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Sammanfattning  
 

Denna uppsats har visat att utformningen av samråds- och medborgarmöten har en viktig 

betydelse för dess förutsättningar att genomföras i linje med kommunikativa planeringsideal. 

Detta har kunnat påvisas genom deltagande observationer av hur samråds- och 

medborgarmöten sker i praktiken. Observationerna har genomförts med syfte att förstå 

möjligheter och utmaningar med att bedriva kommunikativ planering utifrån olika 

planeringsideal. 

 

För samråd generellt så tycks de allra flesta genomföras på kommuners hemsidor och inte i 

mötesform och av de som genomförs i mötesform tycks de flesta anordnas i öppet hus. 

Samtliga observerade möten, såväl samrådsmöten som medborgarmöten, innehöll brister 

gällande uppfyllande av kommunikativa planeringsideal, om än olika beroende på vilket 

planeringsideal en utgick från. I mitt arbete har jag utgått från två olika planeringsideal som 

inspirerats av Habermas (1984) och Mouffe (2000; 2008) och studerat hur två centrala 

aspekter för kommunikativ planering, konsensus och konflikt, hanterats under de observerade 

mötena. De mer fritt strukturerade medborgarmötena som inte är knutna till någon detaljplan 

visade sig generellt sätt ha fler mötesdeltagare och innehålla fler samtal och diskussioner 

jämfört med samrådsmötena oavsett om de anordnades i strukturerad form eller öppet hus-

form. Utformningen av möten visade sig även ha en viktig betydelse för dess utfall oavsett 

vilket planeringsideal en utgick från. Utformningen är en aspekt som Habermas inte tar 

hänsyn till i sina idéer om perfekta samtalssituationer och resultatet från denna studie kan 

därmed anses relevant för framtida forskning att ta hänsyn till för att skapa mer kompletta 

teorier. Även policyskapare kan rimligtvis ha intresse av att inkludera utformningen av möten 

som en aspekt i framtida arbete för att förbättra möjligheterna till att kunna bedriva 

kommunikativ planering. Min studie stärker även Strömgrens (2007) tes att planeringen 

fortfarande är rationell i grunden, då jag empiriskt visat att tjänstemän rationaliserat vad som 

är ett lämpligt hållningssätt, med hänvisning till det allmänna intresset. 
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Kapitel 1 Inledning  
 

En vanlig historieskrivning är att planering gått från att vara av rationell karaktär till att bli 

mer kommunikativ där markkonflikter ska försöka lösas genom samarbete som leder till 

konsensus, alltså överenskommelse inom en grupp (Allmendinger, 2009; Sager, 2017). Olika 

forskare har dock olika normativa ideal gällande hur kommunikativ planering ska gå till. 

Social-filosofen Jürgen Habermas (1984) förespråkar vad som kallas för kommunikativ 

rationalitet vilket innebär att deltagare under rätt förutsättningar kan resonera sig fram till 

konsensus. Dessa idéer har bland annat fått kritik för att sakna strategier för att motverka 

repressiv maktutövning (Sager, 2017). Flyvbjerg (1998; 2004) menar att makt måste beaktas i 

planeringsprocessen och att det inte går att skapa förståelse för planering utan att placera 

analysen inom en maktkontext. En kritiker av Habermas synsätt är teoretikern Chantal 

Mouffe (2000) som menar att konsensus inte är eftersträvansvärt då det alltid innebär att 

perspektiv undertrycks. Istället argumenterar Mouffe för vad hon kallar agonism, vilket 

utmärks av konflikt mellan aktörer som respekterar varandra. Habermas och Mouffes två 

olika normativa ideal som inspirerat planeringsideal kommer att vara centrala för denna 

uppsats.  

 

När en plan upprättas måste kommuner, enligt Plan- och Bygglagen, samråda med 

intressenter som berörs av planen. Utöver det lagstadgade samrådet förespråkar Boverket 

(2018) även att kompletterande medborgardialog ska bedrivas i kommuner. Värdet av 

medborgardialoger råder det dock delade meningar om och kritiker pekar ofta på brister i 

mötenas utformning (Stenberg et al., 2013). Utformningen av samrådsmöten har kritiserats för 

att ingjuta falska förhoppningar hos medborgarna eftersom deltagandet innebär en rådgivande 

roll och inte någon beslutande makt då det är underordnat den representativa demokratin 

(Henecke, 2006). Enligt Henecke (2006) råder en förvirring bland medborgare gällande vem 

som fattar planeringsbeslut och vilken del som det allmänna deltagandet har i den processen. 

Anledningen till detta menar Henecke (2006) är ambivalensen mellan det rationella och det 

kommunikativa beslutsfattandet som finns i Plan- och Bygglagen och som vuxit fram 

historiskt. Rådande oklarhet kring vilket inflytande deltagare faktiskt har kan leda till 

besvikelse enligt Henecke (2006) som menar att en kommuner kan se ett samrådsmöte som ett 

tillfälle att informera medborgare om förändringar och öka legitimiteten för dessa snarare än 

ett tillfälle för att hämta in idéer gällande utformning av en plan. Strömgren (2007) hävdar 

även att det ökade medborgardeltagandet är av rationell karaktär snarare än kommunikativ 

eftersom det syftar till informationsspridning och förbättrade beslutsunderlag. I min studie 

kommer jag att testa Strömgrens (2007) tes empiriskt. 

 

Medborgadeltagande kritiseras bland annat för att vara dåligt utformat och för att leda till en 

snedfördelning av inflytande mellan olika grupper (Richardson & Flyvbjerg, 2002; Hillier, 

2003; Huxley, 2000; Micheletti, 2017). Vikten av mötesledarnas agerande gällande bland 

annat kommunikationen med deltagarna framhålls av Reed (2008) som menar att detta är 

viktigt för att mötena ska kunna genomföras på ett sätt som möjliggör givande samtal och 

möten för samtliga parter. Deltagandemetoders karaktär sägs även vara en stark orsak till 

konflikter inom planering och Micheletti (2017) menar därför att det är viktigt att studera 

utformningen av planeringssamråd och annan typ av medborgardeltagande, vilket är precis 

vad denna studie ämnar göra.  

 

Utifrån rådande kritik gällande genomföranden av medborgardeltagande menar jag att det är 

värdefullt att empiriskt studera samråds- och medborgarrmötens eventuella brister för att 
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vidare kunna bidra med ny kunskap för att motverka dem. Med min studie ämnar jag därmed 

bidra med empirisk kunskap gällande hur samråds- och medborgarmöten går till, vilket jag 

hävdar är värdefullt för policyskapare och forskare att ta del av för att kunna skapa 

eftersträvansvärda mötesutformningar. Normativa planeringsideal inspirerade av Habermas 

(1984) och Mouffes (2000; 2008) gällande hur kommunikativ planering bör gå till kommer att 

användas för att genomföra detta. Fokus i uppsatsen ligger på genomförandet av mötena och 

inte vad som hänt före eller efter.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

- Hur går samråds- och medborgarmöten till? 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medborgardeltagande i den fysiska 

planeringen ser ut i praktiken och hur det förhåller sig till kommunikativa planeringsideal. 

Detta kommer undersökas genom deltagande observationer av samråds- och 

medborgarmöten. Särskilt fokus kommer ligga på att studera hur mötena förhåller sig till två 

motstående kommunikativa planeringsideal vilka utgår från idéer av Chantal Mouffe (2008) 

och Jürgen Habermas (1984). Mouffe (2008) förespråkar agonism, vilket innebär att konflikt 

ska tillåtas att uppstå. Habermas (1984) eftersträvar kommunikativ rationalitet vilket går ut på 

att deltagare har kapacitet att resonera sig fram till konsensus där de starkaste sakargumenten 

vinner förutsatt att perfekta samtalssituationer råder. Studien syftar till att undersöka om 

mötena uppfyller kommunikativ planeringsideal eller om det finns brister i mötenas 

utformning och genomförande. Jämförelser kommer att ske mellan de olika mötena dels 

utifrån att dess utformning skiljer sig åt samt att det finns en strukturell skillnad mellan 

samrådsmöten och andra medborgarmöten då det förstnämnda är lagstadgat. Studien ämnar 

besvara frågeställningarna: 

 

- Hur förhåller sig aktörer vid samråds- och medborgarmöten till konflikt?  

- Hur överensstämmer genomförandet av samråds- och medborgarmöten med Habermas 

idéer om perfekta samtalssituationer? 

- Hur påverkas mötenas genomförande av dess olika utformning? 

 

1.2 Den begreppsliga röran  
 

Medborgarmöten kan ske på många olika sätt och hur mötena benämns kan variera.  

Samrådsmöten är en typ av medborgarmöte. Samråd måste enligt Plan- och Bygglagen 

genomföras under planprocessen för att den ska kunna komma vidare, detta måste dock inte 

ske i mötesform. Eftersom jag i denna uppsats fokuserar på hur medborgarmöten går till 

kommer jag dock endast fokusera på de samråd som genomförs i mötesform. Hur ett 

samrådsmöte är utformat kan variera men gemensamt för samtliga är att de berör en 

detaljplan. Det finns andra medborgarmöten utöver samrådsmöten vilka kan benämnas och 

vara utformade på olika sätt. Dessa möten är inte lagstadgade och inte heller bundna till någon 

detaljplan. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) myntade begreppet medborgardialog 

som ett namn på medborgardeltagande där olika intressenter möts och diskuterar 

samhällsfrågor. Några förekommande exempel på detta är t.ex. medborgarmöten, 

medborgardialogsmöten, konsensusinriktade samtal, fokusgrupper och offentliga möten 

(Micheletti, 2017). Dessa medborgarmöten har möjlighet att vara friare gällande sitt innehåll 

jämfört med samrådsmöten som alltså är en lagstadgad process och utgår från en specifik 

detaljplan. 
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För att undvika begreppsförvirring kommer jag i denna uppsats vara tydlig med när jag pratar 

om samrådsmöten i stort eller samrådsmöten utformade på ett visst sätt. När jag benämner ett 

möte som medborgarmöte utan att specificera något annat hänvisar jag till medborgarmöten 

som inte är knutna till en detaljplan. När jag skriver om samråds- och medborgarmöten 

hänvisar jag till både samrådsmöten knutna till en detaljplan och medborgarmötena som inte 

är knutna till en detaljplan. 
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Kapitel 2 Kommunikativ planering  
 

Kapitlet beskriver rationella och kommunikativa planeringsideal och vrider och vänder på 

påståendet att ett skifte från det ena till det andra faktiskt skett. Kritik mot det kommunikativa 

planeringsidealet presenteras även där bristen på strategier för att hantera makt är en del. 

 

2.1 Från rationell- till kommunikativ planering 
 

Fram till 1970-talet var den rationella planeringen dominerande i Sverige. Enligt rationella 

planeringsideal är planerares uppgift att hitta rationella lösningar på frågor rörande 

markanvändning. Planerare utgörs av kommunala tjänstemän. Under den tiden menade vissa 

att planeringsfrågor näst intill borde beläggas med sekretess så att planerare och politiker på 

bästa sätt ostört kunde ägna sig åt att uppfylla allmänhetens intresse. Rationell planering har 

kallats för expertplanering på grund av dess tilltro till att planeraren kan vara oberoende och 

objektiv och fatta beslut i planeringsprocessen på rationell grund (Healey, 1997; Henecke, 

2006; Khakee, 1999; Bexelius et al., 1964). Myndigheter och byråkratin har en stark roll inom 

rationell planering och har till uppgift att fatta noga analyserade beslut (Allmendinger, 2009). 

Kritiker menar att den rationella planeringen utgår från att samhället fungerar utifrån en 

logisk struktur skapad efter ingenjörer och med en avsaknad av det intuitiva och de spontana 

aspekterna som människor kan bidra med. Rationell planering har även fått kritik för att inte 

ta hänsyn till demokratiaspekter (Allmendinger, 2009). 

 

Allmendinger (2009) menar att planeringen sedan efter 1970-talet genomgått ett skifte från att 

vara av rationell karaktär till att gå mot att vara kommunikativ och ta större hänsyn till 

medborgarna. Istället för att fokusera på resultat ligger fokus istället på processen där 

diskussionen är själva kärnan. Kommunikativa planeringsteoretiker anser att samhället är 

komplext och i ständig förändring vilket gör att generella metoder inte är lämpliga. Det bästa 

sättet att kunna hänga med i samhällets förändring är istället att bjuda in de människor som 

utgör samhället till att delta i processen. I Sverige skedde 1987 förändringar i Plan- och 

Bygglagen med syfte att demokratisera processer gällande samhällets fysiska planering 

(Henecke & Khan, 2002). En del av detta var att lagstadga samråd som en obligatorisk del i 

detaljplaneprocessen. Detta innebar att kommuner måste samråda med olika intressenter som 

berörs av en detaljplan, med syfte att bland annat förbättra beslutsunderlaget (Boverket, 

2015b).  

 

Ursprunget till den kommunikativa planeringens idé om att skapa konsensus mellan aktörer 

kommer till stor del ifrån social-filosofen Jürgen Habermas och hans idéer om perfekta 

samtalssituationer och kommunikativ rationalitet (Tahvilzade, 2015). Genom att utforma 

ideala samtalssituationer menar Habermas att det är möjligt att som grupp nå fram till ett 

”rationellt konsensus” (Healey, 1997). Habermas utgår från att människor innerst inne vill 

gott (Flyvbjerg, 1998). 

 

Kommunikativ planering ses som ett försök till ett socialt orienterat deltagande mellan olika 

intressenter och berörda grupper som syftar till att skapa en rättvist utvecklad fysisk 

planering. Olsson (2009) har beskrivit begreppet kommunikativ planering som ett 

paraplybegrepp som innefattar planeringsprocesser som betonar diskurs, kommunikation och 

konsensus-skapande. Kommunikativ planering vill genom en öppen, inkluderande, 

transparent process försöka lösa markkonflikter genom samarbete (Sager, 2017). I 

tillämpningar av Habermas teori finns även ett effektivitetsargument som framhåller att 
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planeringsprocesserna blir effektivare vid involvering av fler grupper och individer genom att 

överklaganden och motstånd från allmänheten minskar (Tahvilzahed, 2015; Booher, 2004). 

 

Om kommunikativ planering genomförs i linje med teoretiska ideal inspirerade av Habermas 

kan det leda till att fler aktörer och människor lockas att delta i formandet av den fysiska 

miljön, vilket skulle kunna leda till en större förankring bland medborgarna, vilket i sin tur 

skulle kunna öka legitimiteten för utfallet av planeringsprocesser (Healey, 1997). I dagsläget 

finns dock en tendens av att vissa grupper i samhället deltar mer aktivt än andra vid 

exempelvis samrådsmöten (Henecke &Khan, 2002). Kritiker av det kommunikativa 

planeringsidealet så som Mouffe (2008) menar även att starkare grupper med exempelvis stor 

kunskap eller starkt ekonomiskt kapital alltid har ett övertag vilket gör det lättare för de att få 

upp frågor på agendan vid kommunikativa planeringstillfällen jämfört med svagare grupper. 

Förespråkarna menar tvärtom att kommunikativ planering kan motverka maktskillnader 

(Tahvilzadeh, 2015). 

 

Kommunikativ planering betonar vikten av att alla grupper ska bli hörda och målet är att 

möjliggöra en samhällsutveckling som tar hänsyn till mångfald med mer rättvisa villkor 

mellan olika aktörer, inte bara de stora (Healey, 1997). Habermas teori bygger på vad han, 

översatt till svenska, kallar för kommunikativ rationelitet vilket innebär att objektivitet inte 

ska komma ifrån planerarna utan skapas utifrån den diskurs som de involverade parterna 

tillsammans bygger upp (Allmendinger, 2009; Velásquez, 2005). Kommunikativ rationalitet 

går ut på att deltagare under rätt förutsättningar har kapacitet att resonera sig fram till 

konsensus där de starkaste sakargumenten vinner utan att maktstrukturer påverkar (Habermas, 

1984). För att det ska vara möjligt att nå konsensus i en diskurs menar Habermas att 

deltagarna måste följa en etik i fem steg som innebär att (Flyvbjerg, 1998).:  

 

• Det får inte ske någon uteslutning av berörd part från diskursen. 

• Lika möjligheter ska råda för alla parter gällande att framföra egna argument och 

kritisera andras. 

• Det ska råda en vilja hos alla parter att sätta sig in i andras situation samt att ha 

förståelse för den. 

• Det måste ske en neutralisering av rådande maktstrukturer.  

• Alla parter måste vara transparenta med egna mål och intentioner och inte strategiskt 

försöka vinna över andra.  

 

2.2 Kritik mot det kommunikativa planeringsidealet  
 

En teoretiker med ett motstående synsätt än Habermas är Chantal Mouffe (2000) som anser 

att det finns både konflikt och mångfald i våra samhällen vilket måste erkännas och behandlas 

konstruktivt för att inte explodera i en våldsam konfrontation. Mouffe (2000) menar att 

konsensus alltid innebär att perspektiv undertrycks och det anses ytterst viktigt att öppna, 

demokratiska samhällen inte ägnar sig åt att försöka undertrycka eller förneka att det finns 

fundamentalt skilda politiska åsikter. Mouffe anser att i situationer där det politiska 

undertrycks så skapas ett främlingskap gentemot formella politiska institutioner vilket leder 

till ett undergrävande av legitimitet hos demokratiska beslutsfattande institutioner (Metzger, 

2017). Mouffe argumenterar för agonism vilket utmärks av konflikt mellan aktörer som 

respekterar varandra. Mouffe menar att konflikter måste kanaliseras, förmedlas och utageras 

vid formella processer istället för utanför dem. Att uppnå konsensus, vilket eftersträvas inom 

kommunikativ planering inspirerad av Habermas idéer, bör enligt Mouffe inte vara ett mål 
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eftersom det ofta döljer en orättvis dominans och maktutövning (Hanssen & Falleth, 2014). 

Mouffe menar att: 

 

”[...] Det handlar om att inse att ett demokratiskt samhälle innehåller en mångfald intressen 

och krav som visserligen befinner sig i konflikt och aldrig kan bli slutgiltigt försonade, men 

som trots detta måste betraktas som legitima.”(Mouffe, 2008:117). 

 

Tahvilzadeh (2015) är inne på samma spår som Mouffe och menar att den kommunikativa 

planeringens strävan efter konsensus och att finna ett gemensamt bästa nästan bör ses som en 

utopi eftersom olika grupper har olika intressen vilket gör konflikt nödvändigt. Även 

Flyvbjerg (1998) kritiserar Habermas teori för att sakna förklaring gällande hur den skulle 

kunna appliceras i verkligheten. 

 

En annan typ av kritik mot kommunikativ planering handlar om hur den utförs i praktiken. 

