Arnsteins stege. Detta innebär att det kanske finns en 
anledning att fundera över om Arnsteins ”A ladder of citizen 
participation” från år 1969, är giltig även i 2000-talets Sverige. 
Detta beror på att medborgardeltagande kan vara ett sätt för 
utsatta grupper och stadsdelar att förbättra sin position i 
samhället (Castell 2013:39–40). Det är troligen inte stegens 
utformning som gjort att den fått ett sådant genomslag utan det 
handlar antagligen främst om den symbolik som stegen utgör. 

Hur branschen tar emot medborgardeltagandet 
 

Khakee (2000) förmedlar i boken Samhällsplanering att det inte 
i någon annan fråga är så stor skillnad mellan principer och 
praxis som i medborgardeltagandet i stadsplaneringen. 
Principmässigt anser både politiker och planerare att 
medborgarnas delaktighet i planeringen är välbehövlig. Detta för 
att sedan motsäga sig det rent praktiskt med argumenten att 
deltagande riskerar att störa en välordnad och effektiv 
beslutsprocess. Medborgardeltagande kräver särskilda insatser 
av planerarna för att kunna möta medborgarnas krav (Khakee 
2000:112). 

Sverige beskrivs som en representativ demokrati där de politiska 
partierna i riksdagen anser att det är tillräckligt att politiska 

Figur 3. SKLs “Delaktighetstrappan” 
Källa: Arnstein 1969:217  
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representanter uttrycker sina åsikter å medborgarnas vägnar och 
sedan agerar utifrån dessa. Enligt det representativa 
demokratiska synsättet erhåller politikerna och planerarna 
tillräckligt med legitimitet om det finns en majoritet i den valda 
församlingen. I och med detta anses varje yttring utanför 
församlingen som ”utom-parlamentarisk” och ogillas därför. 
Beslutsfattarna har haft en liten förståelse för att 
stadsplaneringen innebär långsiktiga konsekvenser och att 
dialogen med medborgarna är av stor betydelse (Khakee 
2000:113). Planerarna känner sig osäkra på hur de ska inkludera 
medborgarna i frågor som uppfattas som övergripande och 
avlägsna. Khakee förmedlar att planerarna istället för att 
genomföra en klassisk medborgardialog ägnar sig åt att 
informera medborgarna. Detta beror på att många planerare 
anser att medborgarnas synpunkter i flera fall är oanvändbara i 
planeringen som helhet (Khakee 2000:114).  

Stenberg (2013) menar i likhet med Khakee, att myndigheternas 
skyldighet att sammanväga alla berörda medborgares och 
aktörers åsikter oftast innebär att enskilda medborgares protester 
avskrivs. Enligt PBL ska samrådet främst ske i samband med 
detaljplaneringen eftersom det är då arbetet är tillräckligt 
konkret för att medborgarna ska kunna tillfrågas. Problematiken 
med samrådet är att det sker i ett sent skede av planprocessen. 
Detta medförde i flera fall att myndigheterna har kommit att 
betrakta medborgarinflytandet som störande och att det kommer 
för sent (Stenberg 2013:23).  

Karlsson (2011) skriver att medborgarinflytandet inte bara 
innebär en ineffektivitet av stadsplaneringen. 
Medborgardialoger genomförs bland annat med motiveringen: 
hantera svårhanterliga politiska problem, stärka medborgarnas 
politiska förtroende, att marknadsföra kommunen och aktivera 
medborgarna till politiskt deltagande. Medborgardeltagandet 
kan beskrivas som en ”allt-i allo verksamhet” och en allsidig 
lösning i dagens lokaldemokrati. Samtidigt skriver Karlsson att 
skeptikerna till medborgardialoger som praktiskt verktyg är 
många och att deras kritik är hård (Karlsson 2011:114).  

Det är inte nödvändigtvis kvaliteten i de beslut som föregåtts av 
medborgardialoger eller effektiviteten i processen som är 
problemet. Istället handlar kritiken om den politiska 
jämlikhetens omsorg som bland annat kommer till tals i nya 
former för medborgardeltagande. Oron kan ses i att alternativa 
former för medborgardeltagande i politiken anses ge möjligheter 
att påverka den politiska agendan vilket skulle innebära en ökad 
politisk ojämlikhet. Den viktigaste praktiken för upprätthållande 
av politisk jämlikhet framhålls här som de allmänna valens 
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möjligheter att involvera medborgarna i politiken (Karlsson 
2011:119). Förespråkarna för medborgardialoger menar att 
dialoger kan skapa en större tilltro till möjligheterna att fostra 
solidaritet bland de medborgare som aktivt deltar i dialoger. 
Politiskt deltagande kan skapa ett gemensamt ansvarstagande för 
allmänna angelägenheter. Problemet med medborgardialoger är 
att medborgarna bara anses kunna föra fram enskilda intressen 
(Karlsson 2011:120). 

Trots kritiken mot användningen av medborgardialoger i 
politiska beslut, skapar det möjligheter för den representativa 
demokratins institutioner att styra utformningen av 
medborgardialoger och dess inverkan. Dessa två faktorer, trots 
att de medför andra problem, ökar snarare än minskar 
möjligheterna till att göra medborgardialoger till en del av 
politiken och stadsplaneringen (Karlsson 2011:121–122). 
Rekryteringen av medborgare till medborgardialoger skulle 
också aktivt kunna verka för att involvera de medborgare som är 
representativa för samhället (Karlsson 2011:122). Detta 
samtidigt som de medborgare som annars inte kommer till tals 
skulle höras. Problematiken med samrådsskedet som 
medborgardialog är att det bara är dem som hörs och syns mest 
som kommer till tals och inte de som beskrivs som 
representativa för samhället och medborgarna i allmänhet.  

Stenberg (2013) skriver avslutningsvis, att 
medborgardeltagandet borde komma in tidigare i planprocessen 
genom lagstadgade och planerade direktiv. Stenberg skriver att 
det vid en tidigare tidpunkt i planprocessen skulle komma att 
fungera bättre med medborgardialoger om olika planfrågor, 
eftersom planområdets problem, behov och potentialer 
formuleras tidigt i planprocessen (Stenberg 2013:23). Hur 
medborgardeltagandet tas emot och betraktas av planerarna 
handlar också om vilken planeringsskola planerarna tillhör. 
Beroende på hur planerarna ”fostrats” till att hantera 
medborgardeltagandet, kan synen på användningen av 
medborgardialoger variera.  
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Sammanfattning 
 

Till att börja med går det konstatera att 1987 års Plan- och 
bygglag beskrevs vara mer idealisk än dagens. Lagen var ett sätt 
att sträva efter att stadsplaneringen skulle bli mindre elitistisk 
och att medborgarna skulle få en ökad roll och möjlighet att 
påverka i stadsplaneringen. Genom kommunikation med 
medborgarna skulle stadsplaneringen bli mer legitim än vad den 
rationella planeringen tidigare hade varit. Planeringens 
elitistiska stämpel tvättas bort för att ersättas med en ”jämlik” 
planering genom bestämda procedurregler. PBL:s uppgift blev 
efter 1987 års lagändring att ange mål och tillvägagångsätt för 
stadsplaneringen istället för att på förhand ange givna lösningar.  

Det framkommer också att medborgardeltagandet i planeringen 
på senare tid har bidragit till funderingar om vad dess egentliga 
användningsområde innebär för samhället. Medborgardialoger 
kan betraktas både som ett demokratiskt problem men också 
som en metod för att förankra det demokratiska styrelseskicket 
hos medborgarna. I diskussionen angående 
medborgardeltagandets betydelse för planeringen kommer det 
också fram att stödet för användningen av medborgardialoger 
och medborgarinflytandet i stadsplaneringen upplevs som 
tvetydigt bland planerarna och politikerna. Detta skulle 
samtidigt också kunna bero på hur medborgardeltagandet ser ut 
och hur dialogerna genomförs. Slutligen visar det att 
medborgardialoger till mångt och mycket kanske mest används 
som ett modeord som finns där mest för syns skull, och där 
användningen känns osäker i förhållande till nyttan. 
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Metodiken i uppsatsen är en kvalitativ studie, som består av 
semi-strukturerade intervjuer med verksamma planerare. Detta 
för att studera hur planerare ser på sin roll som planerare i 
samband med medborgardialoger. En aspekt var att ta reda hur 
planerarna ser på medborgardialoger, för att undersöka vilken 
betydelse samrådet har för stadsplaneringen och den färdiga 
planen. På de följande sidorna kommer den kvalitativa studien 
beskrivas.  

Metodologisk ansats 
 

För att sätta den valda metoden i förhållande till ett 
vetenskapligt paradigm utgår studien om planerarnas syn på sin 
roll, från en hermeneutiska utgångspunkt. En hermeneutisk 
utgångspunkt liksom studiens syfte handlar om att tolka 
människors handlingar. Bryman (2011) skriver i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder, att det hermeneutiska 
antagandet antingen kan betraktas som en förklaring av 
mänskligt beteende eller förståelse av människors beteende 
(Bryman 2011:32). Genom att tolka hur planerare ser på sin roll 
som planerare, får forskaren en subjektiv roll i relation till det 
som studeras. För att placera studien i en större kontext menar 
forskaren att arbetet inspireras av den konstruktivistiska 
ontologin och den social konstruktivistiska epistemologin. Detta 
beror på tron om att verkligheten inte består av metasanningar 
utan av tolkningar och sociala konstruktioner. Forskarens 
beskrivning av den sociala verkligheten består av 
konstruktioner, tolkningar av det studerade ämnet. Den social 
konstruktivistiska epistemologin medför att den kunskap som 
har producerats i arbetet är kontextberoende, beroende av tid, 
rum, plats etcetera.  

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi gör att 
studien får en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att 
teorin är resultatet av en forskningsinsats. Med andra ord 
handlar det om att forskaren drar generaliserbara slutsatser på 
grundval av observationer/tolkningar (Bryman 2011:28). Genom 
att forskaren tolkar resultatet av intervjuerna skapas en teori om 
den sociala verkligheten.  
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Forskningsdesign  
 

Den studie som har gjorts är av tvärsnittsdesign. Bryman (2012) 
skriver att en studie baserad på en tvärsnittsdesign handlar om 
en insamling av uppgifter om ett eller flera fall vid en tidpunkt. 
Detta för att samla in kvantitativ eller kvalitativ data i samband 
med en eller flera variabler som sen granskas för att kunna se 
skillnader och likheter (Bryman 2012:58). Valet av 
forskningsdesign beror på att syftet med studien har varit att 
undersöka planerarens syn på sin roll som planerare. Det är 
vanligt förekommande att forskaren använder sig av 
semistrukturerade intervjuer med ett större antal personer som 
metod då studien har en tvärsnittsdesign (Bryman 2012:62).  

Avgränsning 
 

Eftersom genomförande tiden för masteruppsatsen har 
begränsats till 20 veckor har genomförandet av intervjuer 
avgränsats tids-mässigt. Mer omfattande och större analyser har 
inte kunnat genomföras för att följa den utsatta tiden för studien. 
Vad gäller den rumsliga avgränsningen har studien avgränsats 
till att endast beröra tio små till medelstora kommuner. 
Avgränsningen av antalet kommuner i intervjustudien beror dels 
på närheten till Karlskrona men också av ekonomiska 
perspektiv. Istället för att genomföra intervjuerna i 
storkommuner som Stockholm och Göteborg, har intervjuerna 
genomförts med verksamma planerare i mindre kommuner.  

Anledningen till att arbetet har avgränsats till att bara handla om 
planerarnas syn på sin roll i relation till medborgarnas, är dels 
att avsikten har varit att studera hur planerarrollen ser ut, men 
också hur planerare ser på sin roll som planerare i relation till 
allmänheten. Däremot har inga politiker inkluderats i studien, 
vilket beror på att studien främst handlar om att undersöka hur 
verksamma planerare ser på sin yrkesroll. Om politikerna hade 
inkluderats i studien hade arbetet riskerat att bli för omfattande 
och otydligt i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Av den anledningen har inte planerare verksamma i den privata 
sektorn inkluderats i studien.  
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Semistrukturerade intervjuer 
 

För att studera hur planeraren ser på sin på sin roll i relation till 
medborgarna har semistrukturerade intervjuer använts. Vid 
genomförandet av semistrukturerade intervjuer har forskaren till 
skillnad från i strukturerade intervjuer en lista med ämnen som 
ska behandlas och besvaras av intervjupersonen. Detta gör att 
forskaren kan vara flexibel gällande hur följdfrågorna 
konstrueras och hur frågorna ställs och besvaras (Denscombe 
2009:235, Bryman 2011:415).  

Tyngdpunkten i semistrukturerade intervjuer kan beskrivas ligga 
i hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna och 
händelser som har betydelse för hur frågorna besvaras och svaret 
formuleras (Bryman 2011:415). I samband med intervjuerna 
användes en intervjuguide bestående av tolv frågor som 
handlade om hur planerare ser på sin yrkesroll i relation till 
allmänheten.   

För att hitta respondenter till studien användes ett målinriktat 
urval (strategiskt urval). Ett målinriktat urval är att forskaren 
styr urvalet av respondenter genom definierade kriterier, i det 
här fallet verksamma planerare. Urvalet av respondenter till 
studien gick till genom att planerarna inledningsvis kontaktades 
via mejl och kommunikationssajten Facebook. De planerare som 
tillfrågades var verksamma i Karlshamn-, Ronneby-, Västerås-, 
Hässleholm- och Osby kommun. Därefter kontaktades planerare 
i Karlskrona-, Värnamo-, Jönköping-, Eksjö och Nässjö 
kommun. En planerare från varje kommun ombads, efter en kort 
introduktion om vad uppsatsen handlade om och vad syftet med 
studien är, att ställa upp på en intervju. I samband med intervjun 
med planeraren i Västerås genomfördes intervjun via Skype för 
att sen spelas in med hjälp av en diktafon. Intervjun 
genomfördes via Skype för att forskaren dels skulle slippa åka 
tur och retur till Västerås, men också för att minimera riskerna 
för missförstånd mellan forskaren och intervjupersonen om 
intervjun istället hade gjorts via telefon. Övriga intervjuer 
genomfördes på plats i de kommuner som planerarna är 
verksamma. Detta för att undvika missförstånd om frågornas 
utformning och innebörd.  

