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Abstrakt  
 

Hult, Lillemor (2014), “The importance of participatory approaches for urban planning in 

Sweden – A study of how urban planners experience the relevance of dialogue as a method 

for citizen participation in urban development projects”.  

Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse planerare upplever att deras arbete med 

medborgardialoger har för svensk stadsutveckling. Metod för datainsamling är kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer med aktiva planerare på nationell, lokal och stadsdelsnivå. 

Intervjuerna kompletteras med en litteraturstudie av medborgardialoger. Det samlade 

empiriska materialet analyseras med hjälp av Purdys (2012) utvärderingsmodell för 

samverkansprocesser i offentlig förvaltning som bygger på de tre begreppen formell 

auktoritet, diskursiv legitimitet och resurstillgång vilken även kompletterats med Foresters 

(1989) teori om planeringsprocessernas beroende av dess innehåll och kontext. Studien visar 

att arbetet med medborgardialoger i Sverige idag upplevs ha en betydelse för både den fysiska 

planeringen och för andra för staden viktiga värden som den sociala sammanhållningen. 

Studien visar också på behov av ytterligare systematiska studier liksom utvärderingar av 

användingen av medborgardialoger i Sveriges kommunala planering.   

Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats i Samhällsplanering, 30 HP  

Handledare: Eva Andersson 

Språk: Svenska  

Nyckelord: Medborgardialog, målgruppsorientering, samverkansprocesser, stadsutveckling, 

samhällsplanering    
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Prolog 
Den här studien tar sin teoretiska utgångspunkt ur ett konstruktivistiskt perspektiv där staden 

och dess livsrum anses vara socialt betingad liksom föränderlig över tid. Genom att se på 

staden som föränderlig faller det sig naturligt att också planeringen av den måste reformeras 

över tid och nya arbetsmetoder behöver få växa fram. Symbolen av staden som en maskin är 

inte längre tillräckligt träffande för att kunna överbrygga alla de utmaningar som de 

moderna städerna står inför till följd av de nya social sammanhang som ryms inom dem.    

Foucault hävdade, som en av 1900-talets största filosofer, att hela vår verklighet är socialt 

konstruerad och att vi genom dessa sociala konstruktioner av kunskap reflekterar om livet och 

vår omvärld. I denna konstruktivistiska andemening menade han att sanningen är föränderlig 

över tid utan att nödvändigtvis bli mer sann (eller bättre) vartefter åren går, utan förklarar 

att det som är sanningen idag beror på i vilken kontext denna tolkas vilket gör att sanningen 

förändras vartefter kontexten gör detsamma (Stokes, 2003, s. 187).   

I avhandlingen ”På spaning efter den goda staden” (2009) skriver Tunström, i enlighet med 

Foucault, att socialt konstruerade begrepp av idag utgör vår kunskapsbas och därmed också 

ligger till grund för hur vi associerar till olika platser, så också till olika städer eller platser i 

staden (Tunström, 2009, s. 52).  

Framväxten av medborgardialoger i planeringsprocessen är således enligt ett 

konstruktivistiskt sätt att se på stadens utveckling en nödvändighet sedan staden formas av 

den sociala kontext som dess invånare bidrar till, och vem vet mer om denna kontext än 

invånarna (dvs. medborgarna) själva?  

Dock ska tilläggas att samhällsplaneringen självfallet i sitt uppdrag har flera olika intressen 

att se till som skall vägas samman för allas bästa och utifrån flera perspektiv än endast 

medborgarnas önskemål. 
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1. Inledning  
I internationellt utvecklingsarbete har så kallat deltagandeprocesser kommit att ta en allt större 

plats som flexibla processorienterade metoder för att söka uppnå så goda resultat som möjligt 