Ofta är processerna utdragna och dess tidskrävande karaktär tenderar att leda till ett försvagat 

intresse hos medborgarna som kan få bilden av att inget händer vilket även kan påverka 

trovärdigheten för de som initierar mötena (Fainstein, 2000; Laurian, 2009). I boken 

Medborgardialog – demokrati eller dekoration beskriver en rad forskare olika exempel på 

lokal kommunikativ planering som ofta är av mindre lyckad karaktär då sättet som det bedrivs 

på ofta misslyckas med att uppfylla dess demokratiska värden. Dock utesluts inte dess 

potential. Cars (2015) uttrycker att:  

 

”[M]edborgardialog kan fylla en viktig roll i samhällsplanering. Men för att göra det måste 

de genomföras på ett seriöst sätt så att de verkligen speglar medborgar-och samhällsintressen 

snarare än särintressen.” (Cars, 2015, s. 135). 

 

Vidare har Mannberg och Wihlborg (2008) pekat på risker för den kommunikativa 

processteorin gällande att fokus läggs på processen istället för vad som planeras och att de 

planerade positiva effekterna uteblir. För att en god kommunikativ process ska kunna 

genomföras där aktörer handlar rationellt och i linje med exempelvis nationella mål om 

hållbarhet och inte endast för egen vinning menar Mannberg och Wihlborg (2008) att 

planeraren har en viktig uppgift i att under processen lyckas vidga de berördas perspektiv och 

tillgängliggöra en helhetsbild som alla parter kan ta till sig av. 

 

2.3 Det kommunikativa skiftet som aldrig skedde  
 

Alla forskare delar inte bilden av att ett skifte från rationell till kommunikativ planering 

faktiskt har skett. Strömgren (2007) är en av dessa och han menar att planering fortfarande är 

rationell i grunden vilket syns i lagstiftningen. Enligt Strömgren (2007) så är det ökade 

medborgardeltagandet, vilket kopplas till kommunikativ planering, egentligen av rationell 

karaktär då det har till uppgift att förbättra beslutsunderlag. Ett ökat medborgardeltagande 

betyder alltså inte att medborgarna påverkar besluten eller får någon egentlig beslutsmakt, 

vilket han menar krävs för att planering ska vara kommunikativ. Anledningen till att 

medborgarna inte har verkligt inflytande beror på att det skulle utmana den representative 

demokratin, vilket inte varit syftet med lagstiftningen kring ett ökat medborgardeltagande. 

Strömgren (2007) framhåller att den representativa demokratin faktiskt bara är förenlig med 

”planering som rationell beslutsprocess” (Strömgren, 2007 s.242). Den representativa 

demokratin bygger på att politiker står till svars inför folket och tjänstemän står till svars inför 

politikerna. Att då ge medborgarna rätt att påverka utöver då de röstar i val skulle innebära ett 

inflytande som försvagade den representativa demokratin (Healey, 1997). 
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I linje med Strömgren (2007) har Granberg och Åström (2007) i sin forskning uttryckt att ett 

ökat medborgardeltagande inte är samma sak som en indikator på deltagande- eller deliberativ 

demokrati, alltså att demokratin stärks och utvecklas genom kommunikation, utan främst 

utgör ett breddat beslutsunderlag. 

 

2.4 Den bristande hanteringen av maktutövning 
 

Den kommunikativa planeringens hantering av makt har blivit kritiserad (Sager, 2017) och 

maktrelationer vid mötessituationerna kommer därför studeras under studiens deltagande 

observationer. Habermas idéer om kommunikativ rationalitet har bland annat fått kritik för att 

sakna strategier för att motverka repressiv maktutövning. Sager (2017) menar att vissa kritiker 

av den kommunikativa planeringens konsensussökande ser konsensus som något ytligt som 

uppstår som en produkt av maktutövning och smart retorik istället för ett igenkännande av 

gemensamma intressen. Även forumet för en diskussion såväl som språket kan påverka 

maktstrukturerna för diskussionen. Flyvbjerg (1998; 2004) menar att makt måste beaktas i 

planeringsprocessen och att det inte går att skapa förståelse för planering utan att placera 

analysen inom en maktkontext. Olika normativa ideal har olika syn på makt och det går att 

diskutera vilket en anser vara det bästa. I denna studie eftersträvar jag dock inte att kora ett 

vinnande ideal utan snarare att studera hur mötena genomförs och vad utformningen av 

mötena tycks leda till för utfall. Olika teoretiska synsätt blir där ett verktyg för att analysera 

det jag observerat.  

 

Henecke (2006) har gjort en sociologisk studie av fysisk planering med bland annat makt i 

fokus där en del av maktbegreppet som behandlas är makt över kunskap. Att t.ex. förstå eller 

inte förstå innebörden av ett begrepp innebär makt. Utifrån detta kan ett icke inkluderade 

språkbruk vid ett mötestillfälle ses som en form av maktutövning. Språkbruket kommer att 

observeras under mina deltagande observationer. Mötesledare vid samråds- och 

medborgarmöten kan även utöva makt genom att lägga mer eller mindre vikt vid olika åsikter 

som inkommer vid mötestillfällen och genom hur ordet fördelas vid t.ex. frågestunder vilket 

är ytterligare aspekter som kommer att studeras under mina deltagande observationer.  

 

Henecke (2006) beskriver även makten över dagordningen som en aspekt av makt. Detta då 

dagordningen kan styra vilka frågor som tas upp och diskuteras vid ett möte eller inte. Vid 

samråds- och medborgarmötena är det kommunala tjänstemän som har makten över 

dagordningen och därmed också möjlighet att styra vilka frågor som diskuteras under mötena. 

Samrådsmötena utgår alltid från den aktuella detaljplanen som mötet behandlar medan andra 

medborgarmöten kan vara mer fria. Ytterligare ett sätt att styra har att göra med hur 

frågeställningar formuleras. Exempelvis kan frågeställningar formuleras genom ledande 

frågor vilket kan ses som ett maktutövande. Räthzels (2007) studie om Stockholmsförorten 

Tensta exemplifierar detta då hon visar hur makthavare delar med sig av inflytande förutsatt 

att inflytandet sker inom ramarna för deras målsättning för platsen.  
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Kapitel 3 Metod och materialinsamling  
 

Kapitlet omfattar en redogörelse av uppsatsens metod för materialinsamling vilket är 

deltagande observation av samråds- och medborgarmöten samt hur urvalet av dessa gått till. 

Under genomförandet har ett observationsschema använts och i kapitlet beskriver jag hur det 

växt fram samt presenterar en figur av det. Slutligen presenteras även Habermas fem steg i 

etik vilka fungerat som mitt analysverktyg vilka enligt Habermas ska uppfyllas för att det ska 

vara möjligt att nå konsensus. Avslutningsvis lyfts etiska förhållningssätt.  

 

3.1 Vad innebär metoden deltagande observation? 
 

Deltagande observationer förknippas ofta med studier som är väldigt tidskrävande trots att 

metoden även lämpar sig för andra typer av studier då många sammanhang är formade av 

fysiskt utspridda nätverk som är tillfälliga eller oregelbundna. Detta gör att den konstanta 

försjunkenheten som föreslås av antropologer varken är nödvändig eller möjlig för alla typer 

av sammanhang (Hannerz, 2003; Radway, 1988). Detta är fallet med de samråds- och 

medborgarmöten jag valt att observera i min studie där mina observationer pågått mellan 30 

minuter upp till cirka 120 minuter. 

 

Enligt Hay (2010) så är alla observationer en typ av deltagande observation utifrån att 

forskaren är fysisk närvarande och därmed påverkar situationen som observeras. Därför är det 

viktigt att som forskare vara medveten om sin egen position och sitt agerande. Vid deltagande 

observation så börjar forskaren först och främst med att välja sitt fält vilket styrs av syftet med 

forskningen. Fältet i denna studies fall är samråds- och medborgarmöten. Därefter gäller det 

att få tillgång till dessa möten, vilket i denna studie inte varit ett problem eftersom platserna 

för studien varit offentliga mötesplatser som inte krävt särskilda tillstånd för att få tillgång till. 

Vid offentliga mötesplatser uppstår oftast inte heller ett problem för forskaren gällande att 

smälta in i mängden, förutsatt att de innehåller en blandning av människor (Hay, 2010). 

Under observationerna finns det olika roller som en deltagande observatör kan inta. En 

populär skala gällande grad av deltagande för en observatör är Golds fyrgradiga skala som 

utgörs av (Bryman, 2011): Fullständig deltagande, Deltagare-som-observatör, Observatör-

som-deltagare och Fullständig observatör. Jag har under mina deltagande observationer 

främst intagit de två sistnämnda rollerna då mitt huvudfokus har varit att observera. 

 

Min studie utgörs av deltagande observationer av totalt tio samråds- och medborgarmöten där 

jag försökt studera utformningen av mötena och interaktionen mellan mötesdeltagarna. För att 

göra detta har jag studerat sociala uttryck hos människor och grupper genom att studera vad 

som sägs i samtal och diskussioner under mötena, hur maktförhållanden tar sig uttryck samt 

hur mötena förhåller sig till konflikt och konsensus. Ett sätt att studera maktförhållanden är att 

studera hur mötena styrs av bland annat mötesledaren, att studera om hen styr mot 

konflikt/tillåter konflikt eller om mötesledaren tycks styra mot konsensus. I mitt studerande 

av mötenas utformning har jag även fokuserat på den fysiska utformningen. Mitt 

tillvägagångssätt ligger i linje med hur Mack et al. (2005) uttryckt att observationer kan 

genomföras. Metoden deltagande observation lämpar sig väl för syftet med min studie då jag 

både studerar utformningen av mötena och interaktionerna som sker vid mötena vilket kräver 

att jag är fysiskt på plats. Att observera handlar om att uppfatta mer än det ögat ser och Hay 

(2010) uttrycker att det handlar om att känna, lukta, och lyssna på miljön och att som forskare 

ta ett steg tillbaka för att lägga märket till och notera saker för att vidare kunna utveckla 

analyser med ett kritiskt och reflexivt tillvägagångssätt. Nyckeln till bra genomförda 

observationer ligger i att vara uppmärksam på detaljer. Fangen (2005) beskriver hur en 
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forskare genom deltagande observation förbättrar sina möjligheter att få tillgång till kunskap 

om komplexiteten i människors upplevelser för att därmed kunna ge ord åt det som 

observerats som de observerade själva annars skulle kunna ha haft svårt att uttrycka (Fangen, 

2005). Materialet vid deltagande observationer samlas in genom en förstahandserfarenhet 

vilket gör att forskaren kommer närmare människors verklighet jämfört med de flesta andra 

forskningsmetoder (Fangen, 2005). Metoden möjliggör insyn i kontexter, relationer, normer 

och beteenden och kan leda till att det skapas tidigare okänd information, (Mack et al., 2005) 

vilket är syftet med denna studie. Om jag i min studie valt att istället exempelvis intervjua 

mötesdeltagare om deras upplevelse av hur väl mötena uppfyllt kommunikativa 

planeringsideal hade jag förmodligen inte fått tillgång till lika mycket information som jag 

fått genom mina deltagande observationer där jag haft möjlighet att studera många olika typer 

av mötesutformningar och interaktioner som ägt rum. Den valda metoden har möjliggjort för 

mig som forskare att få en unik inblick i hur olika samråds- och medborgarmöten genomförs.  

 

3.2 Urval  
 

Urval inom deltagande observation är, till skillnad från vid exempelvis intervjuer, oftast inte 

fokuserat på individer utan på situationer där specifika aktiviteter eller interaktioner förväntas 

hända (Flick, 2014). I denna studie ligger fokus på medborgarmötessituationer i form av 

samrådsmöten och medborgarmöten. Urvalet av de observerade mötestillfällena har skett 

inom Stockholms län. Valet av att fokusera mina deltagande observationer till Stockholms län 

togs utifrån att det är ett stort län där det hålls relativt många samråds- och medborgarmöten 

vilket varit en förutsättning för min materialinsamling, samt att jag utifrån att jag är bosatt i 

länet haft möjlighet att besöka det antalet möten som jag bedömde lämpligt för min studie. Då 

syftet med min studie innebär att studera hur olika typer av samråds- och medborgarmöten 

eventuellt skiljer sig åt gällande uppfyllande av kommunikativa planeringsideal krävdes även 

att jag i mitt urval hade tillgång till olika mötestyper. Mitt urval bestående av samråds- och 

medborgarmöten i Stockholms län möjliggjorde detta. 

 

Urvalet av möten har vidare skett utifrån att jag först sökt information om när möten ägt rum 

på samtliga kommuner inom Stockholms läns hemsidor. Det tillvägagångssättet visade sig 

dock inte vara tillräckligt för att hitta information om tillräckligt många möten vilket gjorde 

att jag gick vidare med att upprepade gånger mejla tjänstemän på kommunerna och fråga 

när/om de planerade några samråds- eller medborgarmöten. Genom dessa mejlkontakter 

lyckades jag få information om olika typer av möten som jag kunde besöka och observera. 

Det var inte helt lätt att få information om möten som skulle äga rum då en betydande 

majoritet av samråden inte visade sig genomföras i mötesform. Min materialinsamling 

påbörjades i september 2018 och pågick fram till mitten av december 2018. Under den tiden 

besökte jag totalt tio stycken möten varav sex stycken var samrådsmöten och fyra stycken var 

medborgarmöten. Då jag besökt de mötena bedömde jag att jag uppnått mättnad i min 

materialinsamling och slutade därefter att söka information om fler möten och fokuserade 

istället på analysen av mitt material. 

 

3.3 Hur jag genomförande mina deltagande observationer  
 

För att samla in material har jag före, under och efter mötena fört detaljerade fältanteckningar 

utifrån mina observationer. Detaljerade fältanteckningar är ett mycket viktigt och vanligt sätt 

för att samla in material vid deltagande observation (Mack et al., 2005). Innan varje möte 

påbörjats har jag studerat och fört fältanteckningar gällande bland annat utformningen av 

mötesrummen där samrådsmötena och medborgarmötena hållits, hur lätt eller svårt det varit 
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att hitta till mötena, hur mötesentréerna sett ut och om de varit anpassade för rörelsehindrade 

med mera. Under själva samråds- och medborgarmötena har jag bland annat observerat 

mötesdeltagares interaktioner med varandra och hur samtal och diskussioner utspelat sig. 

Ibland väcktes frågor under observationernas gång vilka jag då skrev ner för att ha möjlighet 

att senare följa upp. Ett tillvägagångssättet som enligt Mack et al. (2005) är en del av den 

iterativa stilen hos metoden, alltså att gå fram och tillbaka mellan fältanteckningarna för att se 

till att fylla på de efter att observationen genomförts. Ibland var det svårt att rent praktiskt 

hinna genomföra kompletta fältanteckningarna direkt i stunden, t.ex. då jag samtalat med 

mötesdeltagarna eller det helt enkelt varit mycket som hänt samtidigt. Vid sådana tillfällen har 

anteckningar kompletterats så snart som möjligt efter mötenas slut (Bryman, 2011). Mina 

fältanteckningar har bestått av så detaljerade sammanfattningar som möjligt av olika 

händelser samt egna reflektioner kring det jag observerat.  

 

Under min materialinsamling har det förekommit informella konversationer och interaktioner 

med medlemmar ur den studerade populationen vilket enligt Mack et al. (2005) är en viktig 

komponent inom metoden. Helst ska informella konversationer spelas in eller antecknas i 

fältanteckningarna. I mitt fall valde jag att föra fältanteckningar efter att de informella 

konversationer hade avslutats då jag bedömde det vara lämpligast utifrån att det kändes mest 

naturligt. Att mitt under en kortare informell konversation påbörja en inspelning hade känts 

störande för situationen.  

 

Vissa praktiska utmaningar uppstod under min materialinsamling vilka dels handlade om en 

brist på mötesdeltagare att observera. Vid två av de observerade samrådsmötena var det svårt 

att observera några interaktioner som inkluderade boende i området eftersom endast 

tjänstemän eller representanter för exploatören var närvarande vid mötena. Vid ett tredje 

samrådsmöte som hölls på Kungsholmen i öppet hus-form, men berörde ett område i 

Blackeberg, uppstod också svårigheter med att observera några interaktioner då endast två 

personer som hastigast deltog i samrådsmötet som arrangerades i öppet hus-form och det inte 

förekom några längre samtal eller diskussioner utan endast utbyttes några korta fraser mellan 

tjänstemännen och de två personerna som kom på mötet. Vid det mötet vet jag inte heller om 

de två mötesdeltagare jag observerade var där i form av boende i området eller av någon helt 

annan anledning. Vid två andra observerade samrådsmöten som anordnades i öppet hus-form 

uppstod återigen svårigheter med att genomföra mina deltagande observationer av 

interaktioner mötesdeltagare emellan då upplägget gjorde det svårt att ta del av samtal och 

diskussioner. Svårigheter med att observera samtal och diskussioner vid samrådsmöten i 

öppet hus-form återkommer jag till i uppsatsens analysdelar. De samrådsmöten som inte 

arrangerades i öppet hus-form arrangerades i vad jag valt att kalla för strukturerad form med 

en mötesledare som följde en förutbestämd dagordning och som även inkluderade möjlighet 

att ställa frågor i helgrupp. Min subjektiva bild av samrådsmöten som jag hade med mig 

utifrån tidigare kunskap och erfarenhet var att samrådsmöten arrangerades i det jag kallar 

strukturerad form. Detta gjorde att jag blev förvånad av samrådsmötenas utformningen då jag 

anlände till mötena som var organiserade i öppet hus-form utan att det hade angetts i 

inbjudan. Detta hade dock som sagt att göra med mina subjektiva föreställningar om vad ett 

samrådsmöte är. 

 

3.4 Framväxten av mitt observationsschema 
 

För att lättare kunna fokusera på att observera de beteenden och faktorer som är mest 

relevanta för mitt forskningsproblem har jag under mina observationer använt mig av ett 

observationsschema. Utifrån att syftet med min uppsats är att studera både mötesplatsernas 
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utformning, interaktion och roller så har mitt observationsschema skapats med utgångspunkt 

från både ett geografiskt och ett sociologiskt perspektiv. För att lyckas med detta har främst 

Mack et al. (2005) och Cloke et al. (2004) särskilt inspirerat framväxten av mitt 

observationsschema. 

 

Mack et al. (2005) föreslår några generella kategorier gällande information som är av värde 

att studera oavsett forskningsämne. Kategorierna består av: individers generella uppträdande, 

verbala och fysiska beteenden, personligt utrymme, omsättning av människor på den 

observerade platsen, och människor som sticker ut.  

 

Cloke et al. (2004) föreslår sex lager av beskrivning att använda sig av under deltagande 

observation, vilka går från observation, genom deltagande till självreflektion. Cloke et al. 