Sammantaget gjordes urvalet på ett ganska medvetet sätt 
eftersom planerare inom en radie på 2 – 2,5 timme från 
Karlskrona och Jönköping kontaktades. Däremot skiljer sig 
intervjun med planeraren från Västerås från det övriga urvalet av 
anledningen att planeraren erbjöd sig frivilligt att ställa upp på 
en intervju. Två av de intervjuade planerarna är verksamma i 



 

Si
d
a3
5
 

Ronneby kommun av den anledningen att planerarnas 
ursprungskommuner inte varit relevant för undersökningen, utan 
studien handlade främst om hur planerare ser på sin yrkesroll. 
De övriga planerarna i studien representerar olika kommuner.  

Uppgifter om intervjupersonernas bakgrund saknas, förutom att 
två av intervjufrågorna handlade om var planerarna utbildades 
och hur länge de varit verksamma. Det framkom att sju av elva 
planerare var utbildade på Fysisk planering vid Blekinge 
tekniska högskola i Karlskrona. Medan två var utbildade vid 
Högskolan i Gävle, en vid Lunds universitet och en vid 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. En möjlig anledning 
kan vara planerarnas ålder, yrkesbeteckning och vilket år de 
utbildade sig – om det var före eller efter det att Fysisk 
planering grundades. Intervjuerna med planerarna gjordes på 
respektive tjänstemans kontor eller i mötesrum på kommunhuset 
i kommunerna. Samtliga intervjuer gjordes mellan den 11 mars 
och den 9 april 2015.  

Intervjuerna tog cirka trettio till fyrtio minuter att genomföra. 
Flertalet av intervjuerna genomfördes på planerarnas kontor på 
stadsbyggnadskontoret i de olika kommunerna. Frånsett den 
första intervjun som genomfördes via Skype. Situationen i 
samband med intervjuerna kan beskrivas som lugn, saklig och 
gemytlig. Planerarna uppvisade inte några större problem med 
att svara på frågorna. I de fall som intervjupersonen inte förstod 
frågans innebörd förklarades frågorna. Intervjuerna började med 
att uppsatsens syfte och bakgrund beskrevs och om det var okej 
att spela in intervjuerna med en diktafon för att sen 
transkriberas.  Därefter ställdes frågorna allt efterhand som 
intervjun fortgick. Samtliga intervjuer dokumenterades med 
hjälp av en diktafon, dels för att få en bra ljudupptagning men 
också för att underlätta transkriberingen. Därefter lyssnades var 
och en av intervjuerna noggrant igenom och transkriberades 
ordagrant. I resultatdelen har svaren behandlats anonymt av 
etiska skäl, men också för att öka reliabiliteten och validiteten i 
undersökningen.  

Däremot har arbetet inte behandlat intervjupersonernas kropps- 
hållning och gestikuleringar i samband med intervjuerna. 
Studien berör ett ämne som inte upplevs som provocerande, utan 
berör ett ämne som planerare dagligen hanterar. Istället 
fokuserar arbetet på hur planerarna svarade på frågorna för att 
sen kunna ställa bra och intressanta följdfrågor. 

Intervjufrågorna handlar om hur planerarna ser på sin roll dels i 
relation till medborgarna, men också i relation till stadsplanering 
som helhet. Av det totala antalet frågor är det framförallt fråga 
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ett till och med fem som fokuserar på planerarnas syn på sin roll 
som planerare. Det var frågor som inledningsvis berörde hur 
länge planerarna varit verksamma och vid vilken 
högskola/universitet som de utbildat sig (1), hur de ser på sin 
roll dels i förhållande till stadsplaneringen (2) i övrigt, men 
också till politikerna (3). Fråga fyra handlar om huruvida 
planerarna kan se någon förändring i yrket sedan det att de blev 
verksamma och fråga fem handlade om hur de tyckte att yrket 
har förändrats. Frågorna sex till tolv var inriktade på att studera 
planerarnas erfarenhet (6) och vad planerarna ansåg att syftet 
med medborgardeltagandet är (7). Frågorna behandlade också 
vad kommunerna vill ha ut av en medborgardialog (8), vad 
planerarna tror att medborgarna förväntar sig av en dialog (9) 
och hur mycket en medborgardialog faktiskt påverkar den 
färdiga planen (10). De avslutande frågorna, fråga elva och tolv, 
handlade om hur kommunerna arbetar med medborgardialog 
(11) och i vilken fas av stadsplaneringen som 
medborgardialoger känns relevanta (12).  

När det gäller intervjufrågornas samband med uppsatsens två 
forskningsfrågor kopplar de till de två frågeställningarna: hur 
ser planerarna på sin roll som planerare och hur ser planerarna 
på medborgardeltagandet i beslutsfattandet? 

Metodkritik 
 

Alla vetenskapliga metoder medför för och nackdelar. 
Fördelarna med att använda kvalitativa intervjuer är att de 
genererar i en stor mängd data, som kan ge detaljerade och 
fördjupade kunskaper om intervjupersonernas reflektioner och 
åsikter (Denscombe, 2009: 267). Kvalitativa intervjuer har 
använts som metod för att studera hur planerarnas ser på sin roll 
som planerare. 

En nackdel med att använda kvalitativa intervjuer som metod är 
att de riskerar att bli tidskrävande, i synnerhet i fråga om 
bearbetning när intervjuerna kodas och analyseras. Dessutom 
kan antalet genomförda intervjuer bidra till svårigheter i 
jämförelsen och tolkningen, då intervjuerna till karaktären trots 
en gemensam intervjuguide kan skilja sig åt (Bryman, 2008: 
429). En annan risk kan vara forskarens förutfattade uppfattning 
om ämnet, vilket kan påverka resultatet. För att motverka detta 
har intervjuguiden utformats med öppna frågor, samtidigt som 
forskaren har försökt vara neutral i ämnet och i följdfrågorna. 
Naturligtvis är det svårt att avgöra om man som forskare har 
varit neutral, då det är svårt att se sig själv under intervjuns 
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gång. Förhoppningsvis har detta dock kunnat uppmärksammas i 
samband med transkriberingarna.  

 

 
 

 

Innehållsanalys 
 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver i boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun att en innehållsanalys är en analysteknik 
som används för systematisk kvalitativ eller kvantitativ 
beskrivning av intervjuer och texter. En innehållsanalys används 
för att koda och kategorisera ord och meningsenheter vilket gör 
det möjligt att undersöka hur ofta olika teman återkommer i 
intervjuerna. Dessa kan sedan jämföras och korreleras med 
andra mått (Kvale & Brinkmann 2009:219). I likhet med Kvale 
och Brinkman skriver Schreier (2012) i boken Qualitative 
Content Analysis in Practice, att en kvalitativ innehållsanalys är 
en metod som används för att beskriva innebörden i exempelvis 
intervjuer på ett strukturerat sätt. Analysen sker genom att 
forskaren placerar valda delar av materialet i de kategorier som 
ingår i kodningsramen (Schreier 2012:1).  

Kodning innebär att ett eller flera nyckelord knyts samman med 
exempelvis ett textsegment för att underlätta identifiering av ett 
uttalande i intervjun. Medan kategorisering är en systematisk 
begreppsbildning runt ett uttalande för att skapa förutsättningar 
för en kvantifiering av resultatet (Kvale & Brinkmann 
2009:217). I samband med kodningen av materialet är det 
viktigt att redovisa hur tolkningen har genomförts för att 
resultatet inte ska bli godtyckligt och subjektivt. Redovisningen 
av tolkningen sker efter att forskaren har konstruerat det 
kodningsschema som utgör grunden för den kvalitativa 
innehållsanalysen. Detta förenklar en återupprepning av 
undersökningen.  

De ämnen som forskaren i den kvalitativa innehållsanalysen ska 
undersöka är hur planerare ser på sin yrkesroll i samband med 
medborgardialoger. För att besvara uppsatsens frågeställningar; 
hur ser planerare på sin roll som planerare och hur ser planerare 
på medborgardeltagandet i beslutsfattandet, kommer resultatet 
delas in i delkapitlen beslutsfattande och planeraren. Delkapitlet 
beslutsfattande handlar om vem som fattar besluten i 
planeringen och hur besluten fattas. Detta för att undersöka om 
planeringen omfattas av ett rationellt eller kommunikativt 
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beslutsfattande. Det andra delkapitlet planeraren handlar om hur 
planeraren ser på sin yrkesroll och vad planeraren gör i sin 
yrkesutövning gentemot allmänheten. Strukturen i resultatdelen 
följer samma upplägg som i forskningsöversikten, först 
behandlas planerarnas yrkesroll som planerare och sen 
behandlas planerarnas yrkesutövning.  

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts i uppsatsen genom att 
transkriberingarna har granskats och citat och meningsenheter 
har lyfts fram. Utifrån olika kategorier om planerarnas yrkesroll 
och yrkesutövning har sen citaten och meningsenheterna 
analyserats. 

Fördelen med att använda en kvalitativ innehållsanalys är att det 
möjliggör en analys av vad som inte sägs, till skillnad från den 
kvantitativa innehållsanalysen som främst mäter hur ofta ett ord 
eller ett begrepp förekommer i exempelvis en intervju (Kvale & 
Brinkmann 2009:227). Nackdelen med att använda en 
kvalitativa innehållsanalys är just momentet där forskaren tolkar 
materialet. Tolkningsmomentet gör att analysen riskerar att bli 
subjektiv och stämplas av forskarens egna åsikter. Detta beror 
på att forskaren i samband med intervjustudien analyserar och 
tolkar hur intervjupersonen reagerar på en fråga och hur lång tid 
det tar att svara. I en kvalitativa innehållsanalys har inte 
forskaren samma möjlighet utan tolkar då en skriven text. En 
skriven text bevittnar inte hur intervjupersonen reagerade och 
handlade under intervjun. Därför är det viktigt att redovisa det 
kodningsschema som har använts och vilken metodik som har 
använts.  

Slutligen skriver Bergström och Boreus (2012) i boken Textens 
mening och makt, att en manuellt genomförd innehållsanalys 
medför att analysensupplägg inte kan ändras under studiens 
gång. När kodningsschemat är gjort och sen använt på en 
substantiell del av materialet går det inte att göra om det. Detta 
beror på att för mycket tid och resurser i analysarbetet redan har 
satsats (Bergström & Boreus 2012:86).  
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Analysmodell 
 

I intervjuerna har det varit av stort värde att undersöka hur 
planerarna beskriver sin yrkesroll som planerare i relation till 
allmänheten och politikerna. Dels i samband med 
beslutsfattande, samrådet och medborgardialoger. En aspekt 
som är relevant är vilken andemening planerarna ger 
medborgardialogen och om planerarna betraktar sig som 
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dlare i sin yrkesutövning.  

Figuren Rationell eller Kommunikativ är en idealtyp av rationell 
respektive kommunikativ planering. Figuren har använts som en 
analysmodell för att undersöka vilken planeringstradition som 
planerarna skulle kunna beskrivas tillhöra. De olika variablerna 
är motsatta, detta för att visa skillnaderna mellan de olika 
planeringstraditionerna. Analysmodellen visar de parametrar 
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som forskaren anser kännetecknar rationell och kommunikativ 
planering. 

I  

Figur 4. Analysmodell som visar rationell respektive kommunikativ planering. 

För att underlätta analysen av planernas svar i 
resultatredovisningen kommer modellen delas in i fem olika steg 
som visar om planerarna är långt till vänster, vänster/mitten, 
mitten, höger/mitten eller höger på skalan mellan de olika 
alternativen. För att göra modellen och graderingarna tydligare 
för läsaren har graderingsstreck ritats ut i modellen. 
Graderingsstrecken är bara till för att göra resultatet trovärdigt.  

Planerarnas svar har applicerats på analysmodellen genom att de 
olika svaren har delats in antingen under kategorin rationell eller 
kategorin kommunikativ. Därefter går strecket i olika riktningar 
beroende på att planerarna svarat olika på olika frågor. Svaren 
har då tolkats som antingen rationella eller kommunikativ. Detta 
har gjort att planerarna i vissa frågor beskrivs som rationella och 
i andra som kommunikativa.  

Analysmodellen har använts genom att meningsenheter från 
intervjuerna har plockats ut. Meningsenheterna valdes ut utifrån 
teman bestående av analysmodellens olika variabler; rationellt 
beslutsfattande, konsensusbeslutsfattande, fakta och 
beräkningar, deliberation, expert, kommunikatör, informatör och 
medlare. I intervjusvaren gick det i flera fall se svar som 
antydde på exempelvis både ett rationellt- och ett 
konsensusbeslutsfattande. Däremot kanske det fanns en 
överhängande tendens till ett rationellt beslutsfattande i 
intervjusvaret, vilket gjorde att planeraren inte kunde placeras 
längst till vänster men inte heller i mitten på skalan. Detta gjorde 
därför att planerarens svar placerades i mitten av den västra 
sidan av analysmodellen, vilket beror på att planeraren svarade 
att planeringen bygger på ett rationellt beslutsfattande samtidigt 
som det finns tendenser till konsensus. För att göra tolkningen 
av intervjusvaren tydligare redovisas ett exempel på hur 
analysen har gått till.  
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Figur 5. Analysmodell som visar ett exempel på hur analysen har genomförts. 