(Mitlin & Thompson, 1995, s. 235). Att arbeta tillsammans med den målgrupp som ett projekt 

avser har länge ansetts vara en framgångsfaktor i exempelvis arbetet med 

fattigdomsbekämpning (Chambers, 1997). Att utveckla och anpassa en stad efter rådande och 

nya behov är en på flera sätt liknande process och många är de forskare som allt oftare lyfter 

behovet av att man också inom samhällsplaneringen behöver arbeta för att involvera de 

målgrupper man planerar för, se Davidoff (1965), Healey (1997), Sandercock (2003), Khakee 

(2006) och Shmueli et al (2008). Forsberg (2005) skriver exempelvis i boken Planeringens 

utmaningar och tillämpningar att hon inte längre tror på ”de stora planerna som planerare 

själva tänker ut vid sina skriv- och ritbord” (Forsberg, 2005, s. 304). Hon menar att det 

planeringsprocesserna måste börja beakta både planerarens och brukarens (målgruppens) 

behov och önskningar kring vilken typ av stad vi önskar leva i, och vilken typ av stad vi vill 

planera för framtiden. Särskilt lyfter hon fram behovet av denna interaktion i relation till den 

förändrade befolkningssammansättning som också ovanstående forskare förmedlar genom 

sina bilder av 2000-talets städer. Forsberg skriver att ”detta blir särskilt uppenbart när man 

riktar uppmärksamhet mot frågor om segregation och integration mellan åldrar, etniska 

grupper, kön, liksom segregering mellan regioner och stadsdelar (Forsberg, 2005, s. 304).  

Det kanske vanligaste sättet att arbeta för att söka involvera och interagera med målgrupperna 

för ett stadsutvecklingsprojekt i Sverige är att arrangera medborgardialoger i ett tidigt skede 

av planeringen. Det finns många olika syften med att involverandet målgrupperna för 

planeringen vilket vi kanske främst kommit att förknippa med Arnstein (1969) och hennes 

”The Ladder of Ctizen Participation” som visar på hur medborgarinflytande kan se ut på åtta 

olika sätt, men också att arbetet med medborgardialoger inte alltid är enkelt även om vi kan 

förstå att det borde vara bra. Syftet kan vara att informera om att ett arbete är på gång, att 

inhämta information till det kunskapsunderlag som sedan ska ligga till grund för de beslut 

som fattas eller att helt enkelt be om råd eller samarbete. Samtidigt är det få vetenskapliga 

studier som undersöker vilken betydelse dessa deltagandeprocesser har för svensk 

stadsutveckling (Riise, 2013, s. 8). Riise (2013) skriver i en forskningsöversikt utgiven av 

Mistra Urban Futures att det behövs mer forskning tillika följeforskning om värdet av 

medborgardialoger (Riise, 2013, s. 23).  Jag söker med anledning av detta därför med denna 
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studie påvisa vilka effekter på planeringen planerarna själva upplever att deras arbete med att 

involvera målgrupperna ger.  

Studien är uppdelad under tre frågeställningar som dels rör medborgardialogernas 

övergripande betydelse för stadsutvecklingen, dels vilken betydelse medborgardialogerna har 

för den fysiska planeringen och slutligen om planerarna upplever att det finns ytterligare 

vinster med att arbeta med medborgardialoger.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse planerarna upplever att deras 

arbete med medborgardialoger har för stadsutvecklingen, dels genom att se till betydelsen för 

den fysiska planeringen och dels genom att söka finna om det finns andra vinster med att 

arbeta med medborgardialoger. Frågeställningarna är: 

 

1. Vilken betydelse har medborgardialogerna för stadsutvecklingen enligt 

planerna själva? 