(2004) föreslår att: 

  

• lokalisera var det som observeras utspelar sig 

• beskriva den fysiska platsen  

• beskriva människors interaktion på platsen  

• beskriva mitt eget agerande på platsen  

• reflektera kring forskningsprocessen  

• kunna reflektera kring mitt eget beteende och mina känslor 

 

Utifrån syftet för min undersökning och med inspiration från Mack et al. (2005) kategorier 

och Cloke et al. (2004) lager av beskrivning har jag utvecklat mitt eget observationsschema 

som jag vid varje observationstillfälle utgått från och fyllt i, utöver att jag även fört 

detaljerade fältanteckningar. Kombinationen av att jag inspirerats av kategorier från både 

Mack et al. (2005) och Cloke et al. (2004) har gjort att mitt observationsschema passar väl för 

att studera både mötesplatsens utformning och roller och interaktion som uppstår. Detta då 

observationsschemat kombinerar både ett sociologiskt och ett geografiskt perspektiv. Delar av 

mina generella fältanteckningarna fördes in i observationsschemat efter att mötena avslutats 

och jag hade tid att ”para ihop” observationer med kategorier i schemat. Ifyllandet av 

observationsschemat har kommit att se väldigt annorlunda ut beroende på vilket möte jag 

besökt. Nedan följer mitt observationsschema:  
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Figur 1. Eget observationsschema 

 

Utformning Fysiska strukturer - Mötesform, mötets 

längd, annonsering och skyltning, 

mötesrummets fysiska utformning, fysiska 

hinder, dagordning 

  

Roller Mig som forskare, mötesdeltagare 

(tjänstemän, medborgare, representant för 

exploatörer m.m.), aktiv/passiv  

  

Interaktion Vem interagerar med vem? Hur sker dessa 

interaktioner?  

  

Språket Vad används för typ av språk, inkluderande 

eller exkluderande? Används språket för att 

styra mot konflikt eller konsensus? 

 

I den vänstra kolumnen syns kategorierna. Vid observationerna så fylldes den högra 

kolumnen i utifrån hur mötena kom att utspela sig. I denna figur ges i den högra kolumnen 

exempel på vad som studerats utifrån de olika kategorierna.  

 

3.5 Analysverktyg  
 

I analysen av mitt insamlade material har jag använt mig av Habermas fem steg i etik som jag 

presenterade tidigare i uppsatsen i avsnitt 3.1. Det krävs att de fem stegen ska vara uppfyllda 

för att kommunikativ rationalitet ska vara möjlig och därmed också konsensus (Flyvbjerg, 

1998). Utifrån syftet med uppsatsen har jag bedömt Habermas fem steg som ett lämpligt 

analysverktyg. Analysen av materialet har gått till så att jag plockat ut olika delar av mitt 

material som jag bedömt relevant att analysera för att uppfylla uppsatsens syfte, för att sedan 

analysera om observerade händelser och utformning ligger i linje med Habermas fem steg i 

etik eller inte. Material från samtliga fem kategorier i observationsschemat har använts i 

analysen och material från vissa kategorier i observationsschemat har analyserats utifrån flera 

av analysverktygets steg. I min analys har jag strävat efter att synliggöra såväl fysiska 

strukturer som mer sociala strukturer.  

 

3.6 Etiska förhållningssätt 
 

Medborgare har rätt till att skyddas mot obefogad insyn i sina livsförhållanden och varken 

medborgare, tjänstemän eller byggherrar får utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

kränkningar eller förödmjukelser. Då denna studie involverar människor i form av dessa olika 

aktörer är det viktigt att som forskare göra etiska överväganden och ta ansvar för att 

förebygga skada av de som observeras. Individskyddskravet är utgångspunkten för 

överväganden gällande forskningsetik i denna studie och består av fyra huvudkrav: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Esaiasson 

et al., 2007).  

 

Namn på mötesdeltagare har anonymiserats i mina fältanteckningar för att skydda deltagarnas 

identitet. Detta i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer som rör anonymisering 
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och sekretess. Studien följer även konfidentialitetskravet då myndigheter och obehöriga 

personer inte tillåtits ta del av uppgifter som samlats in under observationerna och materialet 

som samlats in endast används för studiens syfte och kommer förstöras efter att uppsatsen 

godkänts av examinator.  

 

Vidare för att skydda de människor jag observerat har jag intagit rollen som en öppen istället 

för dold observatör. De öppna observationerna har dock innehållit slutna element där 

samtycke inte har getts av alla som observerats vilket jag motiverar med att samtliga 

observationer ägt rum vid öppna offentliga möten där mötesprotokoll finns offentligt 

tillgängliga efter att mötena ägt rum. Att få godkänt samtycke av alla deltagare hade även 

varit svårt av praktiska skäl, vilket anses som en godtagbar anledning enligt Mason (2002). 

De praktiska svårigheterna har bestått i att många deltagare anlänt till mötena just innan de 

börjar vilket gjort det svårt att hinna inhämta detta. Dessutom har det varit omöjligt att i 

förväg veta vilka mötesdeltagare, förutom tjänstemännen som arrangerat mötena, som skulle 

komma att delta vid dessa offentliga mötena vilket gjort det omöjligt att i förväg kontakta 

dessa och informera dem om min forskning. Jag har dock alltid informerat någon kommunal 

tjänsteman vid mötena om min forskning. Dessutom har jag haft mejlkontakt med tjänstemän 

från majoriteten av kommunerna i Stockholms län i mitt förarbete med att få tag på 

information om planerade samråds- och medborgarmöten. Att särskilt informera tjänstemän 

om syftet med min närvaro och därmed skydda dessa har jag ansett lämpligt utifrån att syftet 

med min studie innefattar att studera deras förhållningssätt. 

 

Då min studie innebär att studera människor på etiskt lämpligt sätt har det krävts en hel del 

funderingar fram och tillbaka. Valet att i min studie delge datum och information och de 

exakta mötestillfällena jag studerat, vilket jag gör längre fram i uppsatsen, var inte självklart 

från början. Anledningen till att jag brottats med detta har att göra med, vilket också nämnts 

ovan, att jag inte fått samtycke från alla människor jag observerat och även citerar i min 

studie. Min bedömning är dock att det är etiskt försvarbart att vara transparent med vilka 

möten jag besökt då det ändå finns en hel del offentlig information att tillgå gällande dessa 

möten. I och med min transparens gällande besökta möten stärker jag även min uppsats 

trovärdighet då det blir möjligt för läsare att kontrollera att de möten jag beskriver att jag 

observerat faktiskt har ägt rum och att jag inte hittar på. Som forskare ska en enligt Mack et 

al. (2005) förvarna relevanta gatekeepers, alltså någon som kontrollerar tillgången till något, 

exempelvis ett mötesrum, om sin närvaro och syftet med den. I fallet med min studie har det 

inte funnits några gatekeepers på grund av mötenas offentliga karaktär, men jag har ändå som 

ovan nämnt valt att informera någon tjänsteman vid varje mötestillfälle, ofta mötesledaren, 

om min närvaro, vilka då i sin tur haft möjlighet att vidare informera mötesdeltagarna om de 

funnit det nödvändigt. Någon sådan information från mötesledare till andra mötesdeltagare 

har dock aldrig skett vilket jag bedömer vara på grund av att de inte funnit det nödvändigt. 

Mack et al. (2005) menar att forskare inte ska vara hemliga eller medvetet vilseleda någon 

under observationers gång, eller besvara frågor angående ens närvaro oärligt. Detta har jag 

tagit i beaktning och alltid berättat för mötesdeltagare i form av såväl boende i området, 

byggherrar, representanter för civilsamhällesorganisationer samt tjänstemän som jag haft 

direkt kontakt och pratat med om syftet med min närvaro. I de fall då samtalen övergått från 

korta vardagliga samtal till informella samtal om forskningen har jag även informerat 

personerna om att de in behövt prata med mig och svara på mina frågor, vilket är i linje med 

individskyddskravet (Mack et al., 2005). 
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Kapitel 4 Planprocessen och olika typer av observerade samråds- och 
medborgarmöten 
 

Kapitlet omfattar framväxten av den planering som gäller idag där den typiska 

historieskrivningen är att Sverige gått från en rationell till en mer kommunikativ typ av 

planering. Lagstiftning kring planering presenteras och planprocessen förklaras där 

medborgarnas tre möjligheter till inflytande i planprocessen i form av samråd, granskning och 

överklagande beskrivs. Även icke-lagstadgade möten som bland annat kan benämnas som 

medborgardialog avhandlas. Vidare presenteras de tio observerade medborgarmötena 

genomförda i form av samrådsmöten och andra medborgarmöten. Skillnader i upplägg och 

utförande mellan och inom de olika mötestyperna beskrivs.  

 

4.1 Lagstiftning kring planeringsfrågor  
 

I Sverige råder kommunalt planmonopol vilket betyder att ansvaret för att upprätta 

detaljplaner ligger hos kommunerna vilket således innebär att de kommunala politikerna fattar 

beslut för den fysiska planeringen. Det finns dock krav på medborgarinflytande då 

planeringsbeslut kan ha stor påverkan på medborgarna och deras levnadsförhållanden. I 

Sverige började medborgarinflytande att debatteras mer och mer under 1970-talet till följd av 

stora saneringar och ombyggnationer av innerstäderna och 1987 skedde förändringar i Plan- 

och Bygglagen med syfte att demokratisera processer gällande samhällets fysiska planering 

(Henecke & Khan, 2002; Khakee, 1999). En av förändringarna rörde det lagstadgade 

medborgarinflytandet genom samråd, som skulle genomföras med syfte att utbyta information 

och åsikter samt skapa bättre underlag för planerna för att nå större acceptans hos berörda 

parter. Förändringarna syftade delvis till att demokratisera Plan- och Bygglagen genom fler 

möjligheter för medborgare att lämna synpunkter vilket har uppfattats som en tillämpning av 

inflytandet från den framväxande kommunikativa planeringen (Henecke, 2006). På 1990-talet 

kom lagen att ändras igen för att mer betona kunskapsutbyte och att samrådet skulle bidra till 

att skapa mer öppenhet i planprocessen. I den nya Plan- och Bygglag framhölls även att en 

breddning av kunskapsunderlaget skulle bidra till att effektivisera planeringsprocessen då det 

skulle innebära en minskning av okända problem som uppdagades längre fram i 

planeringsprocessen och att detta på så vis även skulle öka legitimiteten och minska 

överklaganden (Granberg & Åström, 2007; Khakee, 1999). 

 

Enligt Plan- och Bygglagen måste myndigheter, intresseföreningar och närboende lokala 

aktörer m.fl. engageras i ombyggnadsärenden under planprocessen genom samråd, 

utställningar och remisser. Plan-och Bygglagen framhåller olika aktörers rätt till att få dela 

med sig av sin åsikt men specificerar inte hur det ska ske, vilket är upp till varje kommun att 

bestämma. Detta gör att genomförandet av plansamråden liksom andra former av 

medborgardeltagande kan skilja sig åt mellan olika kommuner och även möjligtvis från gång 

till gång. Samrådet är en lagstadgad möjlighet till deltagande för medborgarna som kan, men 

inte nödvändigtvis behöver, genomföras i mötesform. Deltagande vid samråd innebär en 

rådgivande roll för medborgarna och inte någon beslutande makt.  

 

Mötesledaren vid ett samråds- eller medborgarmöte har en viktig roll och är i regel en 

tjänsteman från berörd kommun. Under mina deltagande observationer kommer jag att 

studera hur mötesledarna agerar vid mötessituationerna. Denne får hantera eventuella 

konflikter som uppstår vilket kan innebära en del press (Wiberg, 2016; Rothstein, 2015; 

Westin & Hellquist, 2015). Reed (2008) framhåller vikten av att mötesledarna bidrar till en 
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positiv gruppdynamik genom att vara öppen och flexibel inför olika perspektiv och verka för 

att balansera deltagarnas platstagande. Att förhålla sig till maktobalans gällande dels det 

faktiska samtalet vid mötessituationer och dels kring vilka som deltar på mötena är 

utmaningar som mötesledarna ställs inför (Flyvbjerg & Richardson, 2002; Thörn, 2008). 

 

4.2 Planprocessen  
 

Plansystemet är uppbyggt utifrån tre nivåer: Översiktsplan, Fördjupade översiktsplan och 

Detaljplan. En översiktsplan ska finnas i alla kommuner och utgöras av mål för kommunens 

mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tanken är att den 

ska fungera vägledande för kommunen vid detaljplanering. Som komplement till 

översiktsplanen finns Fördjupade översiktsplaner, som innehåller mer detaljerade 

ställningstaganden, och som fungerar vägledande till översiktsplanen. Fördjupade 

översiktsplaner är inte heller juridiskt bindande. Detaljplaner tas fram av kommuner för att 

genomföra politiska beslut gällande användning av mark och vatten. De innehåller beslut 

gällande mindre områden och är juridiskt bindande (Adolfsson & Boberg, 2015). 

Samrådsmöten, vilket jag observerar i denna studie, utgår alltid från en detaljplan och är en 

del av planprocessen. Medborgar-/medborgardialogsmöten däremot ingår inte i en liknande 

struktur utan utgör en mer fri mötesform där olika samhällsfrågor kan diskuteras. 

 

Handläggning av detaljplaneförfaranden kan se olika ut beroende på förutsättningarna. De 

typer av förfarande som kan väljas är standard eller utökat. Ibland kan även ett begränsat 

förfarande användas vilket endast innebär ett kommunikationssteg (Boverket 2014). Ett 

standardförfarande genomförs då förutsättningarna för planprocessen ligger i linje med en 

kommuns översiktsplan, inte är av betydande intresse för allmänheten samt inte förväntas leda 

till betydande miljöpåverkan. Om en detaljplan exempelvis antas medföra en betydande 

miljöpåverkan tillämpas ett utökat förfarande (PBL 2010:900 5 kap 7§). 

 

Kortfattat innefattar planförförandet framtagning av planförslag, samråd för preliminärt 

förslag, kungörelse, granskning av slutgiltigt förslag och antagande varav flera skeden har 

som mål att möjliggöra delaktighet för berörda sakägare och myndigheter (5 kap. Plan- och 

Bygglagen). I denna studie fokuserar jag endast på samrådsdelen av planprocessen. 

 
Figur 2. Standardförfarande och begränsat standardförfarande enligt Boverket (2015a) 
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Figur 3. Utökat förfarande enligt Boverket (2015a) 

 

4.3 Medborgares möjlighet till inflytande i planprocessen 
 

Vid tre tillfällen i planprocessen finns enligt Plan- och Bygglagen möjlighet till inflytande för 

berörda intressenter. Dessa tre tillfällen är vid samrådsfasen, granskningen och efter 

granskningsutlåtandet genom att överklaga. Denna uppsats fokuserar på samrådsfasen men en 

kort redogörelse av de andra två möjligheterna till inflytande ges också.  

 

När en kommun tagit fram ett färdigt förslag är den alltså enligt 11§ 5 kap. Plan- och 

Bygglagen skyldig att samråda om förslaget med berörda intressenter. Till dessa räknas 

länsstyrelsen, lantmäteriet, kommuner som berörs samt andra berörda sakägare. Kommunen 

själv är den som avgränsar samrådskretsen och avgör vilka som berörs av förslaget. Under 

samrådstiden kan allmänheten inkomma med synpunkter på förslaget vilket ger kommunen 

möjlighet att tidigt i planprocessen bemöta allmänheten och motivera sitt förslag. Formen för 

synpunkter är inte reglerad och kan därför se ut på olika sätt som exempelvis e-post 

meddelanden, anteckningar från samrådsmöten eller tjänsteanteckningar från telefonsamtal 

(Boverket, 2015a). Även formen för hur samråden genomförs kan variera eftersom formen, 

förutom gällande vilka som ska delta, inte är reglerad. Boverket (2015a) uttrycker att samråd 

kan genomföras genom exempelvis utskick, offentliga möten eller möten som hålls på den 

aktuella platsen. Hur länge samrådet ska pågå är heller inte reglerat utan är upp till kommunen 

att besluta om utifrån hur komplicerad planeringsuppgiften bedöms vara. I denna studie 

fokuserar jag endast på samråd som genomförs i form av samrådsmöten. De observerade 

mötesformerna varierar dock mellan att vara organiserade i öppet hus-form och att vara mer 

strukturellt organiserade efter en dagordning som började med att den berörda planen 

presenterades i helgrupp.  

 

Vid granskningsfasen av planprocessen ställs planen ut igen precis som vid samrådsfasen och 

återigen får sakägare, myndigheter och andra berörda en möjlighet att komma med 

synpunkter. Under granskningen visas den slutgiltiga planen med eventuella ändringar som 

gjorts efter samrådet. Efter granskningstiden tagit slut vilket brukar vara två veckor efter 

påbörjad utställning, sammanställs inkomna synpunkter och granskningsutlåtande 

sammanställs av kommunen (PBL 5 kap 18-22§§). Efter granskningsutlåtande kan planen 

sedan antas av kommunfullmäktige om inte ansvaret delegerats till kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden (PBL 5 kap 17 §). Innan detaljplanen vunnit laga kraft finns en sista 

möjlighet till inflytande, denna gång genom överklaganden eller beslut om överprövning från 

länsstyrelsen. Om ingen väljer att överklaga beslutet innan tiden gått ut har kommunens 

antagandebeslut vunnit lagakraft och detaljplanen börjar gälla (PBL 13 kap). 

 

4.4 Besökta samråds- och medborgarmöten  
 

Sammanlagt besöktes tio stycken möten. Av dessa rubricerades sex stycken som 

samrådsmöten och fyra stycken som medborgardialogs-/medborgarmöten. Av samrådsmötena 

var två stycken av vad som i den här uppsatsen kommer refereras till som strukturerad form, 

där planförslaget presenteras av mötesledare och det även fanns möjlighet till diskussion i 

helgrupp. Vid de strukturerade samrådsmötena fanns en förbestämd dagordning som 
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mötesledaren följde. Vid båda dessa observerade möten var det möjligt att komma med inspel 

och frågor under presentationen av planförslaget. Av resterande fyra samrådsmöten var 

samtliga organiserade i öppet hus-form vilket innebar att deltagarna kunde ta del av en 

utställning av planförslaget, läsa planhandlingarna samt ställa frågor till närvarande 

tjänstemän. Vid öppet hus-mötena observerades inga gemensamma diskussioner i helgrupp. 

 

Under min materialinsamling besökte jag utöver samrådsmöten även fyra medborgarmöten. 

Flera kommuner jobbar med olika medborgarmöten, t.ex. har Botkyrka kommun (2014) 

särskilda handlingsplaner för hur de vill bedriva medborgardialog, inga medborgarmöten 

observerades dock i Botkyrka då jag under min materialinsamling inte fann någon 

information om att några medborgarmöten skulle äga rum där. Det skulle ha varit svårt att 

rent tidsmässigt, under de fyra månaderna som jag samlade in mitt material hinna med att 

besöka tio möten om jag inte inkluderat både samrådsmöten och medborgarmöten då det 

visade sig svårt att finna möten att besöka. Dessutom är det intressant att studera skillnader 

mellan de två mötestyperna för att se hur de skiljer sig åt mellan varandra och om de tycks ha 

olika typer av brister eller styrkor.  

 

4.5 Strukturerade samrådsmöten 
 

Två av de observerade samrådsmöten arrangerades i strukturerad form och ägde rum i Tensta 

i västra Stockholm och i Solna kommun. Samrådsmötet i Tensta gällde rivning av en skola 

som skulle ersättas av en byggnad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt fyra 

flerfamiljshus med omkring 170 lägenheter (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018a). Vid 

mötet i Tensta närvarade inga medborgare som var boende i området utan endast kommunala 

tjänstemän, representanter för exploatören samt två väktare vilkas närvaro aldrig 

kommenterades av mötesledaren.  