I exemplet redovisas P1 svar för bekvämlighetens skull och för 
att göra det tydligt både för forskaren och för läsaren. I den 
första variabeln som visar ”Rationellt beslutsfattande alt. 
Konsensus-beslutsfattande” är P1 placerad till vänster i 
modellen. Detta beror på att det i resultatdelen går se att P1 
svarat att planeringen är en rationell organisation (P1, s1). Men 
det beror också på att P1 låtit förstå att medborgardialogen 
kanske främst handlar om att göra något för syns skull (P1, s2). 
Den andra variabeln ”Fakta & beräknar alt. Deliberation” visar 
istället att P1 är placerad lite till höger på skalan men ändå 
fortfarande långt till vänster. Detta beror på att det i resultatet 
går se en antydan om att besluten i planeringen inte fattas genom 
konsensus mellan olika parter, utan att planeringen bygger 
mycket på fakta och beräkningar snarare än gemensamma 
beslut.  

I den tredje variabeln ”Expert alt. Kommunikatör” är P1 
placerad till vänster i modellen av den anledningen att P1 
beskriver sig själv som en ”medlare och spindel i nätet” (P1, s1). 
Samtidigt som P1 låter förstå att en del av planerarrollen handlar 
om att ”utbilda” medborgarna, vilket placerar P1 till vänster. I 
den fjärde och sista variabeln ”Informatör alt. Medlare”, 
placeras P1 till vänster i modellen. Detta beror på att P1 låter 
förstå att relationen mellan planerare och medborgare sker 

genom att planerarna förmedlar en plan. Till sist går det att se att 
P1 kanske betraktar sin roll som planerare som rationell, snarare 
än kommunikativ. 
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I det här kapitlet kommer resultatet från den kvalitativa studien 
att redovisas. Intervjusvaren visar hur planerarna ser på sin roll 
som planerare i relation till medborgarna. De planerare som har 
var delaktiga i studien har behandlats anonymt av etiska skäl. I 
resultatredovisningen har planerarna tilldelats en siffra, detta för 
att kunna skilja dem åt. I sammanställningen av resultatet har 
följande benämning använts för att skilja planerarna åt i 
resultatredovisningen. 

P = planerarroll. 

Vilka är då planerarna som har varit delaktiga i studien? De 
planerare som har varit med i studien kommer från tio 
kommuner i Blekinge, Småland och Skåne. Planerarna 
representeras i det här fallet av en stadsarkitekt, flera 
planarkitekter och andra relevanta yrkestitlar som är väsentliga 
för undersökningen. De intervjuade planerarna har varit 
verksamma olika länge, detta för att få en större spridning i 
synen på och erfarenhet av medborgardialoger. Den planerare 
som har arbetat kortast tid har varit verksam i ett år, medan den 
planerare som har arbetat längst har varit anställd i tretton år. 

Beslutsfattande 
 

I det första delkapitlet redovisas planerarnas svar och 
funderingar om beslutsfattandet i planeringen. Kapitlet kommer 
att handla om hur planerarna ser på beslutsfattandet i 
stadsplaneringen och vem som faktiskt fattar besluten. Handlar 
det om rationella beslut eller är besluten baserade på konsensus? 

Vem fattar besluten och hur? 
 

Inledningsvis för att besvara frågan om hur planerarna ser på sin 
roll mot politikerna beskriver P1 sig som: ”kugghjulet som får 
politikernas tankar och visioner att omvandlas till något 
konkret” (P1, s1). I citatet är det möjligt att se att P1 antyder att 
planeraren har till uppgift att omvandla politikernas mål och 
visioner till ett konkret planförslag, vilket placerar P1 i en 
rationell planerarroll. I citatet går det också se att planerarna har 
en underordnad roll till politikerna och att planerarna är en 
mellanhand i sin roll som planerare. För att förstärka 
beskrivningen av planerarens roll som en mellanhand mellan 
politikerna och medborgarna visar följande citat att:  

 

P1: Det är också min uppgift att ansvara för att projekt 
genomförs på ett bra och tydligt sätt som är väl förankrat med 
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det arbetssätt som politikerna önskar, men även kunna komma 
med förslag på hur det kan förbättras (P1, s1). 

 

I citatet går det se att P1 låter påskina att beslutsfattandet i 
stadsplaneringen är rationell, och äger rum mellan politikerna 
och planerarna. I den rationella processen fattar politikerna 
målen och planerarna ska sen omsätta målen till konkreta 
planförslag. Det går också se att planerarna i dialogen mellan 
politikerna och planerarna ska ta fram förslag som bygger på de 
politiska målen, vilket gör att medborgardialogen riskerar att bli 
en ”meningslös ritual” (P1, s1).  

Flera av planerarna har i likhet med P1 svarat att 
beslutsfattandet är en rationell process där planerarna tilldelas 
ett uppdrag, som bygger på de politiska målen, av politikerna. 
Politikerna har sen i uppgift att antingen låta planen vinna laga 
kraft eller lägga ner ärendet (P1, s2, P3, s1-2, P4, s1, P5,s3, P7, 
s1, P8, s1, P9, s1, P10, s1, P11, s1). Strömgren (2007) skriver att 
den rationella processen handlar om att planerarna ska utveckla 
och pröva politikernas mål och sen omsätta dem till planer. 
Slutligen är det politikernas roll att besluta om vilken plan som 
ska vara vägledande (Strömgren 2007:151).   

I likhet med Strömgrens beskrivning av den rationella processen 
och planerarnas roll går det se ett att stadsplaneringen bygger på 
ett rationellt beslutsfattande. Det rationella beslutsfattandet kan 
ses genom att planerarna bygger sina förslag på politikernas 
mål, och att politikerna slutligen antas anta planerna. Det finns 
dock flera skillnader mellan planerarnas svar och den rationella 
planeringen. Dessa kan dels handla om att planerarna betraktar 
sig som experter mot politikerna, men också att politikerna 
ibland beskrivs som ointresserade av stadsplaneringen. I de 
följande citaten säger P2 och P9, att planerarrollen innebär att 
planeraren ska agera förmedlare samt redogöra för vilka lagar 
som stadsplaneringen omfattas av.  

 

P2: Det är mycket som förmedlare och redogöra för hur en plan 
fungerar, vilka regler som man behöver förhålla sig till/…/ 
politikerna kan inte så mycket om byggande och planprocessen. 
Utan det blir väldigt mycket förklarande, såhär går det till i det 
här projektet och i samband med det här skedet/…/det är 
mycket förklarande och man får vara tydlig och prata om hur 
det ser ut och hur det förhåller sig, vad man måste ta hänsyn till 
och vad Länsstyrelsen säger och att vi måste förhålla oss till det 
(P2, s6). 
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P9: /…/det beror lite på politikerna hur stort intresse de har. En 
politiker kan vara väldigt involverade och en del vill inte vara 
så involverade så det är lite personligt. Det viktigaste är ju att 
man presenterar ett material på ett objektivt sätt, att man har 
förståelse för den politiker grupp som man arbetar mot och att 
man försöker ge så tydlig information om ärendet som möjligt 
(P9, s1). 

 

I det första citatet går det se att P2 har till uppdrag att bland 
annat beskriva vad PBL och Miljöbalken (MB) innebär. P2 
placerar sig därför i en expertroll i relation politikerna genom att 
antyda att politikerna inte vet vad stadsplaneringen innebär. P2 
antyder även att planerarna ska förhålla sig till Länsstyrelsens 
direktiv i arbetet med att ta fram planer (P2, s6). 

I det andra citatet säger P9 att politikernas intresse av 
planeringen kan vara en bidragande faktor till hur 
beslutsfattandet tar sig uttryck i stadsplaneringen. Däremot säger 
P9 också att planerarna alltid ska vara objektiva när de redovisar 
en plan (P9, s1). I citatet går det också se att P9 till viss del kan 
beskrivas som rationell i relationen till politikerna. Samtidigt 
som P9 också antyder att planerarna ska vara transparenta och 
tydliga i arbetet för att undvika missförstånd.  

Både P2 och P9 svar visar att de i någon mån kan betraktas som 
experter i relation till politikerna, samtidigt som politikerna 
fattar de slutliga besluten om vilken plan som ska vinna laga 
kraft. P3 beskriver en annan synvinkel på relationen mellan 
politiker och planerare, nämligen att planerarna aldrig ska 
försöka tvinga fram ett politiskt beslut (P3, s1-2). 

 

P3: Man kan bara föreslå utifrån sin yrkeskompetens kanske om 
vad man tycker eller förespråkar, men sen så måste man också 
vara beredd på att lämna vissa ställningstaganden till 
politikerna. Att även om man tycker att man enligt liksom allt 
vad man vet om planering att detta är det lämpligaste så får man 
ändå acceptera om politiken vill något annat/…/Men 
trovärdighet är viktigt och liksom professionalitet också, så att 
de känner att de kan lita på att detta är ett bra underlag (P3, s1-
2). 

P3: Att man lyssnar, att det liksom får tillåtelse att forma 
förslaget. Men sen har vi återigen då den här gränsen, det är ju 
politiskt det också hur mycket politikerna vill lämna ifrån sig 
sin makt (P3, s4). 
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I citaten antyder P3 att planerarna utifrån sin yrkeskompetens, 
kan föreslå förändringar genom planförslag men inte bestämma 
hur det faktiskt kommer att bli. Planerarna ska samtidigt vara 
medvetna om att det är politikerna som fattar de faktiska 
besluten. Planerarna måste därför acceptera om politikerna inte 
tycker om planen (P3, s 1-2). Det andra citat visar istället att P3 
säger att samarbetet mellan planerarna och politikerna också kan 
handla om hur mycket makt politikerna vill lämna ifrån sig (P3, 
s4). 

Held (1997) skriver att elitdemokratin till viss del kräver att det 
finns tekniskt kunniga medborgare som kan styrka politikernas 
ställning (Held 1997:246). I likhet med Helds beskrivning 
antyder P3 svar att det politiska beslutsfattandet till viss del är 
beroende av att planerarna har en teknisk kunskap om 
stadsplaneringen. Politikerna har själva inte kunskap och 
intresse för att planera framtidens städer och därmed genom 
planering lösa problemet med segregation och bostadsbrist. P3 
antyder att planerarna har en ”expertbaserad” roll mot 
allmänheten, vilket gör att P3 kan beskrivas som rationell i 
synen på det rationella beslutsfattandet.  

Till skillnad från flera av de andra planerarna, svarar P6 att 
rollen som planerare mot politikerna bland annat handlar om att 
få fram en bra diskussion mellan parterna. I följande citat kan 
ses att: 

 

P6: Gentemot politikerna så är man någon slags expert eller så, 
och att man ska få fram en mer tjänstemans diskussion i och 
med politiken (P6, s1). 

 

I citatet kan ses att P6 till viss del kan beskrivas både som 
rationell och kommunikativ i sin yrkesroll gentemot politikerna. 
Henecke och Khan (2002) beskriver deliberativ demokrati 
genom att skriva att den bygger på Habermas teorier om 
kommunikativt handlande. Ett kommunikativt handlande 
handlar om att beslut fattas genom diskussioner där de bäst 
formulerade argumenten avgör beslutsfattandet (Henecke & 
Khan 2002:14). I likhet med deliberativ demokrati handlar 
kommunikativ planering om samtal mellan politikerna, 
planerarna och medborgarna för att uppnå konsensus.  

I likhet med beskrivningen av deliberativ demokrati går det se 
att P6 antyder att beslutsfattandet i planeringen är en 
kommunikativ process, på grund av en gemensam strävan mot 
en dialog mellan politikerna och planerarna (P6, s1). Däremot 
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visar P6 svar också en antydan till att planerarna är experter i 
förhållande till politikerna, vilket gör P6 rationell.  

I P7 svar kan ses en antydan till en annan bild av planerarnas 
roll i beslutsfattandet. I likhet med P6 antyder P7 att dialogen 
mellan politikerna och planerarna handlar om att ha ett bra 
samarbete och uppnå förståelse (P7, s1).   

 

P7: Jag tror att vi har bra samarbete och bra förståelse mellan 
oss. Vi har förtroendet att utöva vårt arbete och ta fram 
tillräckligt underlag för att få rätt beslut sen på nämnden. Det är 
det som är vårt uppdrag och sen händer alltid diskussioner på 
nämndsammanträden/…/Mot alla synpunkter som vi har fått 
genom medborgardialoger så blir det ibland bir det att det är vi 
som planerare som blir länken mellan nämnden och 
medborgarna (P7, s1). 

 

I citatet går det se att P7 antyder att planerarnas samarbete med 
politikerna är en bidragande del till att planerarna kan och har 
förtroende att ta fram bra planer. Planerarnas arbete är ett 
underlag för politikerna i arbetet med att fatta rätt beslut. 
Samtidigt går det se att P7 antyder att sättet att fatta beslut i 
planeringen delvis bygger på diskussioner mellan inblandade 
parter (P7, s1).  

Strömgren (2007) skriver att planerarnas arbetsuppgifter enligt 
den kommunikativa planeringen är att kommunicera med andra 
intressenter för att hitta planeringslösningar. Planerarnas arbete 
sker i en direkt symbios med politiken för att planerarna ska 
kunna formulera gemensamma lösningar på de problem som kan 
uppstå (Strömgren 2007:45). I Strömgrens beskrivning av den 
kommunikativa planeringen och P7 svar går se tecken på ett 
rationellt beslutsfattande. Planerarrollen handlar delvis om ett 
samarbete med politikerna, men också om att ta fram 
planförslag som sen diskuteras i Byggnadsnämnden. I citatet 
finns det inget som pekar på att medborgarna har en betydelse i 
beslutsfattandet. Det går däremot att anta att medborgardialogen 
bara används för att ta fram bra planer (P7, s1). Slutligen visar 
detta tecken på att flera av planerarna antyder att 
stadsplaneringen är en rationell process.  