  1.1 Betydelse för den fysiska planeringen 

1.2 Betydelse för andra värden? 

 

1.3 Avgränsning 

Medborgardialoger och samverkan kan se ut på många olika sätt. I enlighet med Plan- och 

bygglagen (2010:900) ska samråd med en bred krets av intressenter, det vill säga både 

myndigheter, organisationer och allmänhet hållas, både i arbetet med en översiktsplan och en 

detaljplan (PBL 5 kap 20§). Denna studie har dock avgränsats till att undersöka hur man 

arbetar med vad som kan benämnas som frivilliga dialoger. Vidare i texten omnämns dessa 

frivilliga dialoger endast som medborgardialoger eller dialoger.  
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1. 4 Disposition 

Studien är uppdelad i 9 kapitel. Efter inledningen som finns här ovan följer en 

forskningsöversikt i kapitel 2 och därefter följer kapitel 3 som ger en beskrivning av studiens 

metod.  I kapitel 4 presenteras det teoretiska ramverk jag använt för att analysera den data 

som samlats in under både intervjuer med planerare som arbetar med medborgardialoger 

liksom genom en litteraturstudie. I de två efterföljande kapitlen, kapitel 5 och kapitel 6, 

presenteras litteraturstudien som visar vad medborgarinflytande betyder och hur den 

målgruppsorienterade samhällsplaneringen har utvecklats över tid. I kapitel 7 presenteras 

resultatet av intervjuerna och detta analyseras sedan i diskussionsavsnittet i kapitel 8 

tillsammans med resultatet i litteraturstudien med hjälp av det teoretiska ramverket. Kapitel 9 

består av de slutsatser och svar som jag kunnat leda i bevis under studiens gång och möjliga 

uppslag till vidare forskning.  
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2. Forskningsöversikt  
Tidigare forskning om medborgardialoger i svenska stadsutvecklingsprocesser rymmer ofta 

studier av generell karaktär med avsikt att påvisa vikten av att arbeta med medborgardialoger. 

Majoriteten av svensk publicerade forskningen behandlar medborgarinflytande och 

medborgardialoger ur ett generellt perspektiv och sällan i relation till planeringsprocesser och 

stadsutveckling utan oftast med koppling till allomfattande offentlig förvaltning. Nedan 

nämner jag några svenska studier som undersökt medborgardeltagande vid stadsbyggnad, 

dock inte nödvändigtvis med fokus på dess betydelse för stadsutvecklingen. Studierna 

presenteras i kronologisk ordning för att visa medborgardialogernas utveckling över tid. I  

kapitel 5 och 6 finns dessutom en mer djupgående redogörelse av den internationella 

forskning som lett fram till medborgardeltagandets utveckling.   

2.1 Studier om medborgardialoger ur ett svenskt perspektiv 

Delaktighet och dialog: Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis (1997) är en 

rapport skriven av Brattén och Lundberg vid Karlstads Universitet där de studerat processen 

vid arbetet med en ny översiktsplan ”på mänskligt vis” för Kils kommun. Under denna 

process valde kommunen att genomföra medborgardialoger, dialogkonferenser och 

studiecirklar, ett arbetssätt som tidigare inte testats inom kommunen, för att låta allmänheten 

lämna sina synpunkter och önskemål. Brattén och Lundberg konstaterar vid processens slut att 

översiktsplanen inte blev särskilt annorlunda mot det förslag som framlades från början, men 

att delaktigheten gjort översiktsplanen väl förankrad bland kommunens invånare  

    Öresjö et al kom tillsammans med Boverket 1998 med rapporten Vem bestämmer?- Om 

medborgarinflytande och kommunal planering som togs fram genom ett samarbete mellan 

Boverket, Blekinge Tekniska Högskola och Byggforskningsrådet. Syftet med rapporten var 

att se hur lokalt utvecklingsarbete skulle kunna få stöd i den kommunala planeringen och hur 

medborgarinflytandet på ett bättre sätt skulle kunna ”komma till tydligare uttryck”.  

     Bodström (2003) belyser i rapporten Att med alla medel ha medborgarna med – 

Planeringen för och med delaktighet i stockholmsförorten Alby planeringen med medborgarna 

i förorten Alby utanför Stockholm. Alby var en av de förorter som ingick i 

Storstadssatsningen och Albydialogen blev ett välkänt begrepp. Bodström studerar i denna 

rapport avvägningen i den kommunala planeringen mellan effektiva processer och att låta 

medborgarna vara en del i processen på bekostnad av effektiviteteten.  