 

Samrådsmötet i Solna kommun gällde uppförandet av ett ca 20 000 kvm stort kontorshus där 

det i dagsläget ligger ett parkeringsområde (Solna stad, 2018). Det var totalt 12 personer 

närvarande på mötet och jag uppskattade att sex av dessa var boende från området och 

resterande tjänstemän eller representanter för byggherren.  

 

4.6 Samrådsmöten i öppet hus-form 
 

Av de fyra samrådsmöten som var organiserade i öppet hus-form framgick det för två av 

inbjudningarna att så var fallet medan det för två samrådsmöten inte uttrycktes att 

samrådsmötena skulle hållas i öppet hus-form. Vid de två samrådsmötena där det i 

inbjudningarna inte uttrycktes att de var organiserade i form av öppet hus blev jag förvånad 

när jag kom fram då jag behövde fundera gällande hur jag skulle utföra mina deltagande 

observationer. Vid ett av mötena var det även tydligt att två av medborgarna var förvånade 

över hur samrådsmötet var utformat. 

 

Då jag samlade in material från öppet hus-mötena var jag inte närvarande under hela 

mötestiderna. Anledningen till detta var att mötena pågick under en och halv – fyra timmar 

vilket jag bedömde vara längre än nödvändigt för att samla in material. Jag stannade istället 

under ca 30 minuter vid varje öppet hus-möte vilket jag bedömde som tillräckligt lång tid då 

jag efter det inte längre upplevde att det hände ”något nytt” och jag därmed uppnått mättnad i 

min insamling. Det var dessutom svårt för mig att på samma sätt som vid ett strukturerat 

samrådsmöte lyssna till och göra iakttagelser kring samtal som pågick och frågor som kom 

upp eftersom mötesdeltagarna oftast hade enskilda samtal med tjänstemännen i de fall då de 
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faktiskt sa något. Vid två öppet hus-möten samtalade jag med tjänstemän som sa till mig att 

de flesta mötesdeltagarna brukade komma i början av mötena. Detta bedömde jag stärka mitt 

beslut att delta under de först 30 minuterna av mötena. 

 

De fyra samrådsmötena som organiserades i form av öppet hus hade både likheter och 

skillnader. Det som var gemensamt för de var att ingen muntlig presentation av planförslagen 

skedde om en inte själv frågade någon av tjänstemännen. Om någon frågade om detta gavs en 

individuell presentation av planförslaget där möjlighet att ställa frågor fanns, dock utan 

inbjudan för andra mötesdeltagare att komma med inspel eller följdfrågor på dessa eftersom 

en var ensam med tjänstemannen. En utställning av plankartor fanns utplacerade vid samtliga 

tillfällen och formulär som en kunde fylla i för att lämna synpunkter fanns på plats samt 

information om hur en annars kunde lämna synpunkter online. Själva utformningen av öppet 

hus-mötena där möjlighet fanns för medborgare att gå fram direkt till en tjänsteman och ställa 

en fråga kan anses relativt icke-hierarkiska.  

 

Det fanns många skillnader mellan mötena, skillnad i hur många deltagare som var på plats, 

hur lätt eller svårt det var att hitta till mötet, om det fanns gratis fika, vad planerna gällde 

m.m. Ett möte ägde rum i Sollentuna kommun och gällde expansion av befintlig 

hotellverksamhet. Under tiden jag var på plats dök varken tjänstemän eller boende upp utan 

jag var ensam, förvirring uppstod gällande om jag kommit rätt, men enligt 

samrådsredogörelsen hade jag det (Sollentuna kommun, 2019). Det andra öppet hus-mötet jag 

besökte hade annonserats som samrådsmöte och ägde rum på Kungsholmen, en stadsdel i 

Stockholms innerstad. Planförslaget gällde dock uppförandet av en ny förskola i Blackeberg, 

en stadsdel i västra Stockholm (Stockholms stad, 2018d). Jag upplevde det som svårt att hitta 

till platsen, som mest påminde om en utställning då inga samtal förekom, där öppet hus-mötet 

ägde rum. Två tjänstemän fanns på plats för att svara på frågor om planen och under tiden jag 

observerade kom en annan besökare, oklart om det var en boende eller annan person, och 

tittade på förslaget.  

 

Det tredje öppet hus-mötet jag besökte ägde rum i Upplands Väsby och gällde en detaljplan 

med syftet att bygga samman två stadsdelar och därigenom skapa en av kommunens 

viktigaste centrumpunkter med 1000–1400 bostäder (Upplands-Väsby kommun, 2018). Under 

tiden jag observerade bedömde jag att ca 30 boenden hann komma och gå. Det fanns ca 10 

stycken treliters burkar med godis och även fika och mackor som många tog för sig av. Mötet 

stack ut jämfört med tidigare besökta möten då tre ungdomar var på plats och tog del av 

utställningen och blev guidade av en tjänsteman. Det fjärde mötet ägde rum i stadsdelen 

Farsta i södra Stockholm och gällde uppförandet av 900 bostäder nära sjön Magelungen 

(Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018b). Den utsatta tiden för mötet som jag samt två 

boende hade tagit del av var klockan 16 men då vi kom fram visade det sig att mötet började 

klockan 17. När vi kom tillbaka klockan 17 sa en annan tjänsteman att mötet började klockan 

18 vilket ledde till frustration hos en av de boende som resulterade i att vi fick ta del av 

utställningen klockan 17 i alla fall. De två boendena var tydligt missnöjda med att mötet ägde 

rum i öppet hus-form vilket de inte hade förväntat sig då de läst inbjudan i lokaltidningen där 

formen för samrådsmötet inte specificerades utan det endast det stod ”samrådsmöte”.  

 

Min samlade bild som jag skapat mig efter mycket sökande på internet, även efter att jag 

slutat samla in material genom observationer, samt efter mejlkontakt med samtliga tjänstemän 

från de flesta av kommunerna i Stockholms län är att öppet hus-formen tycks vara vanligare 

än det jag beskrivit som strukturerad form.  
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4.7 Medborgarmöten 
 

Tre av de medborgarmöten som jag besökte var en del av Skärholmens lokala 

brottsförebyggande råds arbete med att genom samtal och diskussion få medborgarnas hjälp 

med att skapa en trivsam och trygg miljö. Skärholmens lokala brottsförebyggande råd utgörs 

av ett samarbete mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning, Polisen, Svenska kyrkan, 

Brandförsvaret, fastighetsägare, Stockholms Lokaltrafik och utbildningsförvaltningen 

(Stockholms stad, 2016). Skärholmen är en stadsdel som ligger i södra delen av Stockholms 

kommun och gränsar till stadsdelarna Vårberg och Sätra samt ligger i nära anslutning till 

stadsdelen Bredäng. Medborgarmötena som arrangerades av Skärholmens brottsförebyggande 

råd ägde rum i dessa fyra stadsdelar och det finns protokoll som visar att dessa 

medborgarmöten har genomförts på det viset sedan 2017 samt fortsätter att genomföras 2019 

(Stockholms stad, 2018b; Stockholms stad, 2018e). Områdena karaktäriseras av låg 

socioekonomisk status och i en polisrapport från 2017 (SVT 2017) pekades områdena 

Bredäng och Vårberg ut som utsatta områden vilket innebar att polisen såg allvarligt på 

kriminaliteten i området. Jag besökte medborgarmöten som ägde rum i Skärholmen, Bredäng 

och Sätra. Vid varje mötestillfälle fanns möjlighet att sätta ut markeringar på en karta över 

områdena för att markera särskilda platser som medborgare ansåg att det behövdes jobbas 

med av olika anledningar (Stockholms stad, 2018a). Vid mötena fanns inte samtliga aktörer 

från Skärholmens lokala brottsförebyggande råd närvarande, dock alltid representanter från 

Skärholmens stadsdelsförvaltningen och Polisen. 

 

Det fjärde mötet jag besökta rubricerades som ett medborgardialogsmöte och ägde rum i 

Hjulsta, vilket är ett område i den socioekonomiskt svaga stadsdelen Tensta som ligger 

västerut i Stockholms kommun. Tensta pekades i en polisrapport från 2017 (SVT 2017) ut 

som ett särskilt utsatt område vilket innebar att polisen ansåg att det fanns akuta problem med 

kriminalitet. Mötet arrangerades som en del av ett trygghetsskapande arbete inom området där 

även en rad andra medborgardialogmöten ägde rum. Medborgardialogsmötena arrangerades 

av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Polisen och syftade till att ge 

medborgarna en möjlighet att lämna synpunkter kring trygghetsfrågor (Stockholms stad, 

2018c). Det var totalt ca 30 personer på plats vid mötestillfället varav sex stycken hade 

varselvästar på sig som visade att de var så kallade polisvolontärer och samarbetade med 

Polisen samt två stycken poliser i klassisk polismundering. Flera ungdomar/unga vuxna var 

på plats på mötet, dock var det oklart om de var boende i området då samtliga tillhörde en 

organisation som de var där i form av medlemmar från en organisation som de beskrev 

arbetade med frågor rörande social rättvisa och ett samhälle fritt från alkohol och missbruk.  

 

Vid samtliga medborgarmöten fanns uniformerad polis på plats i möteslokalen och var högst 

delaktiga i samtliga medborgarmöten. Detta var inte oväntat eftersom Polisen var 

medarrangör till mötena, vilket det också gick att finna information om i inbjudan. Vid 

medborgardialogsmötet i Hjulsta var även flera polisvolontärer på plats utöver de 

uniformerade poliserna som satt längst fram i rummet bredvid mötesordföranden och andra 

kommunala tjänstemän. Vid diskussioner som sedan genomfördes i smågrupper under mötet 

satt polisvolontärer med vid samtliga och deltog i diskussionerna. Närvaro av poliser vid 

medborgarmöten kan tänkas påverka stämningen vid mötestillfällena då olika människor kan 

ha olika uppfattningar om dessa tjänstemän t.ex. beroende på tidigare erfarenheter. Även det 

faktum att Polisen har våldsmonopol kan påverka stämningen och rådande maktstrukturer vid 

mötestillfällen och påverka människors benägenhet att vilja delta. Trots detta var det generellt 

sätt ett större antal medborgare som deltog vid medborgarmötena och mer diskussioner 

jämfört med samrådsmötena som inte arrangerades tillsammans med Polisen. Detta skulle 
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kunna indikera att polistjänstemännen inte haft en negativ inverkan på deltagandet och 

samtalsklimatet.  

 

4.8 Figurer över de observerade mötena  
 

Figurerna nedan är en deskriptiv presentation av de tio observerade samråds- och 

medborgarmötena uppdelade utifrån hur mötena var utformade. De tre utformningarna 

presenteras i varsin figur i ordningen strukturerade samrådsmöten, samrådsmöten i öppet 

hus-form och avslutningsvis medborgarmöten.  

 
Plats & datum Typ av möte Kommun Antal 

(varav boende) 

Detaljplanen 

Tensta 4/9 

(Stockholms 

stadsbyggnads-

kontor, 2018a) 

Strukturerat 

samrådsmöte 

Stockholm 10 (0) Rivning av skola och 

nybyggnad av 

förvaltningsbyggnad 

+ fyra flerfamiljshus 

 

Solna 11/9 

(Solna stad, 

20118) 

 

Strukturerat 

samrådsmöte 

Solna 12 (6)  Ca 20 000 kvm 

kontorshus 

 

Figur 4. Figur över strukturerade samrådsmöten, aktuell kommun, antal deltagare varav antal 

boende angivet inom parentesen samt kort beskrivning av detaljplanen som samrådet gällde.  
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Plats & datum Typ av möte Kommun Antal  

(varav boende) 

Detaljplanen  

Sollentuna 12/9 

(Sollentuna kommun, 

2019) 

 

Samrådsmöte i 

öppet hus-form 

Sollentuna 0 (0) Expansion av 

hotellverksamhet 

Kungsholmen 

(Blackeberg) 15/10 

(Stockholms stad, 

2018d) 

 

Samrådsmöte i 

öppet hus-form 

Stockholm  5 (2) Ny förskola i 

Blackeberg 

Upplands Väsby 

6/11 

(Upplands-Väsby 

kommun, 2018)  

 

Samrådsmöte i 

öppet hus-form 

Upplands 

Väsby 

55 (ca 30) Sammanbyggnad av 

två stadsdelar samt 

1000–1400 nya 

bostäder 

 

Farsta 4/12 

(Stockholms 

stadsbyggnadskontor, 

2018b) 

 

Samrådsmöte i 

öppet hus-form 

Stockholm  4 (2)  Sammankoppling av 

två stadsdelar via 

strandpromenad, ca 

900 bostäder, 

förskolor m.m. 

  

 

Figur 5. Samrådsmöten arrangerade i öppet hus-form, aktuell kommun, antal deltagare varav 

antal boende angivet inom parentesen samt kort beskrivning av detaljplanen som samrådet 

gällde.  
 

 
Plats & datum Typ av möte Kommun Antal (varav 

boende) 

Tema 

Bredäng 11/9 

(Stockholms 

stad, 2018e) 

 

Medborgarmöte Stockholm  16 (8) Skapa trivsel och 

trygghet i området 

 

Sätra 2/10 

(Stockholms 

stad, 2018e) 

 

Medborgarmöte Stockholm  23 (7) Skapa trivsel och 

trygghet i området 

Hjulsta 8/10 

(Stockholms 
stad, 2018c) 

 

Medborgarmöte Stockholm  30 (ca 10-12) Skapa trygghet i 

området 

Skärholmen 

13/11 

(Stockholms 

stad 2018e) 

 

Medborgarmöte Stockholm  24 (13) Skapa trivsel och 

trygghet i området 

 

Figur 6. Samtliga medborgarmöten, aktuell kommun, antal deltagare varav antal boende 

angivet inom parentesen samt kort beskrivning av temat för mötet.  

 

  



 25 

Kapitel 5 Utformning av mötena  
 

Detta kapitel presenterar observerade skillnader i utformningen mellan de strukturerade 

samrådsmötena, samrådsmötena i öppet hus-form och medborgarmötena. Viss analys 

gällande hur dessa olika utformningar kan tolkas påverka mötena görs i kapitlet vilket jag 

även återkommer till och utvecklar i kommande kapitel.  

 

5.1 Strukturella skillnader 
 

En viktig strukturell skillnad mellan samrådsmöten, oavsett utformningen och 

medborgarmöten är att de förstnämnde är lagstadgade och fokuserar på de detaljplaner som 

mötena gäller vilket då naturligt påverkar mötenas innehåll (Boverket, 2015b). 

Medborgarmöten fokuserar inte på en specifik detaljplan utan kan ha olika teman. I studiens 

fall handlade samtliga medborgarmöten om trygghet vilket gjorde att dagordningarna och 

innehållet i mötena såg helt annorlunda ut än vid samrådsmötena.  

 

5.2 Skillnader i utformning mellan mötestyperna  
 

De tre olika typerna av möten som jag besökt har skiljt sig åt i fråga om utformning. De två 

samrådsmötena som arrangerades i strukturerad form pågick i cirka en timme och ägde rum i 

lokaler där mötesledarna och andra tjänstemän satt längst fram i rummet på en rad mitt emot 

resterande deltagare som satt på stolar som stod uppradade lite längre bak i lokalerna. Mötena 

inleddes med presentationer av planförslagen samt tillhörande utredningar, det fanns under 

mötenas gång möjlighet att löpande räcka upp handen och ställa frågor som samtliga 

deltagare då kunde ta del av samt att mötena avslutades med tid för frågor från deltagarna till 

tjänstemännen. I och med den rumsliga utformningen med tjänstemän och medborgare 

sittandes mitt emot varandra hade mötesledarna möjligheten att enkelt kunna se om någon 

ville ställa en fråga, samt vem det var som ställde frågan. Samtliga mötesdeltagare hade 

möjlighet att höra frågorna som ställdes vilket då även möjliggjorde för dem att hoppa in och 

delta i påbörjade diskussioner vilket även skedde vid flera tillfällen vid samrådsmötet i Solna.  

 

Samrådsmötena som arrangerades i öppet hus-form var istället utformade så att en som 

deltagare kunde ta del av en utställning av planförslaget genom att studera utskrivna 

planhandlingar som fanns tillgängliga, studera uppbyggda modeller av planområdena samt 

ställa frågor till tjänstemän som fanns på plats. Vid samtliga mötena fanns fysiska formulär på 

plats som deltagarna kunde fylla i om de ville lämna synpunkter till tjänstemännen samt 

information om hur de även kunde lämna synpunkter online. Möjligheten att mejla in 

synpunkter uppmärksammades även vid de observerade samrådsmötena. Vid öppet hus-

mötena hölls ingen muntlig presentation av planförslagen om medborgarna inte själv frågade 

någon av tjänstemännen om en sådan. Om en medborgare ville veta mer om planförslaget 

eller ställa någon annan fråga till en tjänsteman kunde hen enklast bara gå fram och fråga. I 

Upplands Väsby bedömde jag att antalet medborgare som ville ställa frågor till någon av 

tjänstemännen var minst ett tiotal medan det i Farsta var en person. Samtalen som pågick 

bedömde jag vara av relativt privat karaktär då de ofta utspelade sig mellan en deltagare och 

en tjänsteman. Dessa samtal bedömde jag som svåra att ”hoppa in” och delta i då jag inte ville 

störa några pågående samtal och därför blev det svårt för mig att höra vad som sades och få 

någon bild av hur dessa samtal utspelade sig. Ibland skedde samtal mellan tjänstemän och 

medborgare med ryggarna vända mot de andra mötesdeltagarna vilket jag menar inte 

symboliserade någon önskan om att andra mötesdeltagare skulle delta i samtalen. Vid mötet i 
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Farsta var det dock möjligt att observera samtal mellan en boende och en tjänsteman då en 

person ställde frågor högt och tydligt till tjänstemännen och tycktes vilja att jag och den andra 

medborgaren som var där skulle höra vad som sades. 

 

Detta skiljde öppet hus-mötena från de strukturerade samrådsmötena där medborgarna istället 

satt ner på stolar och ställde frågor i helgrupp. I och med att medborgarna vid öppet hus-

mötena istället kunde gå fram till en tjänsteman och ställa sin fråga blev det inte lika lätt för 

andra mötesdeltagare att höra vad som sades mellan dessa personer. Diskussioner mellan 

medborgare och tjänstemän kom således att bli av er mer privat karaktär och jag märkte inte 

av att andra medborgare valde att delta i en pågående diskussion på samma sätt som vid det 

strukturerade samrådsmötet, förmodligen av den enkla anledningen att de inte hörde vad som 

sades. Den utsatta tiden för mötena då tjänsteman skulle finnas på plats varierade mellan en 

och en halv timme och fyra timmar. I ett samtal med några tjänstemän berättade de för mig att 

det brukade vara något utspritt gällande när medborgare brukade anlända till mötena, men att 

de flesta brukade komma i början. Mötenas drop-in upplägg i kombination med de relativt 

privata samtalen som ägde rum mellan medborgare och tjänstemän kan tolkas som 

försvårande omständighet för att få till en bred diskussion med möjlighet för olika personer att 

höra varandras tankar, idéer och åsikter. Möjligheten för medborgare att direkt ställa frågor 

till tjänstemännen innebar dock att mötena var av en mindre hierarkisk karaktär än 

strukturerade möten då det fanns en möjlighet till mer privata diskussion med tjänstemän som 

inte hade kunnat förekomma på samma sätt vid ett strukturerat möte. 