 

På vilka grunder fattas besluten? 
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I intervjun med P1 förekommer det aldrig något som antyder att 
besluten i planeringen fattas genom konsensus. Däremot finns 
det en antydan till att synen på konsensus och samrådet kan 
skifta mellan medborgarna och politikerna. P1 låter förstå att det 
ibland händer att politikerna misstolkar planerarnas arbete 
genom att tro att planerarna använder medborgardialogen för att 
legitimera sitt arbete, men även att det som medborgarna säger 
måste tas tillvara i stadsplaneringen. P1 fortsätter därför med att 
säga att det är betydelsefullt att belysa politikerna om att det 
bara är en dialog (P1, s2). 

Det går att se en antydan om att besluten i planeringen inte fattas 
genom konsensus utan att det kanske handlar om en 
”meningslös ritual”. Trots att P1 säger att Västerås kommun ofta 
arbetar med samråd antyder P1 att de har en skyldighet enligt 
PBL att gå ut på samråd (P1, s3).  I detta kan ses att dialogen 
och samrådet kanske mest handlar om en ”meningslös ritual” 
och att avsikten inte är att uppnå beslut som fattas genom 
konsensus.   

Flera av planerarna antyder i likhet med P1 att det främst 
handlar om en ”meningslös ritual”, medborgarna får delta men 
att det kanske inte handlar så mycket om att faktiskt inkludera 
dem i besluten (P2, s1, P3, s1, P6, s1-2, P7, s1, P8, s4, P9, s2, 
P10, 2, P11, s2). Kan det kommunikativa sättet att fatta beslut 
beskrivas som en ”meningslös ritual” snarare än en demokratisk 
process? 

I samband med frågan om ifall medborgardeltagandet har ökat i 
planeringen, säger P2 att planerarna i samband med att de tar 
fram en ny plan försöker bearbeta medborgarnas åsikter. P2 låter 
förstå att medborgarnas åsikter och synpunkter inte alltid 
beaktas i den färdiga planen. P2 säger också att planeringen är 
en demokratisk process där allmänheten ska få tycka till (P2, 
s1). Återigen är det möjligt att se en antydan om att 
konsensusbeslutsfattande och medborgardialogen kanske främst 
handlar om en ”meningslös ritual”. Anledningen är att det i P2 
svar inte finns något som antyder att medborgarna är delaktiga i 
de beslut som fattas.  

 

P2: /…/vara väldigt tydlig med att det faktiskt är så att vi är 
tjänstemän som tar fram handlingarna, vi får ett uppdrag från 
politikerna/…/det är politikerna som bestämmer, det är inte 
tjänstemännen. Utan vi är ju mer en mellanhand, vi är en 
uppdragsutförare kan man väll säga nästan. Sedan är det 
politikerna som tar beslutet om det här ska bli av eller inte. 
Sedan har ju dem möjlighet med planprocessen att komma med 
åsikter om dom vill (P2, s2).  
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P3: /…/man ändå den här personen som ska jämka samman 
många motstående intressen. Att man är liksom personen som 
på något sätt får lägga ihop – slå ihop de här olika viljorna och 
intressena. Så det är väldigt, alltså det är inte så mycket egna 
förslag på det sättet utan det är mer ett pusslande av intressen 
kan man säga (P3, s1). 

P10: Jag jobbar mycket med samverkansprojekt/…/jag försöker 
vara en länk mellan kommunen och handlarna lite gran. Men 
det blir mer och mer innehålls frågor också, det är liksom inte 
bara utformning av den allmänna platsen utan det blir mer 
komplext än så (P10, s2). 

 

I citaten kan ses en antydan till ett rationellt beslutsfattande och 
att besluten därför inte fattats genom konsensus. Delvis beror 
detta på att P2 svar tyder på att medborgarnas roll i 
planprocessen främst kanske handlar om att komma med åsikter 
om planeringen. I citatet kan också ses att det är politikerna och 
planerarna som fattar besluten, samtidigt beskrivs planerarna 
som mellanhänder mellan politikerna och medborgarna (P2, s2). 
Besluten fattas enligt P2 både på rationella och kommunikativa 
grunder.  

Den rationella processen kan ses i att det är politikerna som 
delar ut uppdragen och därefter fattar besluten om vilka planer 
som ska vinna laga kraft. Den kommunikativa planeringen kan 
ses genom att planerarna beskrivs som mellanhänder i 
planeringen.  

I det andra citatet går det istället se antydan till att P3 i likhet 
med P2 beskriver sig själv som en mellanhand med ett 
pedagogiskt ansvar. Återigen är det möjligt att se en antydan till 
att relationen mellan politiker, medborgare och planerare visar 
tecken på att vara en rationell process. Däremot går det också att 
tecken på ett kommunikativt beslutsfattande, nämligen på grund 
av att P3 beskriver sig som en person med uppdrag att jämka 
samman intressen. Stadsplaneringen kan därför beskrivas handla 
om att pussla ihop intressen snarare än att förädla det egna 
intresset (P3, s1). I P10 svar går det se tecken på ett liknande 
synsätt om att planeraren är någon slags mellanhand mellan 
politikerna och medborgarna.  

I flera av planerarnas svar kan också ses en antydan om att 
planerarnas roll mot politikerna och medborgarna kan beskrivas 
som pedagogisk för att undvika överklaganden och 
missförstånd. Svaren tyder på att planerarna försöker vara 
tydliga i arbetet med samrådet för att undvika eventuella 
missförstånd. Medborgarna får då samtidigt betydelse i 
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beslutsfattandet, vilket beror på att medborgarna tidigt blir en 
del av stadsplaneringen.  

 

P3: Men när man har ett väldigt pedagogiskt stort ansvar har 
man ju ändå och det gäller ju både till medborgarna och till 
andra förvaltningar och till politikerna, så att man behöver ju 
verkligen vara tydlig, så tydlig man kan. Det är bättre att vara 
övertydlig än otydlig/…/Kommunikation är ju på många olika 
sätt så att det kan ju handla om att man gör saker och ting i rätt 
ordning också så att det kommer i rätt tid (P3, s5).  

P5: Det tycker jag är den viktigaste rollen egentligen, att kunna 
förklara och göra det begripligt det vi håller på med. Ibland 
använder vi språk och vokabulär och så som gemene man inte 
förstår och då spelar det inte någon roll hur bra förslaget är om 
ingen förstår vad det går ut på. Det viktiga är ju att kunna göra 
det begripligt (P5, s4). 

P9: att man diskuterar med folk, dialoger med medborgarna, 
alla aktörer som är runt om. Det ställer prov på den 
kommunikativa förmågan och organisations förmåga att kunna 
samla ihop alla synpunkter och sen samtidigt kunna driva 
projektet framåt, så det är inte bara att cirkulera och prata om 
det utan man måste ju komma framåt också (P9, s2). 

 

I det första citatet kan ses en antydan till att planerarrollen är 
pedagogisk, med ett ansvar mot både medborgarna, politikerna 
och förvaltningar som berörs av planeringen (P3, s5). P3 säger 
samtidigt att det även handlar om att undvika missförstånd och 
sedermera minska antalet överklaganden. I P3 svar kan ses att 
besluten fattas genom konsensus och kommunikativ planering 
genom att det finns en antydan till diskussion mellan parterna. I 
P5 svar kan ses en antydan om att en del av beslutsfattandet och 
förmågan att kunna fatta bra beslut handlar om att förklara och 
göra stadsplaneringen begriplig. P5 säger också att det handlar 
om att kommunicera på ett sätt som allmänheten förstår (P5, s4). 

I P7 svar kan det i likhet med P3 och P10 svar, ses en antydan 
om att medborgardialogen till viss del handlar om att diskutera 
och ta del av medborgarnas synpunkter och åsikter (P7, s2). 
Återigen går det se att det kanske inte handlar om att nå 
konsensus mellan politikerna, planerarna och medborgarna. 
Istället går det se en antydan till att dialogen betraktas som en 
arena där parterna möts och diskuterar. P7 säger också att det 
kan göra en stor skillnad om planerarna tidigt i processen bjuder 
in medborgarna till samråd och att det sen kan medverka till ett 
bättre underlag och resultat (P7, s2).  
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I likhet med P7 visar P9 svar tecken på att planerarna har fått ett 
större ansvar gällande att kommunicera och föra en dialog med 
medborgarna (P9, s2). I citatet är det möjligt att se en antydan 
till att planerarna har till uppgift att samla ihop åsikter och driva 
ett projekt, vilket gör att planerarna beskrivs som 
kommunikativa i arbetet med att fatta beslut (P9, s2). P8 säger 
att han betraktar sig som en samordnare i samband med dialogen 
och samrådet med allmänheten.  

 

P8: Man är ju mycket en samordnare och för mycket samråd 
och dialoger både internt, inom kommunen, och externt, det kan 
handla om både allmänheten och det kan handla om olika typer 
av intressenter som finns i ett projekt/…/utredare, samordnare 
och kompromissande samt problemlösare, det är ju den 
funktionen som man har och sen lämna förslag till politikerna 
som de förhoppningsvis sen antar (P8, s1). 

P8: Det är ju att när man tightas ner processerna så är det ju så 
att det blir mindre tid för dialog naturligtvis. Det blir kortare tid 
för folk att lämna synpunkter och hur man kommunicerar med 
medborgarna kan också förändras då (P8, s1). 

 

I citaten går det se en antydan till att P8 beskriver planerarrollen 
som en utredare och samordnare dels till kommunen men också 
till medborgarna. I det första citatet kan ses att P8 antyder att 
planerarrollen är kompromissande och problemlösande. P8 säger 
att planeraren bland annat har i uppdrag att lämna planförslag 
till politikerna (P8, s1). Beslutsfattandet i stadsplaneringen 
handlar kanske inte om att uppnå konsensus i dess egentliga 
mening, utan om att genom dialog prata med medborgarna för 
att göra bra och hållbara förslag. I citatet går det se en antydan 
om dels ett kommunikativt sätt att fatta beslut i och med att P8 
beskriver sig som samordnare. Dock finns det också en antydan 
till ett rationellt beslutsfattande i och med att politikerna fattar 
de slutliga besluten. 

I det andra citatet kan ses tecken på att 2015 års lagförändringar 
i PBL kan medföra att medborgarna får färre möjligheter att 
vara delaktiga i stadsplaneringen. Planprocessens 
genomförandetid minskas och snabbas på vilket kan bidra till att 
de demokratiska aspekterna riskerar att bli lidande (P8, s1). I 
citatet går det också se tecken på ett rationellt beslutsfattande 
därför att tiden för bland annat samråd, granskning och dialoger 
i övrigt blir kortare. Detta gör att medborgarna därför kan antas 
få mindre tid på sig att delge kommunen sina åsikter och 
synpunkter om en plan.  
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Slutligen går det se tecken på att det finns det en planerare som 
till skillnad från flera av de andra, låter påskina ett annorlunda 
synsätt gällande att fatta beslut genom konsensus. För att 
besvara frågan om hur yrket har förändrats, säger P11 att det har 
förändrats genom att mämnniskor i allmänhet har blivit mer 
medvetna om saker och ting och vad man som medborgare kan 
påverka (P11, s1).  

 

P11: Det som har förändrats i yrket är väll att medborgarna är 
mer medvetna om saker och ting och det kan jag kanske tycka, 
om jag tänker när jag gjorde min första detaljplan så var det inte 
så många som var engagerade och hade synpunkter. Men idag 
är ju folk otroligt engagerade och det är ju klart att förr kunde 
man kanske bestämma mycket mer själv än vad man kan idag 
för att man ska tillgodose medborgarna och så (P11, s1). 

 

I citatet kan ses att P11 låter påskina att allmänheten under det 
senaste decenniet har fått ökade möjligheter och kunskap att 
vara med i beslutsfattandet. Det går också se att P11 även 
antyder att konsensusbeslutsfattandet till viss del kan handla om 
att allmänheten har fått ökad insikt och engagemang att vara 
delaktiga i stadsplaneringen (P11, s1). Återigen går det se en 
indikation till att ett beslutsfattande genom konsensus inte 
nödvändigtvis behöver uttrycka sig som i teorin, att alla får vara 
med och säga sitt i stadsplaneringen. Utan att det också skulle 
kunna handla om att medborgarnas åsikter och synpunkter tas 
tillvara på i planeringen i en högre grad än tidigare, vilket det 
bara går att spekulera om. I citatet går det också se tecken på ett 
kommunikativt beslutsfattande i och med att medborgarna 
beskrivs ha en betydande roll i stadsplaneringen.  
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Planeraren  
 

I det följande delkapitlet kommer planerarnas funderingar om 
sin yrkesroll och dialogen med allmänheten att redovisas. Det 
första delkapitlet handlar om hur planerare ser på sin roll i 
planeringen. Medan det avslutande delkapitlet handlar om vad 
planeraren gör i sin yrkesutövning mot medborgarna.  

Hur ser planeraren på sin egen roll? 
 

P1 säger inledningsvis att syftet med medborgardialoger skulle 
kunna vara att göra planeringen avväpnande och transparent, för 
att i en större utsträckning förankra planeringen hos 
medborgarna (P1, s1). P1 svarar däremot aldrig konkret på 
frågan som handlar om vad syftet medborgardialoger är. I 
samband med frågorna som handlar om hur P1 ser på sin roll 
som planerare och hur planerare kan bli bättre på att prata med 
medborgarna, kan följande citat ses: 

 

P1: Jag är medlare och spindel/…/Det handlar mycket om att 
kunna lyssna och förstå vad andra säger och samtidigt kunna 
kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt vad ett projekt 
handlar om och varför vi arbetar med det (P1, s1). 

P1: Detta även om vi kanske inte just arbetade med 
vattenfrågor. Det blev liksom lite utbildande mot allmänheten 
att vi just tittar på de här perspektiven och så ser vi på 
stadsbyggnadsfrågor (P1, s5). 