 
 

11 

     Velásquez (2005) studerar i sin avhandling, Förankring och dialog – Kraftspelet mellan 

planering och demokrati, relationen mellan demokrati och planering.  Velásquez har tittat på 

hur det lokala utvecklingsarbetet samverkar med den lokala planeringen i Alby i Botkyrka 

kommun med fokus på hur kommunen söker ”förankra” alla projekt som genomförs bland 

områdets invånare genom att bland annat arbeta med medborgardialoger som verktyg. 

Studiens resultat visar dock att förankring och dialog inte är detsamma då maktrelationerna 

parterna emellan skiljer sig åt beroende på om det handlar om det ena eller det andra. Vid 

förankring menar Velásquez att det handlar om ett ”uppifrån-och-ner-perspektiv” medan det 

vid en dialog bör vara ett samtal mellan två jämlika. Skillnaden mellan dessa två sätt att arbeta 

beskriver Velásquez som skillnaden mellan ideal och praktik, både gällande 

medborgarinflytande i planeringsprocesser liksom relationen mellan planering och demokrati.  

     I boken Åtta postulat om planering av stadens som livsmiljö (2008) av Arnstberg och 

Bergström formuleras åtta teorier om att planera för den nya staden vilken de hävdar bör ses 

mindre ur fysiskt perspektiv och mer ur ett socialt perspektiv med fokus på stadslivet snarare 

än teknikoptimering. För att åstadkomma en harmonisk stadsbild som söker förebygga 

uppkomsten av urbana konfliktytor såsom segregation menar det att medborgarinflytande är 

nödvändigt dels i planeringsprocesserna sedan endast individen i ett område kan sin specifika 

situation och därmed vilka krav som ställs på den fysiska planeringen just där, dels sedan 

civilsamhällets medverkan dessutom indirekt motverkar fragmentisering av städerna då få 

bidrar till förstörelse av något man tidigare varit med om att skapa. 

     2011 skrev Karlsson kapitlet Kan medborgardialoger stärka den representativa 

demokratin? i antologin Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om 

demokrati, styrning och effektivitet. Karlsson har studerat hur öppna dialoger mellan 

allmänheten, tjänstemännen och lokala politiker främjar (den lokala) demokratin. Han menar 

att medborgardialogerna nödvändigtvis inte förbättrar den lokala demokratiska förankringen 

gällande viktiga samhällsfrågor men att ett samtal mellan politiker, tjänstemän och 

allmänheten måste få finnas också mellan valen. Utvecklingen av de medborgardialoger som 

vi ser idag är, skriver Karlsson, egentligen bara en systematisering av detta alltjämt pågående 

samtal.  

Experiences in urban governance for sustainability: the Constructive Dialogue in Swedish 

municipalities är skriven av Smedby och Neij (2012) med syftet att analysera erfarenheter av 

planeringsverktyget ”Det goda samtalet” i fem kommuner i Sverige. Analysen genomförs 
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utifrån olika perspektiv av samverkansteori inom samhällsplanering (collaborative planning) 

och slutsatserna visar att erfarenheterna av verktyget var mycket goda. Mest framgångsrikt 

anses det har varit för utbytet av information och kunskap mellan parterna. Fler liknande 

studier om specifikt arbetet med ”Det goda samtalet” finns att ta del av, exempelvis Sundin 

(2010).  

Hale (2012) har studerat vilket inflytande medborgare verkligen har på processerna genom en 

fallstudie i Malmö stad i sin uppsats Participation in Sustainable Housing. Slutsatser hon drar 

är att intentionerna är goda, men att det finns mycket att göra för att förbättra både 

arbetsmetoder den kommunikativa förmågan hos tjänstemännen då hon menar att det i för stor 

utsträckning kan anses att dialogerna istället är en envägs-kommunikation.  