 

Utformningen av mötesrummen vid medborgarmötena liknade den vid de strukturerade 

samrådsmötena med mötesledare och andra tjänstemän längst fram i rummet vid ett bord och 

resterande mötesdeltagare sittandes på stolar uppställde i rader mitt emot. Medborgarmötet i 

Skärholmen skiljde sig dock från resterande möten då samtliga mötesdeltagare inklusive 

mötesordförande och tjänstemän satt alla tillsammans runt samma bord som bestod av bänkar 

som hade blivit hopställda med varandra för att skapa ett rektangelformat bord. Mötesledaren 

och tjänstemännen satt på varsin långsida av rektangeln blandat med boende från området och 

det var svårt att se vem det var som var tjänsteman och vem som var boende. Det var även 

svårt att förstå vem det var som pratade och tre medborgare varav en vid upprepade tillfällen 

uttryckte att de inte kunde höra vad sades. Denna utformning av sittplatserna i mötesrummet 

bedömde jag ha vissa brister gällande att underlätta samtal och diskussioner att ske mellan 

mötesdeltagarna.  

 

Mötet i Hjulsta stack även ut gällande utformning då stora delar av mötet var organiserat så 

att diskussioner skedde i smågrupper som alla mötesdeltagarna delades in i. I varje grupp 

fanns en tjänsteman från kommunen närvarande vilket gjorde att det blev lättare att direkt 

ställa frågor till dessa om så önskades, jämfört med mötet ägde rum i helgrupp och 

tjänstemännen endast kunde svara på en fråga åt gången. Denna mötesutformning kan tänkas 

passa personer som är mer bekväma med att ställa frågor och föra samtal och diskussioner i 

mindre grupper. Dock är det även möjligt att vissa föredrar att göra detta i helgrupp så att 

samtliga mötesdeltagare får möjlighet att höra vad som sägs.  

 

En synlig skillnad mellan samrådsmötena och medborgarmötena var antalet deltagare som var 

på plats då det generellt sett var ett högre antal vid de sistnämnda. Samrådsmötet i Upplands-

Väsby som anordnades i öppet hus-form stack dock ut bland samrådsmötena då det var ett 

högt antal deltagare på plats. Anledningen till det höga antalet deltagare kan jag inte veta, 

dock är det tänkbart att det kan ha hängt ihop med att mötet berörde en stor plan som skulle 
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komma att påverka stora delar av centrum och att det fanns fika, mackor och godis att ta för 

sig av. 

 

5.3 Att tänka på vid läsning av analysen 
 

De exempel på samtal och diskussioner som förekommit vid samråds- och medborgarmöten 

och som kommer att presenteras längre fram i uppsatsen är inte tänkta att representera en 

sammanfattande bild av hur alla möten gick till utan representerar endast exempel på 

diskussioner som ägde rum. Flera samtal och diskussioner utöver de som presenteras ägde 

också rum vid varje möte. Vid medborgarmötena som inte var kopplade till någon detaljplan 

ställdes minst ett tiotal frågor vid varje tillfälle från mötesdeltagarna till tjänstemännen. Vid 

medborgarmötena i Skärholmen, Bredäng och Sätra ställde så gott som alla mötesdeltagare 

vid något tillfällena en fråga till mötesledaren eller annan tjänsteman på plats och av de få 

som inte ställde några frågor iakttog jag ändå att de ofta nickade, skakade på huvudet eller på 

annat sätt var delaktiga i diskussioner och samtal som pågick under mötena. Även vid 

medborgarmötet i Hjulsta ställdes minst ett tiotal frågor från flera olika medborgare när detta 

gavs möjlighet i storgrupp. Då mötet i Hjulsta var upplagt på så vis att diskussioner även 

förekom i smågrupper är det möjligt att vissa som inte gjorde sig hörda i storgrupp deltog i 

diskussioner där istället. Sammantaget ställdes minst ett tiotal frågor vid varje medborgarmöte 

och många diskussioner förekom. Vid samrådsmötena förekom generellt sätt inte lika mycket 

samtal och diskussioner men exempel som presenteras från dessa möten ämnar inte heller 

representera en sammanfattande bild. 
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Kapitel 6 Analys av mötenas uteslutning av berörd part från diskursen 
 

Steg ett: Det får inte ske någon uteslutning av berörd part från diskursen (Flyvbjerg, 

1998). 

 

Genom mina observationer har jag iakttagit händelser vid mötena som jag menar inte ligger i 

linje med en uppfyllnad av Habermas första steg som är ett av fem steg som ska uppfyllas för 

att möjliggöra perfekta samtalssituationer (Flyvbjerg, 1998). Exempel på sådana iakttagelser 

kommer att presenteras i detta kapitel.  

 

6.1 Kommunernas interaktion med medborgarna genom annonsering 
 

För att medborgare ska kunna delta vid samråds- och medborgarmöten krävs det att 

medborgarna känner till att mötena kommer att äga rum. I Plan- och Bygglagen uttrycks att 

kommunen är skyldig att sprida information om samrådsmöte genom att ”[e]n kungörelse ska 

anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning” (Plan- och Bygglagen 5 kap 

§11 b). Ingen liknande skrivelse finns gällande andra typer av medborgarmöten som inte är 

lagstadgade. Gällande lagstiftningen kring samråden vill jag dock hävda att det finns många 

människor som varken läser lokala ortstidningar eller kommunens anslagstavla eller ens 

överväger att söka information genom dessa kanaler, vilket gör att människor riskerar att inte 

nås av informationen. Rimligtvis går det att anta att det är fler äldre personer som tar till sig 

information genom anslagstavlor och lokaltidningar jämfört med yngre personer som oftare 

hämtar information från internet där det alltså inte är lagstiftat att information om 

samrådsmöte måste finnas. 

 

I mitt arbete med denna studie upplevde jag att det var en utmaning att hitta information om 

kommande samrådsmöten på internet vilket gjorde att jag istället upprepade gånger fick mejla 

kommunerna för att få tag på information. Rådande lagstiftning gällande information om 

samråd menar jag därmed riskerar att bidra till att öka snedfördelningen av inflytande och 

representation vid samrådsmötena. Om samrådsmöten ska genomföras i linje med 

kommunikativa planeringsideal kan det anses eftersträvansvärt att tjänstemän kommunicerar 

med medborgarna på ett sätt som faktiskt når dem. Att tydligt börja sprida information om 

samrådsmöten på internet skulle enligt mig kunna vara ett sätt att stärka kommunikationen 

med medborgarna. Samma svårighet gällande att hitta information på internet om när möten 

skulle äga rum stötte jag inte på när jag sökte efter information om medborgarmötena. Att inte 

kommunicera information på ett sätt som når så många som möjligt menar jag kan ses som en 

form av uteslutning av berörd part från diskursen och därmed menar jag att annonseringen av 

främst samrådsmötena haft brister gällande uppfyllandet av Habermas första steg. 

 

6.2 Fysiska hinder till följd av utformningen 
 

Under min materialinsamling noterade jag i vissa fall svårigheter med att rent praktiskt hitta 

till vissa möten och att förstå att jag kommit till rätt plats, en aspekt som rimligtvis kan ses 

som en förutsättning för att kunna delta vid ett möte. Fysiska hinder kan därmed uppfattas 

som en form av fysisk uteslutning vilket jag kommer presentera exempel på. 

 

Vid samrådsmötet i Sollentuna kunde jag enkelt hitta till adressen där mötet skulle äga rum 

men när jag kom dit fanns inga tjänstemän eller andra deltagare på plats, vilket gjorde att jag 

undrade om jag hade kommit fel. Jag hörde mig för i receptionen för att få bekräftat att jag 
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kommit till rätt ställe, receptionisten kände dock inte till att mötet skulle äga rum. På platsen 

fanns dock planhandlingar samt en modell av planen som var tillgänglig att titta på, samt att 

samrådsredogörelsen (Sollentuna kommun, 2019) som jag tog del av i efterhand bekräftade 

att jag varit på rätt plats för mötet. Jag väntade i lokalen i cirka 30 minuter utan att någon 

person dök upp innan jag gick därifrån. 

 

Vid samrådsmötet i Tensta fanns två uniformerade väktare på plats vid samrådsmötet. 

Väktarna anlände ungefär en kvart efter att mötet hade påbörjats och stod längst bak i rummet 

nära utgången ca 10–15 meter bakom oss andra som satt på stolar längre fram. Någon 

anledning till deras närvaro gavs aldrig av någon och de uttalade sig aldrig eller deltog i 

någon diskussion. Jag upplevde deras närvaro som något märklig då de stod längst bak i 

rummet medan vi andra, vilka förutom jag endast var tjänstemän och representanter från 

exploatören, satt på stolar längst fram. Då de stod uniformerade längst bak i rummet vid 

utgången upplevde jag att det såg ut som att de vaktade oss som var där, även fast det aldrig 

kommenterades. Om någon boende hade anlänt sent till mötet så hade det första de mötts av 

varit de två väktarna som stod direkt innanför dörren vilket möjligtvis skulle kunna uppfattas 

avskräckande för vissa beroende på exempelvis tidigare erfarenheter. Närvaro av väktare kan 

möjligtvis ge människor bilden av att mötessituationen inte är en trygg plats att vara på utifrån 

att väktares närvaro skulle kunna kopplas till otrygga platser. Detta skulle kunna påverka 

människors benägenhet att vilja delta vid samrådsmötet. Väktarnas närvaro menar jag således 

möjligtvis skulle kunnat vara ett fysiskt hinder för vissa medborgares deltagande. Vid 

medborgarmötena presenterades alltid poliserna tydligt och också anledningen till deras 

närvaro. Detta var inte fallet med väktarna vid samrådsmötet i Tensta vilket jag menar hade 

kunnat väcka oro hos mötesdeltagare. 

 

Vid samrådsmötet som ägde rum på Kungsholmen, men som berörde planering av en ny 

förskola i Blackeberg, upplevde jag svårigheter med att hitta till rätt plats. Mötet hade 

annonserats som ett samrådsmöte på kommunens hemsida och jag förväntade mig utifrån min 

förförståelse från tidigare erfarenheter och kunskap att det skulle arrangeras i strukturerad 

form. När jag kom till adressen satt en skylt uppe där det stod ”Samrådsmöte” och en pil 

pekade rakt fram. Jag följde pilens riktning och kom till en korridor där flera olika modeller 

stod utställda. Eftersom jag förväntat mig ett strukturerat samrådsmöte och inte ett öppet hus-

möte, vilket hade att göra med mina subjektiva förväntningar, trodde jag först att jag hade 

kommit fel och gick därför tillbaka i entrén. Annonseringen av samrådsmötet hade inte skett 

på något felaktigt sätt utifrån vad som anges i Plan- och Bygglagen. Jag frågade i receptionen 

vart samrådsmötet skulle äga rum men receptionisten visste tyvärr inte det men sa att jag 

skulle gå och kolla i korridoren där jag hade varit. När jag kom dit igen frågade jag en av två 

män som var på plats om de visste vart samrådsmötet skulle äga rum. Han berättade för mig 

att samrådsmötet arrangerades i öppet hus-form och att jag var på rätt plats och var 

välkommen att se mig omkring och ställa frågor till någon av de två om jag undrade något. 

Det faktum att samrådsmötet arrangerades så långt ifrån planområdet det gällde kan tänkas ha 

påverkat det låga antalet medborgare som valde att delta vid mötet.  

 

Även samrådsmötet i Farsta annonserades som samrådsmöte utan att specificera att det skulle 

genomföras i öppet hus-form. Vid det mötet träffade jag två boende från området som båda 

liksom jag, kom dit med förväntningar, utifrån deras förförståelse om vad ett samrådsmöte är, 

på att det skulle genomföras i strukturerad form. Vid samrådsmötet uppstod inledningsvis 

även förvirring gällande vilken tid samrådsmötet skulle äga rum. Detta då det i annonsen på 

kommunens hemsida, samt i lokaltidningen hade angetts fel starttid för mötet. Jag och två 

medborgare var dock på plats klockan 16 vilket varit den utsatta starttiden som vi tagit del av 
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hade tagit del av men fick väl på plats information av en receptionist o att mötet började först 

17.00. När jag och de andra två återvände klockan 17.00 meddelade dock en tjänsteman från 

Stadsbyggnadskontoret att mötet började först 18.00. Detta väckte irritation hos båda de 

boende vilket ledde till att tjänstemannen sa att vi trots allt var välkomna att ta del av 

utställningen i alla fall och beklagade att de hade gått ut med felaktig information gällande 

mötestiden.  

 

En annan typ av uteslutning som jag noterade under mina observationer hade att göra med 

ljudet i möteslokalerna då det vid flera av de observerade mötena fanns deltagare som 

uttryckte att de hade svårt att höra vad som sades. Medborgarmötena i Bredäng och Sätra 

samt samrådsmötet i Tensta stack dock ut jämfört med de andra sju mötena då mikrofon 

användes av mötesledarna. Vid båda medborgarmötena skickades även mikrofonerna runt i 

rummen då frågor ställdes från medborgarna vilket tycktes uppskattas av flera äldre deltagare 

då det underlättade för de att höra vad som sades.  

 

Avslutningsvis noterade jag även vid två samrådstillfällen att det saknades entréer anpassade 

för rörelsehindrade personer vilket jag menar kan ses som en tydligt exempel på en fysisk 

uteslutning. 

 

6.3 Uteslutning genom språket  

 

En annan typ av uteslutning som jag observerade har att göra med språket som talades. Att 

använda ett språk som deltagare inte förstår kan ses som en form av uteslutningen och 

maktutövning. Språket spelar även en roll i uppfyllandet av flera av Habermas fem steg i etik 

men detta kapitel fokuserar på dess uteslutande effekt till flöjd av oförståelse av vad som sägs. 

De människor som inte förstår språket i en diskurs och inte lyckas förändra den diskursen har 

mindre makt än de som styr dess utformning och därmed också utövar makt över de som inte 

förstår. Medborgare kan dels uteslutas språkligt genom att helt enkelt inte förstå svenska 

vilket är det enda språk som talats vid mötena jag deltagit i samt används i 

mötesinbjudningarna. Ett annat sätt att inte förstå språket handlar om att inte ha kunskap om 

innebörden av begrepp som används. Henecke (2006) har i sin forskning belyst betydelsen av 

makten över kunskap där förståelse av exempelvis begrepp innebär makt. Boende vid 

mötestillfällena kan alltså även uteslutas genom att inte förstå språket som används rent 

begreppsmässigt. Det kan handla om att språket uppfattas krångligt då det förekommer 

facktermer eller liknande, eller att det förutsätts att deltagare vid samrådsmöten känner till hur 

planprocessen fungerar. Vid samrådsmötet i Tensta lade jag särskilt märke till att avancerat 

språkbruk användes då mötesledaren upprepade gånger använde sig av facktermer och 

pratade om kända arkitekter under PowerPoint-presentationen som hölls. Vid mötet var dock 

inga boende närvarande utan endast tjänstemän och representanter från exploatören, vilket 

kan ha varit en anledning till språkanvändningen. Dock är jag inte övertygad om det eftersom 

mötesledaren utgick från en förberedd presentation som innehöll dessa facktermer utan 

förklaring. 

 

Ett annat exempel på ett exkluderande språkbruk skedde vid medborgarmötet i Sätra då 

tjänstemän upprepade gånger pratade om saker som tidigare hade skett i området, vilket alla 

deltagarna antogs känna till. Bland annat hänvisades flera gånger till förändringar som skett 

vid en badplats och till ett event som stadsdelsförvaltningen genomfört vad jag uppfattade 

som kanske ett halvår tidigare. För en nyinflyttad person eller en person som nyligen börjat 

engagera sig i lokala frågor eller ta del av lokala evenemang bedömer jag att det hade varit 

svårt att förstå uttalanden som gjordes så som när mötesledaren sa: 
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- Vi vill ju inte göra samma missbedömning som vi gjorde vid Sätradagen senast. Trots 

att det blev en succé vilket jag inte tror någon missade fanns det ju helt klart saker att 

förbättra. 

 

Vid de observerade samrådsmötena noterade jag även att syftet med mötena inte klargjordes 

innan de påbörjades och att planprocessen inte förklarades. Inga mötesdeltagare ställde heller 

frågor gällande detta vilket tydde på att den rådande diskursen inkluderade förväntningar på 

kunskap om syftet med mötena och planprocessen. Trots detta tycktes inte alla mötesdeltagare 

ha kännedom om planprocessen då flera tycktes ha förväntningar på mötena och möjlighet till 

inflytande som inte ligger i linje med Plan- och Bygglagen. Detta märkte jag av då det 

förekom att medborgare var närvarande vid mötena för att framföra att de var helt emot 

genomförande av planer, detta trots att en nedläggning av planerna inte var ett alternativ. 

 

Vid samrådsmötet i Solna ställde även en medborgare frågan vad meningen med att de 

boende skulle delta vid samrådsmöten var, eftersom de ändå inte hade möjlighet att förändra 

något. Detta utan att få en förklaring utav någon tjänsteman. Detta menar jag exemplifierar 

hur medborgare saknar kunskap och därmed också förståelse för planprocessen vilket leder 

till en typ av uteslutning från diskursen. Vid medborgarmötena tydliggjordes däremot syftet 

alltid i inledningen av mötena och jag upplevde inte att det rådde samma kunskapsbrist från 

mötesdeltagarna gällande varför de deltog. 
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Kapitel 7 Analys av mötesparternas möjlighet att framföra egna 
argument och deras vilja att förstå någon annans situation 
 

I detta kapitel analyseras observationer utifrån Habermas andra och tredje steg vilka lyder 

(Flyvbjerg, 1998): 

 

Steg två – Lika möjligheter ska råda för alla parter gällande att framföra egna 

argument och kritisera andras. 

 

Steg tre - Det ska råda en vilja hos alla parter att sätta sig in i andras situation samt att 

ha förståelse för den. 

 

7.1 Analys utifrån mötenas utformning 

 

Ett problem med att uppfylla Habermas andra steg har att göra med sättandet av 

dagordningen. Detta då det vid mötestillfällena oftast är en planerare eller andra tjänstemän 

som bestämmer dagordningen för ett möte, vilket innebär makt för dessa då de i och med det 

styr vilka frågor som tas upp. Detta menar jag innebär en fördel för tjänstemännen gentemot 

andra mötesdeltagare gällande möjlighet att framföra egna argument och kritisera andras. Vid 

medborgarmötet i Skärholmen exemplifierades tjänstemännens makt över dagordningen där 

information från parkförvaltningen ledde till diskussion mellan flera mötesdeltagare vilket 

kom att avslutas av tjänstemannen från parkförvaltningen som under pågående diskussion 

förkunnade att det var dags att gå vidare till nästa punkt. Detta exempel från medborgarmötet 

i Skärholmen började med information från parkförvaltningen vilket följdes av att en 

medborgare begärde ordet och sa:  

 

- Det finns klotter på fler ställen än de du räknade upp som ingen tar hand om!  