 

I citaten går det att se en antydan om att P1 menar att en del av 
medborgardialogen handlar om att kunna förmedla en plan till 
medborgarna för att göra den transparent. I det första citatet kan 
ses att P1 låter förstå att planeraren är en ”medlare och spindel” 
i dialogen med medborgarna. Ordet medlare skulle i det här 
fallet kunna tolkas som att planeraren betraktar sig som en 
föreläsare i samband med samrådet och medborgardialogen. I 
citatet går det se en antydan till att planerarrollen bland annat 
handlar om att kunna diskutera olika planfrågor med 
medborgarna. Däremot finns det inget i citatet som antyder att 
det sker en dialog mellan planerarna och medborgarna, utan i 
citatet antyder P1 mest att planerarna pratar med medborgarna 
för att göra planeringen lättförståelig.  

I det andra citatet går det se att P1 istället menar att planerarna 
har en utbildande relation till medborgarna, att det ligger i rollen 



 

Si
d
a5
5
 

som planerare att utbilda medborgarna om stadsplaneringen 
genom bland annat sociala medier (P1, s5). Inget av citaten visar 
dock att det finns någon transparens i stadsplaneringen. P1 svar 
skulle däremot kunna tolkas som att det sker en 
envägskommunikation mellan planerarna och medborgarna. En 
dialog skulle då medverka till att stadsplaneringen blir 
avväpnande.  

Thavilzadeh (2013) skriver att medborgardialogen skulle kunna 
användas som ett politiskt maktinstrument för att återskapa en 
världsordning som gynnar politikerna själva. Thavilzadeh 
skriver att medborgardialogen tenderar att inte leda till att 
medborgarna deltar i planprocessen eller får ett större inflytande. 
Istället kan det bidra till att medborgarna blir disciplinerade och 
aktiva i samhället, vilket kan medverka till nedskärningar i 
välfärden (Thavilzadehs 2013b:20). Planerarna garanterar 
därmed inte att medborgarnas åsikter och synpunkter kommer ta 
tillvara på i stadsplaneringen.  

Till skillnad från P1 antyder flera av planerarna att dialogen med 
medborgarna kan vara ett sätt att dels få tillgång till kunskap 
som planerarna kanske annars inte tar del av. Men också ett sätt 
för planerarna att kunna berätta om intentionerna med planen 
(P2, s2, P3, s4, P4, s3, P5, s3, P6, s2, P8, s3, P11, s2). Däremot 
finns meningsenheter som antyder att det finns olika anledningar 
till varför planerarna vill ta del av den information som 
medborgarna kan tillhandahålla. P2 låter förstå att det kanske 
inte bara finns en avsikt med samrådet och medborgardialogen, 
utan att det kan handla om att upprätthålla en fasad mot 
medborgarna (P2, s2). I detta kan ses att det dels skulle kunna 
handla om att ta tillvara på medborgarnas åsikter. Det kan också 
handla om att genomföra samrådet och medborgardialogen för 
syns skull från planerarnas sida.  

I P2 svar går det se en antydan om att medborgardeltagande inte 
nödvändigtvis behöver innebära att medborgarna får mer att 
säga till om. Stenberg (2013) skriver att ett ökat 
medborgarinflytande i planeringen inte nödvändigtvis behöver 
innebära att politikerna och myndigheterna har skyldighet att ta 
medborgarnas åsikter i beaktning i beslutsfattandet. Detta kan 
bero på att rätten att protestera främst tilldelas dem som är ägare 
till en fastighet i direkt närhet till det område som ska planeras 
(Stenberg 2013:22).  

I likhet med P2 antyder P6 att en del av avsikten med samrådet 
och medborgardialoger är att ta del av medborgarnas kunskap 
och intresse tidigt i processen, för att undvika att planen 
överklagas i ett senare skede. P6 säger att planerna överklagas 
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därför att planerarna i samband med samrådet och 
medborgardialogen varit otydliga, och glömt bort att redovisa 
något som har betydelse för planens utförande. P6 säger därför 
att det är viktigt att ha dialogen med medborgarna i ett tidigt 
skede av processen för att undvika missförstånd (P6, s2-3).  

Henecke och Khan (2002) skriver att 1987 års PBL bland annat 
kom att innebära förändringar gällande att planprocessen blev 
mer deltagardemokratiskt. Detta för att medborgarnas åsikter 
genom samrådet i en större utsträckning skulle komma till tals 
(Henecke & Khan 2002:17). Till skillnad från den beskrivning 
som Henecke och Khan gör av deltagardemokratin, är det 
möjligt att se att flera av planerarna menar att samrådet kan 
handla om att förankra planen hos medborgarna. Samtidigt som 
det också är möjligt att se att samrådet kanske främst handlar om 
att upprätta en fasad mot medborgarna. I planerarnas svar kan 
ses en antydan om att det finns en rationell syn på 
medborgardialogen. Däremot tyder en del av planerarnas svar på 
att åsikterna om avsikterna med medborgardialogen skiljer sig 
mellan planerarna. I följande citat kan ses att P7 och P8 till 
skillnad från fler av de andra planerarna, antyder att 
medborgardialogen kan användas för att kunna fatta rätt beslut 
(P7, s2). 

 

P7: Syftet är att engagera medborgarna i ett väldigt tidigt skede 
för att inte behöva gå vidare och sen undrar man eller tycker 
man att man har gjort stora fel och då behöver man börja från 
början. Har man medborgardialoger i ett tidigt skede så får man 
oftast bättre grund för att kunna fortsätta bygga på tills man får 
rätt förslag, rätt beslut ett förslag (P7, s2). 

P8: /…/om att få en förankring i planförslaget bland 
allmänheten egentligen, att man känner att man har, dels får 
man olika typer av nya idéer som är jätte bra som kan leda till 
ett mycket bättre förslag om man får mycket synpunkter och 
man får en diskussion kring olika typer av förslag som kan leda 
till olika ändringar och justeringar (P8, s3).  

 

I det första citatet kan ses att P7 dels insinuerar att intentionerna 
med medborgardialogen i planeringen är att engagera människor 
i ett tidigt skede av processen. Detta för att undvika att 
eventuella missförstånd mellan parterna uppstår angående 
planen. I citatet går det också att se en antydan om att 
medborgardialogen kan vara ett sätt att se till att rätt beslut 
fattas. Till skillnad från flera av de andra planerarna svarar P7 
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att dialogen handlar om att få en större förståelse för det område 
som ska planeras (P7, s2).  

P8 säger att en av avsikterna med medborgardialoger kan vara 
att förankra planförslaget hos medborgarna. I citaten går det se 
att P8 och P7 antyder att planerarna har ett kommunikativt 
synsätt på samrådet och medborgardialogen. Samrådet kan bidra 
till ett mer hållbart planförslag genom att planerarna tidigt tar 
del av medborgarnas synpunkter och åsikter (P8, s3). För att 
besvara frågan om vad kommunerna vill ha ut av en 
medborgardialog svarar P9 att det har betydelse för den 
demokratiska utvecklingen i Sverige (P9, s4).  

 

P9: I bästa fall får vi ju väldigt bra förslag som vi inte har tänkt 
på själva. Det andra är väll att vi får styrka, alltså en kraft när 
man väll ska ta beslut, att det förslaget vi är ute med är fullt 
accepterat och medborgarna tycker kanske till och med att det 
är bra. Då blir det väldigt lätt för politikerna för det är ju ett 
underlag för dem framförallt (P9, s4). 

 

I citatet är det möjligt att se att P9 menar att medborgardialogen 
dels ligger till grund för att planerarna ska kunna göra bättre 
planförslag samtidigt som det också är ett sätt att förankra 
planarbete hos allmänheten. Däremot kan det i citatet också ses 
att P9 ger sken av att användningen av medborgardialoger visar 
på ett rationellt synsätt. Detta beror på att P9 avslutar med att 
säga att medborgardialogen också utgör ett underlag för 
politikerna i arbetet med att lägga upp mål och visioner för 
samhället (P9, s4). 

I P10 svar går det se en annan intention med 
medborgardialogen, nämligen att skapa och en god stad (P10, 
s10). P10 säger till skillnad från flera av de andra planerarna att 
planeraren har till uppgift att tänka att det är medborgarna som 
är experterna på sitt närområde därför att det är de som är 
boende i området (P10, s10). I citatet kan ses en indikation till 
att P10 menar att det är medborgarna som är experter på det 
område som de bor i och därför kanske vet bättre än vad 
planerarna gör om det område som planeras. P10 fortsätter att 
besvara frågan genom att säga: 

 

P10: Vi kan inte ha den expertisen jämt liksom men sen är det 
ju upp till oss att göra avvägningar och kompromisser. Men i 
grund botten är det ju att de sitter på en expertis som vi inte 
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alltid klarar av att ha om ett område, som vi måste ta tillvara på 
när vi kan (P10, s2).  

 

I citatet går det se en antydan till att P10 beskriver planerarna 
som experter därför att de har till uppgift att göra avvägningar i 
samband med arbetet att ta fram planer. Detta samtidigt som P10 
svar antyder att medborgarna har expertisen om samhället i dess 
fysiska form och att planerarna bör ta tillvara på den kunskapen 
(P10, s2). I P10 svar kan ses tecken på en avvägning mellan en 
rationell och kommunikativ planerarroll. Den rationella 
planeraren kan ses genom att P10 till viss del beskriver sig själv 
som expert. Medan den kommunikativa istället synliggörs 
genom att medborgarna beskrivs som experter som har kunskap 
och information om det område som ska planeras.  

För att besvara frågan om vilken erfarenhet planeraren har av 
medborgardialoger, antyder P10 att planerarna inte bör visa sig 
bättre än vad dem egentligen är (P10, s2). I följande citat kan ses 
att: 

 

P10: /…/jag tycker att det är viktigt att inte ha ett spel för 
galleriet och visa sig bättre än vad man klarar av att vara. Så vet 
jag att jag har ett projekt där jag har väldigt hårda ramar att 
förhålla mig till och att jag kanske inte kan åstadkomma så 
mycket som dom önskemål som jag tror skulle komma in. Men 
så är det ju alltid, men då har jag valt att inte ha någon bred 
medborgardialog utan kanske koncentrera mig till arbetsgrupper 
av olika slag och bjuda in representanter och olika föreningar 
eller förvaltningar som är närmast berörda av projektet (P10, 
s2). 

 

I citatet kan ses en antydan till att P10 menar att det är viktigt att 
relationen till medborgarna sker på ett rättvist och transparent 
sätt. Detta beror på att P10 inledningsvis låter påvisa att det är 
viktigt att inte ha ett samråd för syns skull utan att istället vara 
ärlig och inte visa sig bättre än medborgarna (P10, s2). I P10 
svar kan ses en antydan om att det finns en poäng i att göra 
medborgardialogen rättvis och transparent genom att anpassa 
dialogformen efter projektet. Detta istället för att ha dialoger i 
alla projekt och inse att planen inte kommer att kunna leva upp 
till medborgarnas förväntningar (P10, s2). I detta kan ses tecken 
på en kommunikativ planering. Planerarna bör arbeta för att 
medborgardialogen ska förbli transparent och ärlig.   
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Granberg och Åström (2007) skriver att metoderna för att lösa 
samhällsproblem kan öka genom att medborgare med olika 
bakgrund, perspektiv och kunskap på problemet får tillåtelse att 
lämna in synpunkter. Medborgardeltagande i stadsplaneringen 
kan bidra till att den demokratiska förankringen förstärks genom 
överenstämmelser mellan allmänheten och planprocessens utfall 
(Granberg & Åström 2007:27). 

Avslutningsvis går det i P11 svar se en antydan till att samrådet 
och medborgardialogen kan anses vara frustrerande om en plan 
överklagas på fel grunder. P11 förklarar problematiken genom 
att säga att det inte alltid är de medborgare som är direkt berörda 
av planen som överklagar. Istället kan det ibland vara så att det 
är de medborgare som bor en bit bort från det område som 
omfattas av en plan som överklagar. P11 säger att en överklagan 
kan bero att medborgarna vill försena och förskjuta 
genomförandet av planen (P11, s5).  

 

P11: Alltså det kan ju vara vad som helst och det är ju ofta, till 
98 – 99% som de planerna som överklagas går igenom ändå. 
Ofta överklagar medborgarna en plan på fel grunder liksom. Det 
vet ju medborgarna men han gör ju det för att fördröja 
processen liksom. För överklagandet tar nästan två år. Sådant 
kan man ju tycka är lite frustrerande och lite tråkigt (P11, s5). 

P11: Dels är det ju för att fördröja, jag tror att folk ofta är 
medvetna om att det här bostadsområdet inte är farligt för någon 
utan planen kommer att gå igenom men med överklagan så är 
det i alla fall två år tills man börjar att bygga (P11, s6). 

 

I citatet går det se en antydan om ytterligare ett problem med 
medborgardialogen, nämligen att dialogen med medborgarna 
kan leda till onödiga överklaganden som försenar 
stadsplaneringen. I svaret kan ses en antydan till en rationell syn 
på planeringen. Det beror på att P11 säger att ett överklagande 
av en plan i flera fall kan handla om försök att fördröja en plan 
med flit (P11, s5 & 6). I citaten går det se att medborgardialogen 
kan skapa en frustration av maktlöshet hos planerarna därför att 
de inte kan förhindra att det händer. Är detta ett tecken på att 
den expertbaserade makten är i gungning och att planerarrollen 
förändras från informatör till medlare? 

Vad gör planeraren? 
 

P1 säger att en stor del av planerarnas arbete handlar om att 
kommunicera med medborgarna. Planerarrollen handlar också 
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om att vara som en ”medlare och spindel i nätet” (P1, s1). Dock 
framkommer det aldrig på vilka grunder som P1 anser sig vara 
en medlare i samband med medborgardialogen. P1 svarar, i 
samband med frågan om hur planeraren tror att en tidig 
medborgardialog kan skilja sig från samrådet, att relationen 
mellan planerarna och medborgarna händer när planerarna 
informerar medborgarna om en plan.  