Castell (2012) reflekterar i sitt paper Dialogues and citizen initiatives in stigmatized urban 

areas: reflections on the development of participatory planning principles in Gothenburg 

kring Arnsteins stege och hur denna har svenskifierats och därefter utvecklats, främst jämför 

han Arnsteins stege med SKLs trappa. Han ger läsaren sex reflektioner och drar bland annat 

slutsatsen att medborgarnas legitimitet inte anses lika viktig enligt SKL som Arnstein.  

I forskningsprojektet ”Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i 

stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt” (2013) var syftet att studera den 

demokratiska kvaliteten när medborgare aktivt bjuds in att delta i det lokala styret rörande 

stadsplanering. Studien är en fallstudie som genomförts med Göteborgs stad som studieobjekt.  

Mellanplatsprojektet som det också kommit att kallas pågick 1 januari 2011 till 31 mars 2013. 

Projektet leddes av Stenberg på Chalmers Arkitektur och Göteborgs miljövetenskapliga 

centrum på Chalmers tekniska högskola var förvaltande organisation. Arbetet var 

transdisciplinärt och tolv deltagare med varierande akademiska bakgrunder, offentlig 

förvaltning och det privata näringslivet deltog.   

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten att studierna om medborgardeltagande vid 

stadsplanering kommit att bli allt fler de senaste åren och det i sig är ett tydligt tecken på hur 

den målgruppsorienterade planeringen får ett allt större utrymme i både diskursen om och i 

det praktiska genomförandet av stadsplaneringsprojekt, precis som  beskrivs i inledningen och 

utvecklas i kommande kapitel.  
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3. Metod 
I den här studien undersöker och analyserar jag planerarnas upplevelser av betydelsen av 

medborgardialoger som verktyg i planeringsprocesser och hur dessa sedermera påverkar 

stadsutvecklingen och i förlängningen möjligen även bidrar till att stärka andra värden i 

samhället. Jag gör denna analys baserad på en kvalitativ intervjustudie som kompletteras med 

en litteraturstudie kring utvecklingen av samverkansprocesser i samhällsplaneringen och 

begreppen medborgardeltagande och medborgarinflytande. Resultatet av litteratur- liksom 

intervjustudien analyseras sedan med hjälp det analytiska ramverk som presenteras i kapitel 6.  

3.1 Litteraturstudie  
För att kunna genomföra denna studie och analysera det empiriska material som intervjuerna 

resulterat i har jag valt att komplettera detta med en litteraturstudie som är uppdelad i två 

delar. Denna litteraturstudie ger en god bakgrund till ämnet och dels en djupare förståelse för 

hur den målgruppsorienterade samhällsplaneringen vuxit fram.   

I den första delen av litteraturstudien beskriver och presenterar jag denna studies definition av 

medborgarinflytande och medborgardeltagande genom att presentera den kanske mest kända 

internationella modell för detta, Arnsteins stege. Modellen beskrivs hjälp av litteratur skriven 

av Arnstein själv. Därefter vidareutvecklas resonemanget med hjälp av svensk litteratur kring 

hur Arnsteins stege anpassats till en svensk samhällsplaneringskontext vilket förefaller viktigt 

då studien undersöker målgruppsorienterade planeringsprocesser i Sverige.   

Den andra delen av litteraturstudien beskriver och presenterar hur tanken om 

målgruppsorienterade samhällsplaneringsprocesser först uppkom och sedan hur forskningen 

kring detta utvecklats. Denna del bygger på främst internationell forskning men även till viss 

del svensk forskning och avsnittet är avsett att visa på både de för- och motargument som 

finns kring en målgruppsorienterad samhällsplanering. Denna del utgör en god grund för att i 

påföljande kapitel presentera och analysera informanternas svar från intervjustudien.  