 

Varpå tjänstemannen från parkförvaltningen lyssnade på kvinnan och sa att han skulle ta med 

sig den informationen och titta på det framöver. Efter det kom flera kommentarer från andra 

medborgare gällande klotter på andra ställen samt om en, enligt flera medborgare, 

problematisk man som brukade hänga i det nerklottrade området i centrum och ställa till med 

problem. Representanten från parkförvaltningen uttryckte återigen att han skulle ta med sig 

synpunkterna och titta närmare på dem, samt att han var medveten om problemet med 

mannen i centrum. Flera medborgare tycktes upprörda över mannen i centrum och cirka fem-

sex personer fortsatte att diskutera frågan efter att tjänstemannen från parkförvaltningen 

markerat att han inte hade något mer att säga i frågan. Nedan följer tre exempel på uttalanden 

som jag uppfattade under diskussionen:  

 

- Det är inte okej att han hänger där, han hotar folk, han måste bort! 

- Han har vart här och hållit på i flera år, det är inte okej!  

- Jag har anmält honom till polisen flera gånger men han är kvar! 

 

Tjänstemannen från parkförvaltningen uttryckte att frågan låg hos den som ska hantera 

ärendet och en annan tjänsteman från kommunen frågade om medborgaren som gjort 

polisanmälningar hade fått återkoppling från polisen men fick svaret att så inte var fallet. 

Tjänstemannen sa då att medborgaren som gjort polisanmälningarna skulle komma och prata 

mer med honom efter att mötet hade avslutats, men att det nu var dags att gå vidare till nästa 

punkt. Denna händelse menar jag visar på maktutövning av tjänstemannen som bestämmer 



 33 

när det är dags att avsluta en diskussion då hen anser att det är dags att gå vidare med nästa 

punkt i dagordningen.  

 

Tjänstemän har även makten att formulera frågeställningar vilket exempelvis kan ske genom 

ledande frågor. Att en frågeställning är formulerad på ett visst sätt kan innebära att det för 

medborgare endast bjuds in till att framföra egna argument så länge de ligger inom ramen för 

den förformulerade målsättningen med en plats. Tjänstemäns makt att formulera 

frågeställningar ligger i linje med lagstiftningen kring medborgardeltagande i form av samråd 

som beskrivs i Plan- och Bygglagen, där deltagandet alltså inte syftar till något beslutande, 

utan endast rådgivande makt då det är underordnat den representativa demokratin. Därmed 

finns en lagstiftad fördel för tjänstemännen gällande att framföra egna argument och kritisera 

andras i och med att de genom skapandet av dagordningen och formuleringen av 

frågeställningar kan avgränsa vad som är lämpligt att diskutera. Detta menar jag skulle kunna 

ses som en brist utifrån Habermas andra steg gällande förutsättningar att nå kommunikativ 

rationalitet. Å andra sidan kan en hävda att mötesdeltagarna har möjlighet att framföra vilka 

argument de vill t.ex. vid mötespunkten övriga frågor även fast de eventuellt kan bli bemötta 

med svaret att det inte är lämpligt att diskutera vid det aktuella mötet.  

 

Alla åsikter som medborgare har lämpar sig dock inte för diskussion vid samråds- och 

medborgarmöten utifrån vad syftet med mötena är. I vissa fall har jag observerat att 

mötesdeltagare kommit till ett möte med förväntningar på att få svar eller lösningar på frågor 

som kan anses näst intill omöjliga att lösa vid det tillfället. Detta menar jag är exempel på 

bristande uppfyllnad av Habermas tredje steg. 

  

7.2 Analys utifrån interaktion och språk – exempel från samrådsmötena i Farsta och 
Solna 
 

Under mina observationer av de besökta samråds- och medborgarmötena förekom många 

samtal och diskussioner varav vissa tycktes sakna acceptans för konflikter och därmed 

innehålla brister utifrån Mouffes (2000) synsätt. Det förekom även situationer som jag menar 

utgjorde exempel på när det saknas en vilja från olika parter att sätta sig in i någon annans 

situation för att kunna förstå den vilket därmed innebär brister om syftet är att uppnå 

konsensus i linje med Habermas (1984) ideal. Nedan följer en presentation av en diskussion 

som ägde rum mellan en medborgare och en tjänsteman vid samrådsmötet i Farsta. Exemplet 

presenteras då jag menar att det visar på hur det saknas en vilja att sätta sig in någon annans 

synsätt. En bristande vilja att sätta sig in i någon annans synsätt menar jag fanns hos både 

tjänstemannen i Farsta som inte tycks vilja gå med på att det finns olika intressen gällande den 

aktuella planen och hos medborgaren som inte heller tycks visa intresse för andra sätt att se på 

saken än sitt eget. Jag har försökt att återge diskussionen så korrekt som möjligt då jag 

antecknade ner den så snart jag kunde efter att den ägt rum. Det som skedde var att direkt då 

jag och de två andra deltagarna blev insläppta till samrådsmötet, som arrangerades i öppet 

hus-form, sa en av de: 

 

- Jag är här för att protestera, hur gör jag då? 

 

Varpå en tjänsteman gick och hämtade en blankett och svarade:  

 

- Du kan fylla i det här pappret med dina synpunkter och lägga i lådan.  

- Jag kan inte förstå att ni tänker bygga där! 

- Varför menar du då? 
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- Jag går där med mina barn, vi är många som går där och nu byggs det överallt ni kan 

inte bygga där det måste vara någon måtta! 

- Men ni kommer att kunna gå där när det byggts bostäder där också det behöver du inte 

vara orolig för det kommer finnas plats för både och, och många vill att man knyter 

samman de två områdena vilket blir resultatet av att de här bostäderna byggs. Och alla 

vill ju att det ska byggas bostäder. 

- Det är ingen som vill att områdena ska byggas samman jag förstår inte vad ni har fått 

det ifrån! Det är absolut ingen som vill att områdena ska byggas samman! Man vill 

kunna vara ute i naturen där med sina barn eller motionera, det är ingen som vill ha 

hus där! 

- Men det kommer gå att vara ute fast bostäderna byggs där.  

- Det kommer det inte alls, det försvinner ju massor av skog så det blir inte samma sak! 

Och det är ingen som vill att områdena ska byggas ihop. Jag vill protestera!  

- Ja det är inte jag som bestämmer om det ska byggas eller inte, jag ska inte tycka 

någonting, det är politiska beslut som jag inte kan råda över. Jag jobbar på 

Stadsbyggnadsförvaltningen och jag är här för att informera om vad som kommer att 

hända med det här området.  

- Det är helt sjukt att det här ska hända, det är ingen som vill det, 

- Här kan du alltså fylla i dina tankar och lämna förslag i lådan där och så går det också 

bra att mejla in synpunkter. 

 

Tjänstemannens svar tycktes leda till frustration hos medborgaren som inte lämnade något 

förslag i lådan vilket föreslogs utan istället lämnade rummet muttrande upprepandes saker 

som hon tidigare sagt i diskussionen med tjänstemannen. Denna situation menar jag 

exemplifierar en bristande vilja hos båda parter gällande att sätta sig in i någon annan 

situation.  

 

Jag observerade ytterligare ett exempel på motstånd mot att försöka sätta sig in i någon 

annans situation och erkänna ett motstående synsätt vid samrådsmötet i Solna. Mötet 

arrangerades i strukturerad form och diskussion förekom mellan medborgare och tjänstemän 

och där precis som i Farsta märktes frustration från främst en av medborgarna. Medborgaren i 

fråga framförde upprepade gånger argument mot det planerade kontorshuset, kritiken 

handlade främst om att planområdet innehöll ett grönområde som han tyckte behövde värnas, 

vilket han även fick medhåll för av andra mötesdeltagare. Tjänstemännen bemötte 

medborgarens argument med att hävda att grönområdet knappt kunde kallas ett grönområde 

och inte hade några värden för medborgarna utan att medborgarna snarare skulle vara glada 

för det planerade kontorshuset då det skulle leda till arbetsmöjligheter inom kommunen. En 

representant för exploatören som var på plats tog vid där tjänstemannen slutat och försökte få 

med sig medborgare som var skeptiska till det planerade kontorshuset och sa:  

 

- Jag har då aldrig varit med om att någon har varit emot skapandet av nya 

arbetstillfällen där man bor, det här kommer vara ett lyft för Solna. 

 

I och med att uttalandet skedde just efter att en tjänsteman från kommunen uttryckt samma 

sak tycktes representanten för exploatören och tjänstemännen på kommunen vara på samma 

sida i frågan. Att tjänstemannen och representanten för exploatören tycktes känna varandra 

sedan innan och vara insatta i frågan är dock inget konstigt med tanke på att dessa aktörer 

behöver ha kontakt med varandra inom planprocessen gällande markupplåtelse (Zakhour & 

Metzger, 2018). Vissa medborgare tycktes dock inte alls hålla med om tjänstemannens och 

representanten för exploatörens hållning och en av de svarade att: 
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- Det räcker med kontorsbyggnader, vi har redan hur många som helst, vi måste ha 

någonstans att kunna vara också! 

 

Vilket följdes av svar från en kommunal tjänsteman som återigen hävdade att grönområdet 

ändå inte hade något rekreativt värde och att det därför var lika bra att använda det till något 

bra istället för att det bara skulle vara outnyttjat. Detta skeende påminde mig om situationen i 

Farsta där en tjänsteman också hävdade att det var en så kallad ”win-win situation” och att det 

inte fanns någon anledning till att kunna ha ett annat synsätt gällande planen. Efter att 

tjänstemannen i Solna återigen hade förkunnat att genomförandet av planen var en bra idé 

fortskred mötet med mer information gällande hur kontorshuset skulle se ut och inga frågor 

ställdes, dock upplevde jag en något ansträngd stämning i rummet då en medborgare som 

tidigare ställt frågor vid flera tillfällen satt och skakade på huvudet. När mötet lite senare 

skulle avrundas frågade en av tjänstemännen: 

 

- Då var det dags att avsluta, känner ni er nöjda med informationen?  

 

Varpå samtliga deltagare först satt tysta tills personen som tidigare ställt frågor återigen tog 

till orda: 

 

- Det var väl inget fel på informationen men jag är inte nöjd med att det ska byggas. 

Jag förstår inte varför vi ska komma hit, det är ju alltid samma sak när man går på 

samrådsmöten, ni har redan bestämt allt! Det spelar ju ingen roll vad vi säger.  

 

Detta följdes inte av något svar från någon tjänsteman förutom att en sa att det alltid var 

välkommet att mejla in sina tankar och åsikter. Detta bemötande från tjänstemannen speglar 

ingen vilja att samtala och diskutera detaljplanen eller på något sätt uttrycka en förståelse för 

medborgarens synsätt. Inte heller medborgaren tycktes benägen om att sätta sig in i ett 

motstående synsätt och visa någon förståelse för att skapandet av nya arbetstillfällen 

möjligtvis skulle kunna ses som någonting positivt för området. Dessa båda aktörers 

beteenden menar jag därmed inte ligger i linje med Habermas andra steg. Att tjänstemännen 

inte bemötte medborgarens slutkommentar och därmed valde att inte ge sig in i en diskussion 

menar jag även exemplifierar en bristande acceptans för konflikt vilket enligt Mouffe innebär 

ett bristande förhållningssätt.  

 

I konversationerna mellan medborgarna och tjänstemännen i Farsta och Solna har jag noterat 

hur tjänstemännen i diskussion med boende undvikit att öppet acceptera att det existerat 

konflikt kring en fråga. Istället för att respektera att det existerat motstående synsätt så har 

tjänstemännen hävdat att de nya planerna är det bästa för alla och att inga förlorar på dess 

genomförande. I Farsta fallet anses planen vara det bästa för alla eftersom alla får plats och 

kan fortsätta motionera och vara ute med barnen trots att planen genomförs, samtidigt som det 

byggs bostäder vilket alla är överens om att det behövs, samt att två områden byggs samman, 

vilket tjänstemannen också menar ligger i allas intressen. Efter att en medborgare gång på 

gång motsatt sig tjänstemannens bild och ingen konsensus uppstått i frågan markerar 

tjänstemannen i Farsta att diskussionen är slut eftersom hon endast är där för att informera om 

vad som kommer att hända och inte kan tycka eller göra någonting. Tjänstemannen hänvisar 

istället till att det går bra att lämna förslag. I Solna fallet förmedlar tjänstemannen att planen 

är det bästa för alla eftersom den leder till att det skapas jobbtillfällen på en plats som ändå 

inte utnyttjas i dagsläget. Tjänstemannen i Solna ger inte något svar till medborgaren som 

ifrågasätter varför han ska delta vid samrådsmöten då allt redan är bestämt utan hänvisar till 
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att det går bra att mejla in förslag. Jag hävdar att mötena i Solna och Farsta båda har 

exemplifierat diskussioner där konflikt och diskussion inte har accepterats utan kvävts av 

tjänstemännen istället för att agera ut konflikterna. Även medborgare vid båda mötena har 

visat på en bristande vilja att sätta sig in i motstående synsätt vilket inte varit fördelaktigt för 

att möjliggöra konsensus.  

 

Utifrån Mouffes (2008) synsätt kan ett icke-tillåtande av konflikt anses problematiskt då det 

kan leda till att konflikter riskerar att utageras utanför formella processer så som samråds- och 

medborgarmöten. Att inte erkänna att konflikt och mångfald existerar och konstruktivt 

behandla dessa menar Mouffe (2008) kan leda till att konflikterna exploderar i en våldsam 

konfrontation. Utifrån detta synsätt menar jag att finns brister i hur mötena i Farsta och Solna 

gått till. 

 

7.3 Analys utifrån interaktion och språk – exempel från medborgarmötena i 
Skärholmen och Bredäng 
 

Vid medborgarmötet i Skärholmen låg fokus på att diskutera hur det går att skapa en trivsam 

och trygg miljö i området. En diskussion uppstod efter att mötesledaren presenterat nya 

uppgifter som media fått tillgång till genom en enkät där många grundskoleelever i området 

själva rapporterat att de bär kniv. En kvinnlig mötesdeltagare reagerade på uppgifterna:  

 

- Det här stället börjar likna en gangsterhåla!  

 

Varpå mötesledaren svarade:  

 

- Det är viktigt att alla är medvetna om att det här inte är något gangsterställe.  

- Jojo men det här är inte som det brukade va förut.  

- De här uppgifterna är självrapporterade och handlar inte om situationer där polisen 

agerat då de sett knivar. Om vi tittar på polisens anmälningar ser vi inte en sådan 

ökning av knivinnehav som medias siffror visar.  

- Men det är väl allvarligt om massa ungar erkänner att de går runt med kniv! 

- Det kan faktiskt vara så att ungdomarna rapporterar knivinnehav för att de är scouter. 

Jag tycker inte att ni ska dra några höga växlar av de här uppgifterna utan undvik att 

oroa er, men så kontaktar ni polisen om det skulle vara nått, ska vi säga så?  

 

Den sista kommentaren från mötesledaren följdes övervägande av tystnad från 

mötesdeltagarna och några som pratade lite lågmält med varandra innan mötet fortskred med 

information om kommunala ordningsvakter. Den sista kommentaren från mötesledaren 

upplevde jag som ett försök från mötesledare att avsluta diskussionen då hon sa ”ska vi säga 

så?” istället för att vidare diskutera frågan. 

 

Senare under medborgarmötet i Skärholmen lämnade mötesledaren över ordet till en 

representant för det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem som var med på mötet för att 

informera om deras nya huvudkontor som planeras byggas i Skärholmen, vilket det skulle 

hållas samrådsmöte om längre fram. Jag vill dock poängtera att detta möte var ett 

medborgarmöte på tema trygghet och inte ett samrådsmöte som handlade om detaljplanen för 

det framtida huvudkontoret trots att det gavs utrymme under mötet. Representanten från 

Stockholmshem inledde med stor entusiasm och sa:  

 

- Snart flyttar vi hit och det känns toppenbra! Skärholmen är en fantastisk plats!  
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Hans uttalande fick ett ganska svalt bemötande från medborgarna då de flesta satt tysta och 

uttryckslösa och varken sa något, nickande eller skakade på huvudet. Mötesledaren nickade 

dock tydligt och uttryckte att hon höll med och att det var viktigt att lyfta vilken fantastisk 

plats Skärholmen är. Representanten från Stockholmshem tog till orda igen och försökte att 

även få med sig medborgarna:  

 

- Jag är i alla fall säker på att det kommer bli jättebra med ett huvudkontor här i 

Skärholmen, ett riktigt lyft, håller ni inte med?  

 

Bemötandet var återigen näst intill obefintligt bortsett från ett jakande ljud från mötesledaren 

fram tills att en medborgare sa:  

 

- Jo absolut, om jag kan få en etta av er så!  

 

Detta följdes av skratt från de flesta i rummet och sen övergick mötet till att behandla 

information från parkförvaltningen. Agerandet från representanten för Stockholmshem 

bedömer jag som ett konsensussökande gällande att uppförandet av ett huvudkontor var något 

odelat bra för området vilket även mötesledaren tycktes enig om. Medborgarna upplevdes 

dock något skeptiska och anledningen till detta diskuterades aldrig under mötet trots att jag 

tyckte att det var tydligt att medborgarna inte delade representanten för Stockholmshems 

entusiasm. Jag menar att det vid detta tillfälle hade varit möjligt för mötesledaren att fråga om 

det fanns några andra tankar kring planen och på så sätt verka för att möjliggöra diskussion 

och därmed även ett synliggörande av olika åsikter samt eventuellt konflikt. Ett sådant 

agerande hade även kunnat motverka den tryckta stämningen och att saker inte kommer upp 

till ytan vid mötestillfället utan istället riskerar att komma upp senare. Exemplet som 

presenterats från Skärholmen menar jag påminner om det jag beskrev i avsnitt 8.2 om Farsta 

och Solna gällande en observerad bristande vilja hos parterna att sätta sig in i motstående 

synsätt vilket utifrån Habermas synsätt innebär brister gällande möjliggörande av konsensus. 

 

Ytterligare ett exempel på när språk har använts på ett sätt som inte ligger i linje med att vilja 

sätta sig in i andras situation genom att använda ett språkbruk som förmedlar att en ser ner på 

andra människor skedde vid medborgarmötet i Bredäng där en boende ställde frågan:  

 

- Hur gör vi med pundare som snor bilar och kör runt rattfulla? Jag har sett två riktiga 

jävla pundare som buskört och sen blivit stoppade av polis och utkastade, men sen har 

inget mer hänt. Vafan är det för grej?  