 

P1: Det hänger också på när vi lägger in våra satsningar på 
kommunikation kring detta. Och hur hela det språket ser ut. Jag 
tror helt klart att på en tidig dialog så måste vi vara ännu 
tydligare med att förklara kontexten som det här växer ifrån 
innehåller/…/ Vara mer ödmjuka och vara mer öppna mot 
allmänheten (P1, s 1). 

 

I citatet kan ses att P1 säger att relationen mellan planerare och 
medborgare sker genom att planerarna förmedlar en plan till 
medborgarna. I detta kan ses en antydan till P1 kan betrakta sig 
som en informatör i samband med medborgardialogen, istället 
för en medlare. Detta beror på att P1 säger att det dels handlar 
om att förklara kontexten i var en plan ingår men också att vara 
ödmjuk mot medborgarna.  

Flera av planerarna beskriver planerarrollen som förmedlare 
eller informatörer i samrådet och medborgardialogen. 
Planerarens roll som förmedlare behöver dock inte vara riktad 
mot medborgarna utan det kan i flera fall kan det också handla 
om rollen mot politikerna (P2, s1, P4, s3, P6, s4). I de följande 
citaten kan det ses en antydan om att både P2, P4 och P6 
beskriver planerarens roll mot medborgarna som informatörer 
eller förmedlare.  

 

P2: Jag skulle nog säga att det till viss är lite som en förmedlare 
skulle man nog kunna säga. Dels till politikerna att man får 
redogöra för olika ärenden och beskriva för dem. Dels med 
detaljplaner och dels också med den översiktliga planeringen. 
Det är en hel del regler som är involverade så man får förklara 
en del när det gäller det (P2, s1). 

P4: För mig är det viktigt att det blir en dialog, att man 
förmedlar och sen det man framför att man gör det 
tydligt/…/Ett pedagogiskt upplägg och så och sedan att man är 
rädd om varandras tid också kan jag känna så att man när man 
har sådana träffar/…/att man har en agenda och vet liksom vad 
är det vi ska framföra och vad är det vi vill ha tillbaka. Så att 
man har respekt för andras tid och så också (P4, s3). 
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P6: /…/ att vi tänker göra en plan här, vad har ni för synpunkter 
eller ja.. att man informerar. Så det kan vara att man använder 
befintliga konstellationer eller även den lilla tillställningen som 
vi bjöd in oss på (P6, s4). 

 

I citaten kan det ses en antydan till att planeraren som 
informatör dels kan handla om att redogöra eller beskriva 
planärendet för politikerna, men det kan också handla om att 
planeraren är tydlig mot medborgarna i samrådet. Det andra 
citatet ger en vink om att P4 menar att planerarna riskerar att bli 
opedagogiska när de förmedlar en plan till medborgarna. I 
citatet är det möjligt att se att P4 låter påskina att det finns en 
poäng med ett pedagogiskt upplägg under samrådet och 
medborgardialogen. Dels för minska antalet överklaganden, men 
också för att undvika missförstånd mellan planerarna, 
politikerna och medborgarna (P4, s3). Det går också se att P4 
antyder att det är betydelsefullt att planerarna säkerställer att 
medborgardialogen inte riskerar att genomföras för syns skull, 
utan att dialogen faktiskt gör skillnad.  

I det tredje citatet kan ses en antydan till att P6 har ett liknande 
synsätt på planerarrollen, nämligen att medborgardialogen 
handlar om att informera medborgarna om en plan för att kunna 
ta del av deras åsikter och omsätta dem till konkreta förslag. I 
citatet går det också se exempel på att medborgardialogen inte 
behöver bestå av ett samrådsskede i dess traditionella mening. 
Medborgardialogen kan till exempel också handla om en 
workshop där medborgarna får rita sin väg till och från 
arbetsplatsen på en tom karta. P6 antyder att planerarna på 
Ronneby kommun använt sig av olika dialogformer där 
planerarna bland annat tagit del av befintliga konstellationer, 
möten, för att prata med medborgarna. I de tre citaten kan ses en 
antydan dels om att planerarna har en rationell syn på sig själva 
som informatörer, men också att planerarna har en 
kommunikativ syn på sig själva som medlare.  

Genom att besvara frågan om hur kommunerna ska gå tillväga 
för att möta medborgarna i en dialog säger P3 att det till en 
början handlar om att sprida information till medborgarna. I 
detta kan ses tecken på att P3 menar att planerarnas uppdrag 
inledningsvis handlar om att informera medborgarna om 
planförslaget. P3 säger också att den andra halvan av 
planerarnas uppdrag handlar om att prata med medborgarna för 
att kunna ta del av deras åsikter (P3, s3). I P3 svar är det möjligt 
att se en antydan till en rationell planerarroll men också en 
kommunikativ. Detta beror på att P3 beskriver sig som en 
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informatör men samtidigt påpekar vikten av att prata med 
medborgarna.   

I citaten går det också se en antydan om en något mer radikal 
syn på planerarnas roll mot medborgarna. För att besvara frågan 
om hur medborgarna tar till sig en medborgardialog, svarar P8 
att det är betydelsefullt att upplysa medborgarna om att 
kommunen inte behöver rätta sig efter allmänhetens åsikter då 
de gör planförslag (P8, s4).  

 

P8: Man får ju försöka förklara att bara för att man lämnar ett 
förslag så är det ju inte säkert att kommunen gör så, utan det 
handlar ju om en avvägning mellan olika intressen och utifrån 
ekonomiska ramar då. För det finns ju många bra förslag men 
det är liksom inte alltid som det går att genomföra på grund av 
att det inte går att prioritera de resurserna till det ändamålet. Det 
bekymret kan man känna lite tycker jag och då får man vara 
duktig på att förklara det så att man bibehåller det här, 
förståelsen och intresset för ändå att gå med i dialogen (P8, s4). 

 

I citatet går det se en antydan om P8 menar att anledningen till 
att kommunen inte behöver rätta sig efter medborgarnas åsikter 
beror på att dessa inte alltid kan genomföras på grund av bland 
annat brist på ekonomiska resurser. Slutligen går det också att se 
att P8 ger sken av att det är betydelsefullt att vara öppen och 
transparent mot allmänheten för att kunna bibehålla deras 
förståelse och intresse att delta i planeringen (P8, s4). I likhet 
med P8 besvarar P10 frågan med att säga att det är en skör 
balansgång mellan att vara informatör och medlare i dialogen 
med medborgarna.  

 

P10: Det är rätt så svårt kan jag tycka, vilken nivå man ska 
lägga det på för det får ju inte bli ett informationsmöte. Det är 
väldigt lätt att det blir det men samtidigt kan det vara svårt att få 
igång en diskussion om någonting om man inte har ett 
grundförslag att diskutera runt omkring. Och vad de har för 
krav på oss vet jag inte. Jag tror att kraven ökar på oss hur vi 
gör i den digitala världen så att säga, vad det finns för kanaler 
att tycka till på där tror jag kommer höjas med och mer (P10, 
s3). 

 

I citatet går det se att P10 antyder att gränsen mellan att vara 
informatör eller medlare kanske inte är lika tydlig i praktiken 
som i teorin. P10 låter förstå att medborgardialogen också 
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riskerar att bli ”tam” och ”intetsägande” om planerarna inte får 
informera medborgarna om planförslaget (P10, s3). Thavilzadeh 
(2013) skriver att användningen av medborgardialoger kan 
variera, dels gällande hur de är utformade men också angående 
medborgarnas intresse för de frågor som planerarna ämnar 
belysa i dialogen. Detta samtidigt som medborgardialogen kan 
betraktas som ett betydelsefullt instrument för att motverka 
bland annat segregation (Thavilzadeh 2013a:33).  I detta är det 
möjligt att se tecken på att balansgången mellan rollen som 
informatör och medlare är smal och osäker. I de fall som 
planerarna kan betraktas som medlare riskerar de istället att få 
ett bristfällande intresse från allmänheten, medan de istället 
riskerar att bli för styrande om de intar rollen som informatörer.  

Slutligen visar tre av planerarnas svar antydan till att planerarna 
betraktar sig som medlare i samband med medborgardialogen. 
P7 svarar aldrig direkt på frågan som berör synen på 
planerarrollen som kommunikatör. Däremot är det möjligt att i 
samband med frågan som handlar om i vilken fas 
medborgardialogen känns relevant, se att P7 beskriver sig som 
medlare. I citatet går det se en antydan till att P7 betraktar sig 
som medlare i och med att planerarna kontaktar medborgarna 
och inte tvärtom. I citatet går det också se att P7 delvis även 
betraktar sig som informatör. 

 

P7: /…/vi brukar få kontakt med dem som är mest berörda 
redan i tidigt skede och ställer vissa frågor som kan vara 
avgörande för planen eller för hur förslaget kan se ut. Om det 
finns vissa fastighetsägare som är direkt berörda till exempel, 
om det förslaget kan innebära markbyte till exempel så tar man 
direkt kontakt med de berörda i väldigt tidigt skede innan vi går 
ut med samrådsförslag för allmänheten. (P7, s5). 

 

Till skillnad från P7 visar både P5, P9 och P11 svar på ett mer 
kommunikativt förhållande till medborgarna.  

 

P5: Därför tycker jag att det är viktigt att utbilda och förklara 
varför och att det egentligen är deras möjlighet att påverka, 
många tror ju att när man har medborgardialog att allting är 
klart och det är ju lite beroende på hur vi framställer det 
egentligen. Kommer vi med ett färdigt förslag så är det klart att 
de känner att de inte har, men kommer du med medborgardialog 
i ett tidigt skede när ingenting fortfarande är klart så har man 
helt andra mandat och då kan man se sin roll som viktig (P5, s3) 
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P9: Utan det är mer det här med att man diskuterar med folk, 
dialoger med medborgarna /…/ Det ställer prov på den 
kommunikativa förmågan och organisations förmåga att kunna 
samla ihop alla de här synpunkterna och sen samtidigt kunna 
driva projektet framåt, så det är inte bara att cirkulera och prata 
om det utan man måste ju komma framåt också (P9, s2). 

P11: Ja men där är man ju den som svarar på frågor och 
förklarar saker för folk när de är oroliga och om säger när man 
kommer ut med ett planförslag, hur ska detta bli för mig. Då 
sitter man ju som en medlare nästan (P11, s4). 

 

I citaten är möjligt att se att P5, P9 liksom P11 antyder att de 
betraktar sig som medlare. I det första citatet går det se att P5 
betraktar sig som en medlare i och med att det handlar om att 
utbilda och förklara för medborgarna vad planeringen handlar 
om (P5, s3). I det andra citatet låter P9 förstå att planerarna i 
samband med samrådet bör diskutera och föra en dialog med 
medborgarna. Istället för att informera medborgarna om 
planförslaget säger P9 att det handlar om prata med 
medborgarna och ta tillvara på deras åsikter i stadsplaneringen 
(P9, s2). I det sista citatet går det se att P11 till skillnad från P5, 
säger att planerarens roll som medlare kan handla om att besvara 
medborgarnas frågor och förklara hur saker och ting hänger ihop 
(P11, s4). I citaten är det möjligt att se att planerarna anser sig 
ha ett kommunikativt förhållningssätt till medborgarna i 
medborgardialogen och samrådsskedet. 

Sammanfattning 
 

Inledningsvis är det möjligt att konstatera att flera av planerarna 
svarat att beslutsfattandet i planeringen är rationell. Detta gör att 
planeringen till viss del kan beskrivas som rationell, vilket beror 
på att planerarna i likhet med den rationella planeraren tilldelas 
ett projekt av politikerna som politikerna sen antas anta. Det är 
också möjligt att konstatera att synen på beslutsfattandet genom 
konsensus skiljer sig mellan planerarna. Detta kan bero på att 
synen på planeraren som expert och relationen till politikerna 
kan beskrivas som ”vägledande” i stadsplaneringen. Resultatet 
visar däremot att planerarna till viss del även betraktar sig själva 
som samordnare och utredare mellan politikerna, planerarna och 
medborgarna. Planerarrollen som samordnare och utredare kan 
betraktas som ett tecken på konsensusbeslutsfattande. Planerarna 
diskuterar med medborgarna i arbetet med att ta fram 
planförslag. Resultatdelen visar också tecken på att 
konsensusbeslutsfattande inte nödvändigtvis handlar om att fatta 
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besluten tillsammans genom att uppnå konsensus, utan om att 
inkludera medborgarna i planeringen.  

I resultatet framkommer det också att avsikten och 
användningen av samrådet och medborgardialogen kan se olika 
ut från planerare till planerare. Dels kan avsikten med 
medborgardialogen handla om att planerarna skaffar sig 
information om det område som ska planeras, men det kan också 
handla om att planera en god stad. Däremot visar resultatet 
också att medborgardialogen i flera fall beskrivs som en 
”meningslös ritual” från planerarnas sida, som ett försök att visa 
att de bryr sig men att de senare inte tar tillvara på 
informationen från medborgarna. I detta kan ses tecken på både 
en rationell och en kommunikativ syn på medborgardialoger i 
stadsplaneringen, vilket beror på att flera av planerarna 
beskriver medborgardialogen som ett sätt att göra något för syns 
skull. Slutligen antyder resultatet att flera av planerarna 
beskriver sig som informatörer i relationen till medborgarna, 
snarare än som medlare 
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I det följande kapitlet har material från den empiriska studien 
använts i en avslutande analys samt att några generella slutsatser 
har dragits. Kapitlet är strukturerat på samma sätt som de övriga 
kapitlen. Först analyseras planerarnas syn på sin roll som 
planerare och därefter planerarnas syn på medborgardeltagandet 
i beslutsfattandet. Analysen kommer vara strukturerad på så sätt 
att resultatet diskuteras utifrån den tidigare forskning för att 
problematisera hur planerarna har svarat. Detta för att visa på 
generella likheter och skillnader i planerarnas syn på sin roll 
som planerare och synen på medborgardeltagandet i 
beslutsfattandet.  

För att göra planerarnas svar om sin syn på sin roll som 
planerare tydligare kommer dessa att presenteras med hjälp av 
en modell där planerarna placeras in på en skala som visar 
rationell respektive kommunikativ planering i två separata 
kolumner med ett antal variabler som representerar idealtyperna 
för de båda planeringsparadigmen. Utgångspunkten är inte att 
förvänta att någon av planerarna uppfyller dessa till punkt och 
pricka, tanken är att visa på skillnader mellan de olika 
intervjuade planerarnas synsätt, men också att visa hur 
konsekventa deras svar är.  

Strecken representerar sedan forskarens tolkningar av huruvida 
planerarens syn på planeringen lutar åt det ena eller andra hållet. 
Det för att underlätta analysen men också för att underlätta för 
läsaren och eventuella framtida studier. Analysen bygger helt på 
forskarens egna tolkningar och behöver därför inte stämma 
överens med hur planerarna själva betraktar sin roll. Analysen 
kommer att delas upp i två figurer som båda visar samma 
variabler, för att underlätta för läsaren och för analysen.  
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Planerarnas syn på sin yrkesroll  
 

Planerarna har svarat att planeringen är en rationell organisation, 
snarare än baserad på konsensus. Detta överensstämmer med 
PBL:s intentioner, som är att vara en rationell process med 
kommunikativa inslag. Stadsplaneringen bygger på ett rationellt 
beslutsfattande, där planeringen är en rationell process där 
politikerna beslutar om målen och visionerna. Planerarnas roll 
mot politikerna handlar om att planerarna får i uppgift att arbeta 
fram planer som stödjer politikernas mål.  

I likhet med hur planerarna beskriver beslutsfattandet, skriver 
Strömgren (2007) att planerarnas uppgift i rationell planering är 
att utveckla planer som bygger på politikernas mål. Därefter är 
det politikerna som beslutar om vilken plan som ska vinna laga 
kraft (Strömgren 2007:151). Schumpters teorier visar en 
liknande beskrivning av planerarnas relation till politikerna. 
Helds (1997) tolkning av elitdemokratin visar att det behövs 
tekniskt kunniga medborgare för att politikernas mål ska kunna 
förverkligas. I likhet med i den rationella planeringen beskrivs 
medborgarna inte ha kunskap eller intresse att delta i 
stadsplaneringen. Schumpters teorier om elitdemokratin visar att 
det var planerarna som skulle planera för välfärden och för 
allmänhetens bästa (Held 1997:246).  

Därför skulle det inte vara korrekt av mig att säga att planerarna 
är rationella, däremot visar resultatet att planerarna ofta kan 
placeras i en expertroll. I analysmodellen är det möjligt att se att 
flera av planerarna har svarat att stadsplaneringen bygger på ett 
rationellt beslutsfattande. Strömgren (2007) skriver att svensk 
stadsplanering har hållit fast vid den rationella beslutsprocessen. 
För det första ligger fokus på att få tillstånd rationella besluts- 
processer som kan möjliggöra goda politiska beslut och pröva 
olika planalternativ. Däremot är det rationella idealet nyanserat. 
I svensk stadsplanering handlar den rationella beslutprocessen 
främst om en avvägning mellan olika synpunkter, vilket avser 
att få fram en acceptabel kompromiss mellan enskilda och 
allmänna intressen. Definitionen av stadsplanering är likadan i 
dagens planering som i den rationella planeringen (Strömgren 
2007:238). 

Planerarna har i flera fall svarat att stadsplaneringen bygger på 
ett rationellt beslutsfattande. Däremot visar svaren att planerarna 
har olika synsätt på hur planeraren ska vara och hur 
beslutsfattandet skulle kunna se ut. P1 säger till exempel att 
planerarnas uppgift är att genomföra ett projekt och förankra det 
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hos politikerna, men även att komma med nytänkande förslag 
om det skulle behövas (P1, s1). 

 

Figur 6. Analysmodell del 1. Modellen visar de fem första planerarnas syn på sin yrkesroll 

P9 säger att det sätt som besluten fattas på även skulle kunna 
bero på om politikerna är intresserade av stadsplaneringen. Det 
kan vara så att politikerna bara är intresserade av att 
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segregationen och bostadsbristen åtgärdas, men inte hur 
problemen faktiskt ska åtgärdas (P9, s1). 

 

 Figur 7. Analysmodell del 2. Modellen visar de sex sista planerarnas syn på sin yrkesroll. 

Resultatet visar att det handlar om rationell beslutsprocess, där 
planeraren ska ta fram ett planförslag som uppfyller politikernas 
mål på ett objektivt sätt. Planerarna ska samtidigt ha förståelse 



 

Si
d
a7
1
 

för att politikerna kanske inte tycker om planerarnas förslag. För 
att underlätta samarbetet med politikerna ska planerarna också 
göra informationen om planen tydlig (P9, s1). 

De två exemplen visar ett rationellt beslutsfattande där 
politikerna har sista ordet i arbetet med att ta fram planer. 
Däremot får inte kommunens planer strida mot PBL:s normer 
för planarbetet. Om kommunens planer strider mot normerna 
kan Länsstyrelsen skicka tillbaka planen till kommunen så att 
planen kan göras om.  

Resultatet visar också att tre planerare antyder att stadsplanering 
är en rationell process, men att den visar tecken på inslag på den 
kommunikativa planeringen genom att medborgarna tillåts delta. 
Resultatet visar att tre av planerarna har en kommunikativ syn 
på planerarrollen, samtidigt som de svarar att stadsplaneringen 
är en rationell process. Det finns två exempel som visar att 
planerarna bara kan föreslå utifrån sin yrkeskompetens hur 
planeringen bör vara, men att det är politikerna som fattar 
besluten (P3, s1-2).  

I likhet med de planerare som lutar mot rationellt 
beslutsfattandet, säger P3 att det är viktigt att i vara professionell 
mot politikerna (P3, s2). Analysen visar att P3 låter förstå att 
planerarrollen också innebär ett pedagogiskt ansvar, både mot 
politikerna men också mot medborgarna. I detta kan ses att en 
del av det pedagogiska ansvaret handlar om att genom samrådet 
diskutera en plan med medborgarna (P3, 5).  

I Strömgrens (2007) beskrivning av kommunikativ planering 
kan ses att konsensus mellan medborgarna, politikerna och 
planerarna är det optimala sättet att planera. Till skillnad från i 
den rationella planeringen, sker beslutsfattandet genom att 
parterna diskuterar fram ett beslut (Strömgren 2007:45). 
Dialogformen är ett vanligt förekommande sätt för planerarna 
att prata med medborgarna.  

Beskrivningen av Habermas teorier i forskningsöversikten visar 
att ett konsensusbeslutsfattande nästintill är omöjligt i praktiken 
och kanske även orealistiskt att genomföra. Henecke och Khan 
(2002) förmedlar att detta kan bero på att medborgarna i en 
deltagardemokrati, tvingas se bortom egenintresset och istället 
se till allmänintresset (Henecke & Khan 2002:14). En anledning 
till att konsensus kan beskrivas som omöjligt att uppnå kan vara 
att politikerna, planerarna och medborgarna har olika syn på hur 
staden ska planeras. Detta samtidigt som det också skulle kunna 
bero på att medborgarna har olika förutsättningar, såväl sociala 
som utbildningsmässiga, att delta i stadsplaneringen (Bohman & 
William 1997:14). 
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En förklaring till att ingen av planerarna svarat att planeringen 
är konsensusstyrd kan beror på att en deltagardemokrati inte är 
praktiskt genomförbar. I analysen går det se att planerarna anser 
att planeringen är rationell snarare än kommunikativ, vilket 
beror på att medborgardialogen kan beskrivas som ett verktyg 
som planerarna använder för att skaffa sig information om 
staden. Därför kan inte planeringen beskrivas som en 
kommunikativ process. Däremot uttrycker ingen av de 
intervjuade planerarna att stadsplaneringen är en rationell 
process i dess ideala mening.  

Planerarrollen kan därför beskrivas som en avvägning mellan 
planeringsparadigmen. Stadsplaneringen är en rationell process, 
där planerarna ska förverkliga och förvalta politikernas 
önskemål. Samtidigt som planerarna genom samrådet ska 
kommunicera med medborgarna och ta del av deras åsikter och 
synpunkter.  

I likhet med beskrivningen av elitdemokrati, deltagardemokrati 
och deliberativ demokrati har planerarna en expertroll mot både 
politikerna och medborgarna. Skillnaden är bara till vilken grad 
de kan beskrivas som experter. I elitdemokratin har politikerna 
totalt expertis, medan planerarna ska arbeta för att förverkliga de 
politiska målen. Politikernas roll förändras i deltagardemokratin 
och i deliberativ demokrati. Det är fortfarande politikerna som 
fattar besluten, men medborgarna och planerarna har fått en 
ökad betydelse för hur politikerna fattar besluten (Held 
1997:240–241, Henecke & Khan2002:13 & 14).  

I planerarnas svar går det se att den rationella planerarrollen gör 
sig påmind i alla svar. Analysen visar att två av planerarna har 
en kommunikativ syn på planerarrollen. P7 säger till skillnad 
från flera av de andra planerarna, att avsikten med 
medborgardialogen i stadsplaneringen är att motverka 
felaktigheter. I det här fallet kan felaktigheter innebära sociala 
problem, där en plan i värsta fall kan vara en bidragande faktor 
till att problem som segregation ökar, istället för minskar. Om 
medborgarna inkluderas tidigt i planprocessen får planerarna 
oftast ett bättre underlag att förhålla sig till. P7 säger att rätt 
förslag skapar rätt underlag för att politikerna ska kunna fatta 
rätt beslut (P7, s2). I likhet med P7 svarar P8 att 
medborgardialogen handlar om att förankra planerna hos 
medborgarna (P8, s3). Planerarna kan därför antas mena att 
planerarrollen delvis handlar om att kunna förankra planeringen 
hos politikerna och medborgarna. Att förankra en plan och söka 
stöd och få fakta om ett område kan av planerarna uppfattas som 
kommunikativ planering, men det kan lika gärna placeras in i 
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den rationella planeringen, men där vill planerarna hitta allierade 
i sitt arbete.  

Resultatet visar likväl att det inte skulle vara korrekt att beskriva 
planerarna antingen som rationella eller kommunikativa i sin 
syn på planerarrollen. I en del frågor antyder planerarna att de 
till viss del beskriver sig som rationella. Ändå visar resultatet i 
flera fall att planerarna beskriver sig som delvis eller helt 
kommunikativa. Analysen visar att planerarrollen kan beskrivas 
som en avvägning mellan den rationella- och den 
kommunikativa planerarrollen.  

Planerarnas syn på medborgardeltagandet i 
beslutsfattandet 

 

För att undersöka problemet som förmedlas i problemställningen 
och besvara den övergripande frågeställningen; om planerarna 
ser medborgardeltagandet som ett sätt att kunna fatta bättre 
beslut, eller ser de det som ett sätt att låta medborgarna få vara 
med och bestämma? Visar resultatet att planerarna kanske mest 
betraktar medborgardeltagandet som ett sätt för planerarna att 
kunna fatta beslut och att medborgarna sällan får vara med och 
bestämma. En anledning till att medborgardeltagandet i 
stadsplaneringen inte är en del av beslutsfattandet kan bero på 
att det antas utmana det representativa systemet i Sverige. I det 
representativa systemet är medborgarnas uppgift att välja sina 
politiska representanter, om den svenska planeringen var 
kommunikativ skulle medborgarna istället vara en del av 
beslutsfattandet i det politiska systemet.  

Strömgren (2007) skriver att den kommunikativa planeringen 
utmanar den representativa demokratin. I 1990-talets lagförslag 
av PBL hade medborgarinflytandet därför begränsats till att bara 
betraktas som ett komplement till det representativa systemet. 
Medborgarnas synpunkter skulle bara utgöra ett beslutsunderlag 
för politikerna, och medborgarnas åsikter och synpunkter skulle 
underlätta implementeringen av planbeslut. Politikerna 
ansvarade för planeringen (Strömgren 2007:233). Strömgrens 
beskrivning kan vara en anledning till att medborgana sällan får 
vara med och faktiskt fatta besluten, det strider mot det politiska 
systemet.  

Medborgarna får inte vara en del av beslutsfattandet på det sätt 
som kommunikativ planering förespråkar eftersom det utmanar 
den representativa demokratin.  Detta gör att medborgarnas roll i 
planeringen främst handlar om att planerarna och politikerna ska 
kunna fatta bättre beslut. Den fysiska planeringen kan därför 
inte beskrivas som kommunikativ. 
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I resultatet har det också visat sig att flera av planerarna 
beskriver sig som informatörer i relation till medborgarna i 
samband med samrådet. Khakee (2000) förmedlar att planerarna 
ibland känner sig osäkra på hur de ska gå tillväga för att 
inkludera medborgarna i stadsplaneringen. Därför är det vanligt 
att planerarna istället för att ha en klassisk medborgardialog 
ägnar sig åt att informerar medborgarna. En möjlig anledning till 
att planerarna beskrivs ägna sig åt att informera medborgarna 
kan bero på att medborgarnas åsikter ofta anses vara 
oanvändbara i planeringen (Khakee 2000:114). Politiker och 
planerare anser principmässigt att medborgardeltagandet i 
stadsplaneringen är välbehövligt. Detta för att motsäga sig själva 
angående medborgardeltagandet med argumenten om att det 
riskerar att störa en effektiv och välordnad beslutsprocess. 
Medborgardeltagandet kräver särskilda insatser av 
tjänstemännen för att kunna möta medborgarnas åsikter och 
synpunkter (Khakee 2000:112). 

Resultatet visar att planerarrollen är rationell. Resultatet visar 
också en antydan till att planerarna talar om en kommunikativ 
planering, men planerarnas innebörd av planeringsparadigmet är 
inte den samma som idealbilden. Den fysiska planeringen är en 
regelstyrd verksamhet genom PBL. Detta i kombination med 
Strömgrens beskrivning och att planerarna beskriver planeringen 
som rationell, visar att stadsplaneringen är rationell snarare än 
kommunikativ.  