 

Vilket följdes av att en polis förklarade vilka befogenheter de har att agera vid såna tillfällen 

vilket följs av en skämtsam kommentar som leder till skratt bland flera mötesdeltagare. Sättet 

som den boende uttryckte sin fråga på uppfattade jag som nedlåtande, vilket ingen boende 

eller tjänsteman på plats tycktes reagerade på. Att vid ett formellt möte prata om andra 

människor som ”jävla pundare” förmedlar att en ser ner på missbrukare vilket kan anses 

stötande och som ett förminskande av vissa människor vilket jag menar inte gynnar en 

förståelse av för olika parter och ett klimat som uppmuntrar konstruktiva samtal och 

diskussioner.  
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7.4 Analys av obefintlig interaktion  
 

Både maktförhållanden och förutsättningar för samtal, diskussioner och konflikter påverkas 

av antalet personer som närvarar vid mötestillfällena. Vid de mötestillfällen som helt saknade 

deltagande medborgare var det omöjligt för konflikt att uppstå i mötesrummen, förutom 

möjligtvis mellan närvarande tjänstemän. I dessa fall är det medborgarna som omöjliggör 

kommunikation och konflikt vid mötestillfällena och genom att inte delta visar på en ovilja att 

sätta sin in i någon annans situation. Medborgarnas frånvaro kan ses som en maktutövning då 

uppfyllandet av syftet med mötena omöjliggörs utan deras närvaro. Utan mötesdeltagare sker 

ingen informationsspridning eller samtal och diskussioner om samhällsfrågor. 

Medborgarmötena hade generellt sett fler deltagare än båda typerna av samrådsmötet, förutom 

i fallet Upplands Väsby, vilket enligt mitt resonemang innebär större möjligheter för 

diskussioner att uppstå. 
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Kapitel 8 Analys av maktrelationer vid mötena och parternas 
transparens kring deltagandet 
 

I detta kapitel analyseras observationer utifrån Habermas fjärde och femte steg vilka lyder 

(Flyvbjerg, 1998): 

 

Steg fyra – Det måste ske en neutralisering av rådande maktstrukturer. 

 

Steg fem - Alla parter måste vara transparenta med egna mål och intentioner och inte 

strategiskt försöka vinna över andra.  

  

8.1 Analys utifrån mötenas utformning 
 

Vid sättandet av dagordningen tas det av tjänstemännen, vilket jag var inne på i det 

föregående kapitlet, beslut gällande vilka frågor som anses relevanta vilket jag menar kunde 

ses som en fördel för tjänstemännen gällande möjlighet att framföra egna argument. Detta 

innebär även en makt för dessa tjänstemän, en makt som jag menar att det delvis skett en 

neutralisering av vid vissa av mötena. Vid samtliga medborgarmöten samt samrådsmötet i 

Solna fanns det en avslutande punkt på dagordningarna för ”Övriga frågor” med möjlighet för 

deltagarna att framföra egna argument och kritisera andras. Tidsutrymmet för denna punkt 

varierade mellan cirka 15 och 30 minuter vilket dock alltid var mindre än den tiden som var 

avsatt till resten av mötets agenda. Utrymmet för övriga frågor skulle dock kunna ses som en 

form av neutralisering av maktstrukturer gällande makten över dagordningen då det i alla fall 

formellt råder lika möjlighet för alla att styra över tidens innehåll. Utöver utrymmet vid 

mötespunkten ”Övriga frågor” fanns det även möjlighet för mötesdeltagare vid samtliga 

möten att löpande ställa frågor, vilket också kan ses som en typ av neutralisering av 

maktstrukturer. 

 

Utformningen av samrådsmötena som arrangerades i öppet hus-form menar jag skulle kunna 

ses som en neutralisering av rådande maktstrukturer. Detta då den icke-hierarkiska 

utformningen innebar en möjlighet för medborgare att gå fram direkt till en tjänsteman och 

ställa en fråga. Detta utan att det fanns någon dagordning att ta hänsyn till eller att andra 

mötesdeltagare behövde höra vad som sades om så inte önskades. Istället för att tjänstemän 

satt på en rad mitt emot resten av mötesdeltagarna utan att alla istället gick runt i samma rum 

och ”blandades” menar jag skulle kunna ses som ett sätt att neutralisera maktstrukturer. Öppet 

hus mötenas utformning skulle möjligtvis kunna göra att vissa medborgare som inte skulle 

varit bekväma med att ställa en fråga i helgrupp skulle känna sig mer bekväm att påbörja ett 

samtal med en tjänstemän vilket skulle kunna tänkas gynna kommunikation mellan 

tjänstemän och medborgare. Å andra sidan möjliggjorde utformningen vid medborgarmötena 

och de två samrådsmötena som arrangerades i strukturerad form för andra mötesdeltagare att 

”haka på” en pågående diskussion och ställa följdfrågor, eller på annat sätt reagera på ett 

samtal eller diskussion som pågick. Detta var helt enkelt möjligt eftersom det gick att höra 

vad som sades då dessa möten på ett sätt kan anses vara av en mer öppen karaktär än öppet 

hus-mötena där det förekom mer privata diskussioner mellan exempelvis en tjänsteman och 

en medborgare vilka det var svårt för andra att ge sig in och delta i. På ett sätt skulle även 

maktstrukturer kunna neutraliseras på ett annat sätt vid ett strukturerat möte än vid ett öppet 

hus-möte utifrån att medborgare har möjlighet att stärka varandra i diskussioner med 

tjänstemän som kan anses ha mer makt i situationen.  
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Ett exempel på tjänstemännens maktutövande genom fördelningen av ordet samt makt över 

dagordningen ägde rum vid medborgardialogsmötet i Hjulsta då en mötesdeltagare tidigt 

under mötet räckte upp handen för att ställa en fråga i helgrupp men möttes av svaret att 

upplägget för mötet var sådant att först skulle information ges från olika kommunala 

tjänstemän vilket sedan skulle följas av gruppdiskussioner där hon skulle ha möjlighet att 

lyfta sin fråga. Senare under informationsdelen av mötet ställde dock en annan mötesdeltagare 

en fråga rakt ut vilken han fick svar på från en tjänsteman. Under gruppdiskussionerna som 

sedan ägde rum var jag inte i samma grupp som personen som ville ställa den första frågan så 

jag vet inte om hon tog upp den igen eller inte, dock vet jag att den inte framfördes i helgrupp 

och att majoriteten inte fick höra hennes fråga. Senare under mötet efter att 

gruppdiskussionerna genomförts fanns även möjlighet att ställa frågor i helgrupp, många 

medborgare ville få ordet under den begränsade tiden som var kvar vilket gjorde att alla inte 

hann ställa sin fråga och tjänstemännen fick därför bestämma vilka av deltagarna som skulle 

få ordet. Dessa händelser exemplifierar maktutövning från tjänstemän gällande vem som ges 

utrymme att framföra sin åsikt. Maktutövning som enligt Flyvbjerg (1998; 2004) måste 

beaktas i planeringsprocessen. Dock fanns möjligheten för mötesdeltagarna att i sin lilla 

grupp, där minst en tjänsteman ingick i varje, framföra sin åsikt. Alla deltagare hade även 

samma möjlighet i slutet av mötet att räcka upp handen och ha chansen att få framföra sina 

synpunkter. Maktaspekten kring fördelningen av ordet uppstod dock då tiden inte var 

tillräcklig för att alla som ville skulle hinna få komma till tals i helgrupp och de personer som 

tilläts ställa sin fråga gavs mer makt än de som inte fick det. 

 

Efter min observation av medborgarmötet i Hjulsta har jag även kopplat ett skeende till steg 

fem i Habermas etiksteg. Vid mötet delades alla deltagare upp i smågrupper beståendes av 

sex-åtta personer för att genomföra mindre gruppdiskussioner vars resultat sedan skulle 

presenteras i helgrupp. Dessa gruppdiskussioner utgjorde en stor del av mötet och 

instruktionen från mötesledaren var att alla skulle presentera sig för varandra för att sedan 

gruppvis diskutera den upplevda tryggheten i området. Jag observerade endast den gruppen 

som jag själv blev indelad i vilken bestod av åtta personer. Då vi i gruppen presenterade oss 

för varandra visade det sig att den endast innehöll en person boende i området medan 

resterande personer i gruppen omfattade en kommunal tjänsteman, två polisvolontärer, tre 

personer från organisationen Verdandi1 och jag. Den boende tycktes något frustrerad över 

detta faktum då han menade att detta skulle försvåra möjligheten till diskussion om området. 

Jag berättade att jag bodde i Husby som är en stadsdel relativt nära Hjulsta vilket gjorde att 

den boende vände sig till mig för att diskutera flera saker. Under presentationsrundan inom 

gruppen berättade personerna som var där från organisationen Verdandi aldrig varför de var 

där eller vad deras organisation jobbade med. Tjänstemannen i gruppen nickade dock 

igenkännande då de presenterade sig vilket jag uppfattade var för att han kände till de sedan 

tidigare. Den boende i min grupp uttryckte att han aldrig hört talas om organisationen och 

därför inte hade någon aning om vad de jobbade med. Trots det var det ingen från 

organisationen som berättade det heller utan berättade endast att det var flera än de själva på 

plats från deras organisation vilka satt i de andra smågrupperna och diskuterade.  

 

Situationen vid medborgarmötet i Hjulsta upplevde jag något problematiskt utifrån steg fem 

av Habermas etik, eftersom personerna från Verdandi aldrig berättade varför de var på mötet. 

Vid slutet av mötet visade det sig även att en representant från ett bostadsbolag med bostäder i 

området var på plats. Detta visade sig dock först efter att en person vid slutdiskussionen i 

storgrupp öppet kritiserade bostadsbolaget och sedan blev märkbart förvånad då dennes 

                                                 
1 Partipolitiskt och religiöst oberoende socialpolitisk organisation (Verdandi 2019) 
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uttalandet följdes av att representanten från bostadsbolaget bemötte kritiken med att säga att 

mannen var välkommen att komma och diskutera frågor med henne efter mötet. Liknande 

händelser som denna upplevde jag vid andra medborgarmöten samt även samrådsmötet i 

Solna då personer som jag till en början trodde var boende i området, eftersom de inte hade 

sagt något annat, vid slutet av mötena visade sig vara representanter för exploatörer, vilket de 

inte tidigare nämnt under deras deltagande i mötena. Vid de flesta av dessa tillfällen upplevde 

jag dock att mötesledarna tycktes känna till deras bakgrund men trots det inte presenterat de i 

början av mötena. Denna uteblivna information menar jag kan ses som brist på transparens 

gällande anledningen till närvaro vid mötena. 

 

8.2 Språk och makt  
 

Vid medborgarmötet i Bredäng ställde en boende en fråga gällande hur tjänstemännen arbetar 

för att motverka att det är berusade personer i centrum, vilket han menade var ett problem i 

dagsläget. Mötesledaren bemötte svaret genom att först berätta hur det har jobbats med frågan 

tidigare för att sedan hejda sig i sin beskrivning av genomförda åtgärder och säga rakt ut i 

rummet till resterande mötesdeltagare:  

 

- Ni andra delar också bilden av att det ser ut såhär i centrum?  

 

Vilket följdes av nickande från de flesta, några som inte reagerade alls, samt en annan boende 

som berättade om sina upplevelser av berusade människor i centrum. Frågan från 

mötesledaren hade tendens av att vara konsensussökande eftersom den var ledande och 

ställdes på ett sätt som förutsatte ett jakande svar istället för att uppmuntra till att få höra 

eventuellt motstående upplevelser. Att ställa ledande frågor som denna kan även ses som en 

maktutövning av tjänstemannen och därmed motverka en neutralisering av rådande 

maktstrukturer. Dock fanns möjlighet för deltagare att uttrycka andra åsikter även om jag 

menar att en sådan ledande fråga inte till en god miljö för diskussion med möjlighet för 

konflikt att uppstå. 

 

Vidare kan mötesledare utöva makt vid mötestillfällena genom hur ordet fördelas bland 

deltagarna samt vilkas åsikter som tas mer på allvar eller ges mer uppmärksamhet vilket är 

relevant utifrån Habermas fem steg i etik. Vid samrådsmötet i Solna som beskrivits tidigare i 

avsnitt 8.3 observerade jag att synpunkter som kom från exploatören togs emot på ett annat 

sätt än de synpunkter som kom från medborgarna. Detta märktes då tjänstemännen nickade 

eller ”mm:ade” med då representanten för exploatören pratade medan de ofta knappt gav 

någon reaktion alls eller motsatte sig vad som sades då medborgare uttalade sig. 

Tjänstemännens olika bemötande av de mötesdeltagare som var boende i området och 

representanten från exploatören menar jag tydde på att parterna inte hade lika möjligheter att 

framföra egna argument och kritisera andras samt att det inte sker någon neutralisering av 

maktstrukturer. Anledningen till tjänstemännens bemötande av representanten för exploatören 

kan rimligtvis ha att göra med att tjänstemän och exploatörer behöver ha kontakt med 

varandra gällande markupplåtelse för att kunna genomföra detaljplaner (Zakhour & Metzger, 

2018). Att bli bemött på olika sätt innebär dock olika förutsättningar för olika mötesdeltagare 

att få framföra argument och bli förstådda. Även fast relationen mellan exploatören och 

tjänstemännen där de känner till varandra sedan innan kan anses naturlig hade detta dock 

kunnat tydliggjorts på ett transparent sätt för mötesdeltagare som eventuellt saknar kunskap 

om hur planprocessen ser ut. Även vid samrådsmötet i Tensta där inga boende från områden 

var närvarande så fanns representanter från exploatören på plats som tycktes ha en god 
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relation till tjänstemännen från kommunen då de tycktes ha konfliktfria samtal med varandra 

och hälsa på varandra med namn då de möttes. 

 

Språket kan även spela en roll för uppfyllandet av Habermas steg detta om ett språkbruk 

används som inte förstås av alla medborgarna utan endast vissa som är mer insatta i ett ämne. 

Att använda ett exkluderande språkbruk kan ses som en maktutövning och kan försvåra 

möjligheten att kritisera andra argument om en helt enkelt inte förstår dem. Att använda ett 

exkluderande språkbruk kan även ses som en brist i att sätta sig in i andras situation och ha 

förståelse för att alla inte nödvändigtvis förstår ett visst språkbruk. Särskilt vid 

samrådsmötessituationerna har jag observerat att mötesledarna tyckts förutsätta att samtliga 

mötesdeltagare haft kännedom om planprocessen kring en detaljplan även fast så inte alltid 

har tyckts vara fallet. Att använda ett exkluderande språkbruk som gör att mötesdeltagare inte 

förstår vad som sägs kan också ses som en typ av bristande transparens om det används med 

avsikt att inte alla ska kunna förstå. Exempel på observationer av exkluderande språkbruk har 

exemplifierats i avsnitt 7.3. 
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Kapitel 9 Skillnader mellan strukturerade samrådsmöten, 
samrådsmöten i öppet hus-form och medborgarmöten 
 

De lagstadgade samrådsmötena och de icke lagstadgade medborgarmötena skiljer sig åt 

strukturellt då de förstnämnda behandlar specifika detaljplaner medan de sistnämnda kan vara 

mer fria i sitt innehåll. Utformningen av de observerade samrådsmötena har dock inte sett 

likadana ut och den största skillnaden har varit mellan att utföra mötena i strukturerad 

samrådsform eller öppet hus-form. 

 

Under mitt arbete har jag upplevt det enklare att finna information på internet gällande 

medborgarmöten jämfört med samrådsmöten. Vid två samrådsmöten noterade jag även 

bristande möjligheter för rörelsehindrade personer att ta sig fram. Närvaro av poliser och 

väktare vilka deltog vid samtliga medborgarmöten och ett samrådsmöte kan även ha påverkat 

vissa medborgares vilja att delta vid mötestillfällena. Dock var medborgarmötena som 

arrangerades tillsammans med Polisen relativt välbesökta. Exkluderade språk noterades vid de 

båda mötestyperna, dock fanns alltid möjligheten för deltagarna att ställa följdfrågor till 

tjänstemännen. Ett nedlåtande språkbruk gällande missbrukare noterades även vid 

medborgarmötet i Bredäng vilket är en annan form av exkluderande språkbruk som kan 

påverka samtalsklimat. På grund av den mer privata karaktären hos samrådsmötena som 

anordnades i öppet hus-form var det dock svårt att observera språket där men om några 

mötesdeltagare hade funnit det svårt att förstå vissa saker hade de förmodligen enkelt kunnat 

få hjälp att få det förklarat av tjänstemän på plats, då de endast var på plats för att svara på 

frågor och inte för att hålla någon presentation eller liknande. Detta förutsätter dock att 

medborgaren som skulle vilja ställa en fråga skulle känna sig bekväm med att prata ensam 

med en tjänsteman.  

 

Det är troligt att maktbalansen vid ett möte påverkas av om diskussioner sker i en mer privat 

eller mer öppen miljö. Det är möjligt att vissa medborgare som inte skulle ställt en fråga inför 

en större grupp känner sig mer bekväma att påbörja samtal med tjänstemän när de är själva 

vilket i så fall skulle innebär att öppet hus-formen skulle kunna gynna diskussioner och ge 

möjlighet till konflikter att uppstå. Den icke-hierarkiska strukturen hos öppet hus-mötena 

skulle kunna ses som ett sätt att neutralisera maktstrukturer. Utformningen av öppet hus-

mötena skulle även kunna tolkas som en försvårande omständighet för diskussioner att uppstå 

då deltagare troligtvis får ta del av färre personers åsikter än vid ett strukturerat samrådsmöte 

eller som vid mina observerade medborgarmöten där frågor eller kritik framförs i helgrupp. 

Om mötesdeltagare är av skilda åsikter möjliggörs inte diskussioner och konflikt om de inte 

blir varse om att motstående åsikter existerar. På samma sätt så kan en medborgare som vill 

framföra kritik mot en tjänsteman vid ett samrådsmöte i öppet hus-form gå miste om 

vetskapen om att det finns andra som delar dennes åsikt även om inte tjänstemannen gör det. 

Det är även troligt att det blir en annan maktbalans om en ensam medborgare framför sin åsikt 

till en tjänsteman än om flera medborgare gemensamt framför en åsikt till en tjänsteman. Då 

tjänstemännen innehar en viss makt i och med sin kunskap är det möjligt att det är svårare att 

som medborgare ”stå på sig” jämfört med om en backas upp av andra av samma åsikt.  

 

Vid ett par samrådsmöten observerade jag en bristande förståelse hos medborgarna gällande 

planprocessen och meningen med mötena vilket heller ingen tjänsteman förklarade på ett sätt 

som tycktes gå fram. En bristande kunskap hos medborgarna som inte tjänstemännen 

motverkar kan anses misslyckas med att uppnå en neutralisering av rådande maktstrukturer 

där tjänstemännen har mer kunskap och därmed också makt. Några sådana tendenser av 
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bristande förståelse kring syftet med mötena uppfattade jag inte på samma sätt vid 

medborgarmötena som dock hade ett bredare fokus än att handla om en specifik detaljplan.  

 

Tjänstemännen hade makt över dagordningen vid samtliga observerade möten. Dock skiljde 

sig avsättandet av tid till ”Övriga frågor” åt mellan det observerade samrådsmötet i Solna 

(vilket var det enda observerade samrådsmötet i strukturerad form där medborgare närvarade) 

vilket avsatte mindre tid än de observerade medborgarmötena. Att avsätta tid för övriga frågor 

menar jag kan anses vara ett sätt för tjänstemännen att dela med sig av makten över 

dagordningen och därmed också till viss del verka för att neutralisera rådande maktstrukturer. 

Med hänvisning till att följa dagordningen förekom det dock att tjänstemän uttryckte att 

pågående diskussioner behövde avslutas vid medborgarmötena. Anledningen till detta tycktes 

vara att hinna med alla mötespunkter inom mötestiden vilket blev aktuellt att hålla reda på 

eftersom många frågor ställdes vid samtliga medborgarmöten. Liknande situationer 

observerade jag inte vid något av samrådsmötena där medborgarna, förutom vid öppet hus- 

-mötet i Upplands Väsby, endast ställde ett fåtal frågor. Att det varit få deltagare vid de flesta 

samrådsmötena samt att det inte förekommit särskilt mycket samtal och diskussioner vid 

dessa möten menar jag kan tänkas tyda på en bristande möjlighet för alla parter att sätta sig in 

i andras situationer. 

 

Bristande transparens kring mötesdeltagares egna mål och intentioner observerades både vid 

medborgarmöten och samrådsmötet i Solna då representanter för exploatörer inte berättade 

för resterande mötesdeltagare om anledningen till att de var där. Detta behöver inte ha varit en 

medveten plan från dessa aktörer men i och med deras tystnad uppfattade jag en viss bristande 

transparens. Om dessa aktörer tidigare under mötena hade presenterat sig och berättat i vilken 

roll de deltog i mötet så hade också andra mötesdeltagare haft en större möjlighet att diskutera 

eventuella frågor med dem och skapa en större förståelse för varandras åsikter. Det skulle 

även kunna vara fördelaktigt om samtliga mötesdeltagare i början av varje möte presenterade 

sig själva och anledningen till att de är där för att möjliggöra givande diskussioner och öka 

transparensen. Vid både samrådsmöten och medborgarmöten noterade jag att tjänstemän och 

representanter för exploatörer och organisationer (i Hjulsta med Verdandi) flera gånger tyckts 

ha arbetat tillsammans med varandra tidigare och även tyckts dela samma åsikter. Detta 

menar jag skulle kunna betyda att dessa aktörer har en fördel jämfört med ”vanliga” 

medborgare gällande att framföra sina argument och få förståelse för dessa från 

tjänstemännen. 

 

Sammantaget har min analys utifrån Habermas fem steg i etik påvisat att inga möten helt 

tycks uppfylla det som krävs för att möjliggöra konsensus. Samrådsmötena har tyckts ha 

större brister än medborgarmötena då de förstnämnda, med undantag för mötet i Upplands 

Väsby, haft svårt att få medborgare att delta vid mötena och därmed också möjliggöra att 

konsensus kan skapas. Inom gruppen samrådsmöten har dock en distinktion gjorts mellan 

strukturerade samrådsmöten och samrådsmöten i öppet hus-form och det har visat sig att 

dessa möten haft olika styrkor och brister. Samtal och diskussioner har dock varit svåra att 

alls observera vid de samrådsmöten som hållits i öppet hus-form på grund av dess privata 

karaktär. Dock har öppet hus-mötena möjliggjort en mindre hierarkisk utformning med en 

möjlighet för en mötesdeltagare att direkt ställa frågor till en tjänsteman vilket kan tänkas 

passa vissa mötesdeltagare och kunna vara ett sätt att neutralisera rådande maktstrukturer. Vid 

medborgarmötena har det varit relativt enkelt att observera samtal och diskussioner då dessa 

ofta förekommit samt att det varit ett relativt högt deltagarantal jämfört med samrådsmötena. 

Bristande transparens hos de närvarande aktörerna har dock observerats vid de både 

mötestyperna vilket är eftersträvansvärt utifrån Habermas synsätt då det skulle kunna tänkas 
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bidra till ett förbättrat samtalsklimat. Medborgarmötena har utifrån mina observationer färre 

brister än samrådsmötena gällande att skapa samtalsklimat som möjliggör konsensus. 
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Kapitel 10 Avslutande diskussion  
 

I kapitlet sker en avslutande diskussion utifrån analysen av mina deltagande observationer. 

Min uppsats har jag visat att utformningen av samråds- och medborgarmöten spelar roll för 

hur mötena utspelar sig och därmed också hur de genomförs i förhållande till kommunikativa 

planeringsideal. Den empiriska kunskap som min uppsats genererat är intressant för 

policyskapare att ta del av och den indikerar även att teoribildning bör börja ta mer hänsyn till 

fysiska platsers utformning.  

 

10.1 Utformningen av samråds- och medborgarmöten spelar roll  
 

Under mina observationer har jag upptäckt att mötena varit utformade på olika sätt vilket visat 

sig påverka utfallet av mötena gällande dels hur interaktion har skett. De olika utformningar 

har även inneburit olika fysiska hinder för deltagande. Exempel på dessa har varit undermålig 

skyltning, bristande användning av internet vid annonsering, felannonsering av tid, låg 

ljudnivå och avsaknad av handikappanpassning. Dessa exempel utgör svårigheter för 

medborgare att rent fysiskt kunna ta till sig information vid mötestillfällen vilket är 

grundläggande för att möjliggöra för samtal och diskussioner att uppstå och uppnå 

kommunikativa planeringsideal utifrån såväl Mouffe som Habermas.  

  

Då jag i mitt arbete sökt information om samråd har jag kommit fram till att de allra flesta inte 

genomförs i mötesform utan istället på kommuners hemsidor. Av de samråd som arrangeras i 

mötesform tycks de flesta ske i öppet hus-form. Denna form av samrådsmöte menar jag har en 

mer privat karaktär än strukturerade samrådsmöten gällande samtal och diskussioner då de 

inte naturligt bjuder in till diskussion i grupp. Detta menar jag kan leda till att mötesdeltagare 

inte hör vad andra mötesdeltagare säger vilket begränsar möjligheter för samtal och 

diskussioner att uppstå vilket innebär brister för ideala samtalssituationer att uppstå samt för 

konflikt att kunna äga rum. Därmed menar jag att öppet-hus utformningen innebär brister 

gällande uppfyllandet av Habermas fem steg i etik (Flyvbjerg, 1998) och även Mouffes (2000; 

2008) idéer om agonism. Att samrådsmötena i öppet hus-form inte heller haft en start- och 

sluttid med bestämda mötespunkter utan istället haft ett drop-in upplägg som ofta pågått under 

flera timmar riskerar även att leda till att medborgare inte närvarar vid mötena samtidigt i 

samma utsträckning som vid strukturerade möten. Därmed riskerar vissa mötesdeltagare att 

inte få möjligheten att fysiskt mötas och kunna kommunicera med varandra. Dock fanns alltid 

möjlighet för medborgare att kommunicera med tjänstemän på plats då de närvarade under 

hela mötestiden. Diskussionernas privata karaktär samt drop-in upplägget menar jag dock får 

konsekvenser för uppfyllandet av Habermas idéer om perfekta samtalssituationer vilket är ett 

fundament i den kommunikativa planeringen i Habermas anda.  

 

Att inte höra vad någon annan säger försvårar även möjligheter för konflikt att uppstå då det 

helt enkelt är svårt att starta en konflikt med någon om en inte känner till att den har ett 

motstående synsätt än ens eget. Därmed menar jag att samrådsmötena i öppet hus-form även 

innebär brister utifrån Mouffes synsätt då utformningen innebär försvårande omständigheter 

för konflikt och därmed också agonism att kunna uppstå. Däremot är utformningen mindre 

hierarkisk än strukturerade möten vilket skulle kunna passa vissa mötesdeltagare bättre och 

göra de mer benägna att samtala och diskutera med tjänstemännen. Detta om en föredrar ett 

mer icke-hierarkiskt upplägg där medborgare kan prata direkt med tjänstemän. Strukturen 

skulle i dessa fall kunna innebära vissa styrkor gällande att skapa möjligheter för vissa 

mötesdeltagare att uttrycka sina åsikter och även ha möjlighet till konflikt. Den icke-

hierarkiska strukturen skulle även kunna ses som ett sätt att verka för en neutralisering av 
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rådande maktstrukturer och därmed kunna gynna kommunikativ planering i linje med 

Habermas idéer. 

 

10.2 Tjänstemännens roller – agerande i linje med rationell planering?  
 

Medborgares synpunkter har vid samråds- och medborgarmöten i vissa fall reducerats till att 

handla om missförstånd eller egna enskilda intressen, medan tjänstemännen agerat 

representanter för vad som är det rätta att göra utifrån det allmänna intresset. Ett sådant 

agerande ligger även i linje med vad som är deras uppgift enligt lag. Samtidigt uttrycker Plan- 

och Bygglagen att olika intressen ska tas i beaktning vid planprocesser. Genom att agera 

experter rationaliserar tjänstemän vad som är en lämpligt synpunkt med hänvisning till det 

allmänna intresset. Då tjänstemännen hävdar att de företräder det allmänna bästa 

rationaliseras planeringsfrågor till att kunna erbjuda ett gemensamt allmänt bästa. Vilken roll 

tjänstemän tar vid samråds- och medborgarmöten har betydelse för hur dessa möten kan anses 

relatera till kommunikativa planeringsideal. Att som tjänsteman inta rollen som expert som 

vet vad allmänhetens bästa innebär och samtidigt brista gällande att visa intresse eller 

acceptans för motstående synsätt med en ödmjukhet inför medborgares synpunkter menar jag 

försvårar möjligheter för diskussion och möjligtvis konflikt att uppstå. Detta då ett sådant 

förhållningssätt rimligtvis inte motiverar en mötesdeltagare att framföra några synpunkter, 

eftersom det redan finns en expert som bestämt sig för vad som är bäst. Utifrån att jag 

observerat tillfällen där tjänstemän rationaliserat planeringsfrågor och visat en bristande vilja 

att lyssna till motstående synsätt menar jag att det förekommer brister i genomförandet av 

mötena utifrån kommunikativa planeringsideal. 

 

Att tjänstemän rationaliserar planering med hänvisning till vad som är allmänhetens intresse 

ligger i linje med Strömgrens (2007) uppfattning att den rådande representativa demokratin 

och dess lagstiftning bara är förenlig med planering som rationell beslutsprocess. Mina 

empiriska observationer av att tjänstemän intagit roller förenliga med en rationell snarare än 

kommunikativ planering samt observerade samtal och diskussioner som förekommit menar 

jag ger empiriskt stöd till Strömgrens (2007) tes. Om tjänstemän ska verka för att möjliggöra 

diskussioner och konflikter behöver de inta en roll som är ödmjuk inför synpunkter från andra 

mötesdeltagare snarare än att agera experter. 

 

Utifrån Mouffes (2000; 2008) idéer om konflikt och agonism skulle ett synsätt som utgår ifrån 

att det finns ett allmänhetens bästa som inte behöver diskuteras vara problematiskt, eftersom 

det förmodligen skulle innebära att något perspektiv undertrycktes. Utifrån Habermas synsätt 

skulle ett allmänt bästa möjligtvis kunna accepteras förutsatt att vägen fram till ett konsensus 

om vad som är det allmänna bästa skedde genom samtal och diskussioner som uppfyllde 

kriterier om ideala samtalssituationer (Flyvbjerg, 1998). 

 

Det förekom dock att tjänstemän, särskilt vid medborgarmöten, bemötte mötesdeltagare som 

ställde frågor på ett sätt som kan anses ha uppmuntrat till diskussion. Detta skedde då 

tjänstemän som fick frågor eller kritik från medborgarna bemötte dessa genom att först ställa 

följdfrågor för att se till att de fullt ut förstod vad saken gällde, för att sedan antingen 

diskutera frågan eller ge svaret att de skulle ta med sig frågan och arbeta för att lösa 

situationen, svar som oftast tycktes uppfattas godtagbara. Att ställa följdfrågor för att 

säkerställa att en förstått frågan menar jag ligger i linje med att vilja förstå vad en annan part 

menar, vilket kan anses som ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att möjliggöra konsensus. 

Tjänstemännens förhållningssätt i dessa situationer menar jag tycks ha uppskattats av 

medborgarna som ställt frågor och skulle kunna ses som exempel på vikten av tjänstemännens 
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kommunikation med deltagare för att skapa givande samtal, vilket ligger i linje med Reeds 

(2008) forskning. En tänkbar förbättring utifrån Mouffes idéer om tillåtande av konflikt skulle 

kunna vara att i så stor utsträckning som möjligt försöka se till att ha tjänstemän som ansvarar 

för områden som diskuteras på plats för att möjliggöra att frågor kan diskuteras mer direkt 

istället för att de skickas vidare efter mötena. 

 

10.3 Interaktion vid samråds- och medborgarmötena  
 

Under mina observationer av samrådsmötena har jag noterar ett relativt lågt, ibland obefintligt 

deltagande vilket inneburit begränsande möjligheter för samtal och diskussioner att kunna 

uppstå. Detta av den enkla anledningen att samtal och diskussioner kräver att det finns 

mötesdeltagare närvarande som kan prata. Att samråd oftast inte genomförs i mötesform kan 

möjligtvis påverka medborgares deltagande negativt då det kan leda till att de inte förväntar 

sig att ett samrådsmöten kommer att genomföras och därmed inte heller har en vana att delta 

när ett möte väl genomförs. Då jag även i vissa fall funnit det svårt att hitta information om 

planerade samrådsmöten på kommuners hemsidor kan detta möjligtvis också ha påverkat det 

låga deltagarantalen.  

 

De mer allmänna medborgarmötena gick till något annorlunda än de lagstadgade 

samrådsmötena. Generellt sett var det mer mötesdeltagare vid medborgarmötena jämfört med 

samrådsmötena och en hel del samtal och diskussioner förekom. I vissa fall observerandes 

tendenser till konflikt som tycktes tillåtas även fast det i vissa fall förekom att tjänstemän 

agerade för att avsluta pågående diskussioner och därmed inte uppmuntrade synliggörande av 

motstående synsätt och eventuell konflikt. I de fallen tjänstemän bröt pågående diskussioner 

tilläts inte konflikter att ageras ut vilket exemplifierar möten som inte genomfördes i linje 

med kommunikativa planeringsideal i linje med Mouffes idéer om agonism. Utifrån hur 

dagordningen var planerad vid medborgarmötena fanns alltid tidsmässigt utrymme för 

möjlighet till diskussion initierad av mötesdeltagarna i helgrupp. Detta då det i 

dagordningarna för medborgarmötena alltid fanns tid avsatt för ”Övriga frågor” vilket jag 

menar kan ses som ett sätt för mötesledaren att lämna över makt över dagordningen till 

mötesdeltagarna. Ett sådant upplägg som kan anses verka för att neutralisera rådande 

maktstrukturer ligger i linje med Habermas idéer (Flyvbjerg, 1998) om perfekta 

samtalssituationer. Dock uppstod aldrig några hetsiga diskussioner. En möjlig anledning till 

detta måste dock inte nödvändigtvis ha berott på tjänstemännens ovilja att tillåta konflikt utan 

kan ha haft andra förklaringar. I denna studie har jag studerat medborgarmöten på mikronivå 

och det är möjligt att agonism kanske inte alltid måste ske vid alla möten. Enligt Mouffe 

(2000; 2008) är det viktigaste att det finns möjlighet till konflikt. Eftersom samråds- och 

medborgarmöten även bara är en del av det breda begreppet kommunikativ planering går det 

inte att utesluta att det sker vid andra tillfällen än just vid mötena. 

 

Under mina observationer har jag sett exempel på när tjänstemän inte tyckts acceptera 

motstående synsätt från medborgare, men även exempel på när medborgare visat bristande 

vilja att sätta sig in i och förstå tjänstemäns synsätt. I vissa fall vid samrådsmöten kan 

medborgares bristande förståelse för tjänstemännen möjligtvis ha haft att göra med deras 

bristande förståelse för planprocessen vilket kan ha lett till orimliga förväntningar på mötena. 

En större tydlighet kring syftet med mötena menar jag skulle motverka att diskussioner sker 

gällande saker som medborgarna enligt lag inte har möjlighet att påverka, vilket jag 

observerat. Det är till exempel inte särskilt givande för en medborgare att lägga tid och energi 

på att framföra att en är helt emot en plan som det redan fattats beslut om kommer 
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genomföras. Att tjänstemännen strävar efter att använda ett så inkluderande språk som möjligt 

skulle kunna vara en del i att öka mötesdeltagarnas förståelse.  

 

Vid medborgarmötena har jag observerat mer samtal och diskussioner än vid samrådsmötena. 

Vid medborgarmötena har jag även uppfattat en större tydlighet kring mötets syfte än vid 

samrådsmötena. Dock har dessa möten handlat om bredare ämnen och innehållet i mötena har 

i kommunikation mellan medborgare och tjänstemän skapats relativt fritt då många olika 

frågor avhandlats. Den friare karaktären hos medborgarmötena jämfört med samrådsmötena 

kan tänkas hänga ihop med bakgrunden till att mötena initierats. Samråd måste genomföras 

för att planprocessen ska fortsätta framåt, om än inte nödvändigtvis i mötesform, medan 

medborgarmöten inte är en del av en lagstadgad process. Medborgarmötena kan därmed vara 

friare i sitt innehåll, dock har jag inte alltid uppfattat helt tydligt hur innehållet planeras att 

användas efter att mötena avslutas. 

 

10.4 Avslutande ord 
 

Genom min studie har jag bidragit med empirisk kunskap gällande hur samråds- och 

medborgarmöten genomförs. I mitt arbete har jag noterat att olika medborgarmöten varit 

utformade på olika sätt och att utformningen av dessa möten spelar roll för hur möten utspelat 

sig och därmed också hur de kan uppfylla kommunikativa planeringsideal. Utformningen av 

mötena tycks spela roll för hur kommunikation mellan olika aktörer sker vid mötena. 

Samtliga observerade typer av samråds- och medborgarmöten har haft brister gällande 

uppfyllande av kommunikativa planeringsideal i linje med såväl Habermas som Mouffe om 

än på olika sätt. 

 

Denna empiriska studie har fokuserat på att genom deltagande observationer studera hur 

samråds- och medborgarmöten går till i praktiken. Dessa möten är dock en del i större process 

och det är av vikt att även studera vad som händer före och efter dessa möten för att få en mer 

komplett bild och kunna diskutera kommunikativ planering på ett bredare plan. En framtida 

studie skulle med fördel kunna studera vad som händer både före och efter samråds- och 

medborgarmötena. Exempelvis skulle det kunna va intressant att studera vad som hände sen 

med frågor som tjänstemännen utlovat att titta närmare på själva eller förmedla vidare till 

annan berörd tjänsteman som inte var närvarande vid de observerade mötena.  

 

Det är värdefullt för policyskapare att ta del av denna studie för att bli medvetna om att 

utformningen av möten påverkar hur mötena utspelar sig och att det därmed är viktigt att 

tänka till kring vilken utformning som passar syftet med ett visst möte bäst. Studiens resultat 

bidrar även med relevant kunskap för framtida forskning. Utformningen är en aspekt som den 

kända teoretikern Habermas inte tar hänsyn till i sina idéer om perfekta samtalssituationer och 

resultatet kan därmed anses relevant för framtida forskning att ta hänsyn till för att skapa mer 

kompletta teorier. 
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