Genom att placera de intervjuade planerarnas svar i relation till 
Arnsteins ”A ladder of citizen participation” är det möjligt att se 
att medborgarinflytandet i svensk stadsplanering ligger på 
tredje, fjärde eller femte trappsteget. Stegen handlar om 
information, konsultation och dialog. I det tre stegen beskrivs 
medborgarna bli inbjudna av planerarna, medborgarna ska 
komma till tals och ha en röst i planeringen samt att 
medborgarna tillåts ha en åsikt och ge råd. Det är fortfarande 
planerarna som har makten att fatta besluten. Medborgarna 
saknar därmed möjlighet att påverka stadsplaneringen (Arnstein 
1969:217). En av anledningarna till att medborgardeltagandet i 
stadsplaneringen inte handlar om mer än att medborgarna får 
tillåtelse att ha en åsikt och ge råd, kan bero att planerarna i flera 
fall beskrivit sig som informatörer, snarare än kommunikatörer 
och medlare. De understa trappstegen kan också beskrivas som 
mer eller mindre banala vilket beror på att de bygger på 
fullständig elitism. En fullständig elitism är mer eller mindre 
omöjligt att hitta i 2000-talets Sverige, vilket beror på att 
invånarna är upplysta om sina demokratiska rättigheter. 
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Om synen på medborgardeltagandet i stadsplaneringen istället 
sätts i relation till motiven för medborgardialoger och forskarens 
egna motiv; demokrati, effektivitet, legitimitet och rationalitet, 
är det möjligt att se att det egentligen bara är två av motiven som 
uppfylls. Det första motivet demokrati kan beskrivas som 
uppnått då medborgarna delvis får vara med och påverka 
planeringen. Detta beror på att planerarna i tre av fallen 
beskriver sig som medlare i samband med samrådet. Däremot 
visar resultatet också att flera av planerarna beskriver sig som 
informatörer i samband med samrådet. I de fall som planerarna 
beskriver sig medla med medborgarna går det se att de 
demokratiska rättigheterna faktiskt uppfylls. Medborgarna får 
tycka till om planen i diskussion med planerarna. Det andra 
motivet effektivitet handlar om att det behövs bättre kunskap om 
medborgarnas behov och perspektiv. 

I och med att planerarna i flera fall beskriver samrådet som att 
göra något för syns skull och att kommunen inte behöver ta 
tillvara på det medborgarnas yttranden, uppfylls inte motivet 
effektivitet. Detta beror helt enkelt på att planerarna i flera fall 
säger att de bara tillvaratar medborgarnas behov och perspektiv 
om det finns sociala och ekonomiska resurser. Trots att 
planerarna har antytt att planeringen bygger på deliberation går 
det se att medborgarnas röster inte alltid tas tillvara på i 
planeringen. Det tredje motivet om legitimitet, kan därför även 
betraktas som besvarat.  

Däremot kan det fjärde motivet om rationalitet, anses vara 
uppnått då planerarna och politikerna får ökade kunskaper om 
hur samhället ser ut. Resultatet visar däremot också att samrådet 
kan beskrivas som att göra något för syns skull. Detta beror på 
att planerarna antyder att de inte alltid tar tillvara på 
medborgarnas kunskaper om hur samhället ser ut. För att 
förtydliga denna problematik går det i P8 svar se att dialogen 
inte ska betraktas som en garanti för att kommunen tillgodoser 
medborgarnas synpunkter i planerna. Istället handlar det om en 
avvägning mellan olika intressen och kommunens ekonomiska 
resurser (P8, s4).  

Därför går det se att planerarnas syn på medborgardeltagandet är 
rationell. Samtidigt som medborgardeltagandet kan beskrivas ha 
betydelse för arbetet med att göra stadsplaneringen legitim och 
ekonomiskt effektiv. För att återkoppla till frågan om planerarna 
ser medborgardeltagandet som ett sätt att kunna fatta bättre 
beslut, eller om de ser det som ett sätt att låta medborgarna få 
vara med och bestämma? Går det att se att planerarna i flera fall 
antyder att medborgardeltagandet kanske främst handlar om att 
få information och kunskap om det område som ska planeras, 



 

Si
d
a7
6
 

och därför inte handlar så mycket om att låta medborgarna få 
vara med och bestämma. Därmed är det också möjligt att se en 
antydan till att planerarna beskriver medborgardialogen som ett 
sätt att fatta bättre beslut, vilket också besvarar frågan om hur 
planerarna ser på medborgardeltagandet i beslutsfattandet. 
Medborgarnas roll kan främst beskrivas handla om att 
planerarna ska få ökade kunskaper om hur samhället används.  

Avslutningsvis kan planerarnas syn på medborgardeltagandet i 
beslutsfattandet också bero på hur länge de har varit verksamma, 
och om planeraren är verksam i en liten eller mellanstor 
kommun. Flera av planerarna antyder också att det har blivit ett 
större fokus på medborgardeltagandet under de senaste åren. 
Detta kan antyda på att planerarnas syn på 
medborgardeltagandet kan komma att förändras ytterligare. 
Frågan är om det kommer förändras till det bättre eller till det 
sämre? 

 

Förklaring av figuren 
- Planerarna säger att stadsplaneringen är en rationell 

organisation. Politikerna beslutar om målen för planeringen, 
planerarna gör projekten medan politikerna slutligen antar 
planerna. I resultatet finns det också svar där planerarna säger att 
stadsplaneringen till viss del är kommunikativ.  
 

- När det gäller om planeringen bygger på fakta och beräkningar 
eller deliberation visar resultatet att flera av planerarna säger att 
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planeringen bygger på deliberation. Däremot visar analysen att 
planerarnas syn på den kommunikativa planeringen inte 
stämmer överens med Habermas ideal. Detta gör att 
stadsplaneringen kanske främst bygger på fakta och 
beräkningar. Analysmodellen visar hur planerarna själva har 
svarat.  
 

- När det handlar om planerarrollen bygger på kommunikation 
eller expertis, anser planerarna att det är en avvägning mellan att 
vara rationell eller kommunikativ. Detta antyder att planeringen 
är rationell men också kommunikativ.  
 

- Planeraren som informatör eller medlare i medborgardialogen, 
visar att planerarna är splittrade gällande om de är informatörer 
eller medlare. I flera fall säger planerarna att de är informatörer 
samtidigt som de visar inslag på att vara medlare. Däremot visar 
analysen att det är fler planerare som beskriver sig som medlare 
än som informatörer.   
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I det här kapitlet besvaras uppsatsens frågeställningar, och i dess 
svar även syftet och problemformuleringen.  

Hur ser planerarna på sin roll som planerare? 

För att besvara frågeställningen om hur planerarna ser på sin roll 
som planerare visar resultatet att den rationella planerarrollen är 
dominerande. Anledningen till att den rationella planerarrollen 
är den mest dominerande är att PBL fortfarande är 
överhängande rationell. I resultatet redogör planerarna för detta 
genom att säga att planeringen är en rationell process, det är 
politikerna som fattar besluten. Planerarna säger också att 
medborgardeltagandet i planeringen främst handlar om att 
planerarna ska få kunskap och information om det område som 
planeras, vilket pekar mot att planeringen är en rationell process. 
Planerarrollen handlar därför bland annat om att omvandla 
politikernas mål och visioner till planer. Däremot antyder 
analysen i flera fall att planerarna beskriver sig som experter 
både i relation till medborgarna, men också till politikerna. Detta 
gör att planerarna mycket väl kan beskrivas som rationella i sin 
planerarroll.  

Däremot visar resultatet också att planerarna till viss del 
beskriver sin roll som kommunikatörer. Därför är det svårt att 
placera planerarna i än det ena än det andra facket, vilket gör det 
svårt att uttala sig om att planerarna är rationella eller 
kommunikativa. Det går att se en antydan till att planerarna 
svarat att stadsplaneringen bygger på delvis deliberation, vilket 
antyder att planerarna inte är rationella genom att besluten 
bygger på fakta och beräkningar. Det som försvårar argumenten 
om att svensk stadsplanering är kommunikativ och bygger på 
deliberation snarare än fakta och beräkningar, är att planerarnas 
beskrivning av kommunikativ planering inte stämmer överens 
med Habermas idealbild. Det som planerarna anser vara 
kommunikativ planering är en begränsad form av det som 
exempelvis Habermas anser är kommunikativt. Bara för att 
planerarna söker stöd hos medborgarna betyder det inte att 
planeringen bygger på deliberation, vilket bygger på att alla 
inblandade ska vara beredda på att överge sin egen idé. Det är 
inte är fallet i svensk stadsplanering.  

Slutligen för att svara på frågan om planerarna är rationella eller 
kommunikativa visar resultatet att planerarna i de flesta fall 
beskriver sig som rationella, med vissa inslag av kommunikativ 
planering. Därför skulle det vara möjligt att beskriva planerarna 
som osäkra experter eller restriktiva kommunikatörer. Precis 
som uppsatsens titel visar.  
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Hur ser planerarna på medborgardeltagande i 
beslutsfattandet? 

För att besvara den andra frågeställningen om hur planerarna ser 
på medborgardeltagandet i beslutsfattandet visar resultatet delvis 
på en rationell syn på medborgardeltagandet. I resultatet går det 
sen en antydan om att planerarna inte tar tillvara på 
medborgarnas yttranden när de tar fram planer. Detta beror på 
att planerarna i flera fall svarat att det inte är säkert att 
medborgarnas åsikter och synpunkter tas tillvara på i 
planeringen. I resultatet går det se att planerarna även i flera fall 
sagt att planerarna inte tar tillvara på medborgarnas yttranden 
när de tar fram planer och att planeringen därför inte bygger på 
konsensusbeslutsfattande. Resultatet har däremot också visat att 
konsensusbeslutsfattande kanske inte nödvändigtvis behöver 
fungera som det gör i teorin. Istället kan det handla om att 
medborgarna i en större utsträckning än tidigare får vara 
delaktiga i planprocessen. Därför behöver det inte handla om att 
politikerna, planerarna och medborgarna tillsammans beslutar 
om samhällets utveckling. Konsensusbeslutsfattande i teorin 
kanske inte stämmer överens med hur det fungerar i praktiken. 

En annan anledning till att ett konsensusbeslutsfattande kanske 
inte är realistiskt beror på att deltagar- och deliberativ demokrati 
inte fungerar i verkligheten. Detta beror på att människor i 
allmänhet har svårt att se bortom det egna intresset och istället 
se till allmänintresset. Därför är det möjligt att se att beslut 
genom konsensus egentligen är omöjliga att uppnå i praktiken. 
Forskningen visar också att konsensusbeslutsfattande strider mot 
det politiska systemet. För att besvara frågan gällande hur 
planerarna ser på medborgardeltagandet i beslutsfattandet visar 
resultatet att planerarna är restriktiva till att medborgarna får 
vara med och fatta besluten. Resultatet visar att planerarna säger 
att medborgardeltagandet är viktigt för att kunna fatta bättre 
beslut, men sedan har analysen i flera fall visat det motsatta. 

Uppsatsen visar att diskussionen om medborgardeltagandet är 
lika aktuellt, om inte mer, idag som det var under 1960- och 
1970-talet. Utifrån forskarens egna tolkningar kan planerarna 
beskrivas som ambivalenta och osäkra till hur de ska hantera 
och inkludera medborgarna i stadsplaneringen. Planerarna är 
osäkra på hur medborgardeltagandet ska fungera för att ge rätt 
underlag i planeringen. Avslutningsvis ger de resultat som 
framkommit i studien ett empiriskt bidrag till hur 
stadsplaneringen går till.  
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Bilaga 1. Intervju med planerare 
 
Hej mitt namn är Erika Svensson och jag läser sista terminen vid mastersprogrammet 
Strategisk fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. Masterstudierna har nu gått in i 
den sista fasen vilket innebär en uppsatsskrivning på 30 högskolepoäng. Mitt examensarbete 
handlar om att studera hur planerare ser på sin roll som planerare i samband med 
medborgardialoger. För att kunna göra det kommer arbetet att bestå av en kvalitativ studie 
med fokus på semistrukturerade intervjuer, där verksamma planerare intervjuas. Detta för att 
studera och analysera hur planerare ser på sin egen roll i planeringen och vilken betydelse 
deras roll har för hur medborgardialoger används. Intervjuerna kommer att sammanställa i en 
slutlig uppsats och därför skulle jag vilja spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. 
Samtliga svar kommer att behandlas anonymt i uppsatsen. 
 

Intervjufrågor 
Bakgrunds frågor 
 

1. Hur länge har du varit verksam som planerare? 
 

2. Hur skulle du beskriva din roll som planerare i stadsplaneringen? 
 

3. Hur skulle du beskriva din roll som planerare gentemot politikerna? 
 

4. Tycker du att planerare yrket har förändrats sedan det att du fick din första 
anställning? 

 
5. (följdfråga) På vilket sätt har/inte har arbetet som planerare förändrats sedan du fick 

din fösta anställning? 
 
Medborgardialoger i stadsplaneringen 
 

6. Vilken erfarenhet av medborgardialoger har du? 
 

7. Vad är syftet med medborgardialoger som du ser det? 
 

8. Vad vill ni på kommunen få ut av en medborgardialog? 
 

9. Utifrån din erfarenhet - hur tar medborgarna till sig en medborgardialog och vad tror 
du de förväntar sig av en sådan? 

 
10. Hur mycket påverkar medborgardialoger den färdiga planen och till vilken grad? 

 
11. Hur jobbar du/ni med medborgardialoger och hur ofta?  

 
12. I vilken fas av stadsplaneringen tycker du att medborgardialoger känns relevanta? 

 
Tack för att du ville ställa upp! 