3.2 Semi-strukturerade intervjuer 
För den här studiens syfte och frågeställningar har jag, som skrivet ovan, valt att samla in data 

genom semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att jag intervjuat utvalda personer med 

hjälp av en intervjuguide där ett antal frågor i förväg formulerades (se appendix), men där det 

också funnits rum för oplanerade följdfrågor under intervjuns gång, intervjuerna kan därmed 

mer ses som ett samtal än en intervju där frågor och svar endast avlöser varandra (Bryman, 

2012, s. 471). En intervjuguide fungerar som ett manus och ger intervjun den struktur (eller 
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frånvaro av densamma) som valts för den specifika studiens syfte. Alla frågor avhandlas 

under intervjuns gång om än inte nödvändigtvis i den följd som de står skrivna (Kvale och 

Brinkman, 2009, s. 146). Intervjuerna har sedan bearbetats för att därefter analyseras och 

presenteras. Utifrån den genomförda analysen har sedan studiens slutsatser dragits.  

Kvalitativ intervjumetod är en passande forskningsmetod för studier som mer söker förstå och 

analysera åsikter och upplevelser än att få fram kvantifierbar data (Bryman, 2012, s. 470) 

vilket är fallet för denna explorativa studie som söker undersöka hur man arbetar med 

medborgardialoger i planeringsprocesser och om resultatet av det arbetet sedan påverkar 

stadsutvecklingen. Studien bygger på yrkesverksamma planerares och fackkunnigas 

upplevelser och det har därför varit av stor vikt att de empiriska data som här analyseras är 

mer djupgående än vad kvantitativt insamlad data hade kunnat bidra med (Svensson, 2004: 

68f).  

Tillvägagångssätt för genomförandet av intervjustudien har delats upp i sju steg; tematisering, 

planering, intervju, transkribering, analys, verifiering och rapportering (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 118).  

Temata för intervjuerna var tre och uppdelade enligt A. Hur arbetar man med 

medborgardialoger i planeringsprocesser i Sverige idag, B. Vilka effekter får 

medborgardialogerna på stadens utformning och C. Vilka andra effekter kan man se att 

medborgardialogerna har på stadens utveckling. Under dessa tre temata följer sedan ett antal 

frågor och följdfrågor till dessa som jag under intervjuerna bad informanterna att reflektera 

kring.  

Planeringen av intervjuernas genomförande har dels handlat om att genom en diger 

litteraturgenomgång söka förstå den situation och det fenomen undersökningen syftar till att 

få en djupare insyn i, dels av att söka formulera en så relevant intervjuguide som möjligt för 

att informanternas svar sedan på bästa sätt skulle kunna besvara de forskningsfrågor jag avsett 

lämna svar på genom studien. För att i möjligaste mån försäkra mig om att intervjuguiden var 

relevant och att de intervjuade informanterna sammantaget formade ett så representativt urval 

som möjligt för undersökningens reliabilitet genomförde jag i det inledande skedet av arbetet 

två pilotintervjuer med dels en metodkunnig forskare vilket gav givande synpunkter på både 

frågeställningen och valet av semi-strukturerade intervjuer för insamling av data, dels med en 

expert på socialt hållbar stadsutveckling vilket gav givande synpunkter framför allt på den 

intervjuguide jag arbetat fram.  
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För att identifiera lämpliga informanter vilka sammantaget skulle kunna bidra med en så bred 

och nyanserad bild som möjligt har jag varit mån om att kontakta personer inom olika 

sektorer, på olika nivåer i samhället liksom med en variation av erfarenheter gällande både 

antal aktiva år som planerare och expertis. Jag började alltså mitt urval av informanter med att 

identifiera vilka miljöer som är av störst betydelse att undersöka för att uppnå studiens syfte, 

något som Ryen (2004) menar är lika viktigt som att sedan identifiera de specifika 

informanterna (Ryen, 2004, s. 71). Intervjuer har därför genomförts på tre olika 

planeringsnivåer dvs. nationell, kommunal och stadsdelsnivå. På en nationell offentlig nivå 

har intervjuer med 3 experter på Boverket genomförts, på en kommunal offentlig nivå har 

intervjuer med 3 planerare på Stockholms Stadsbyggnadskontor genomförts och ytterligare 

två med planerare på stadsdelsnivå inom Stockholms stad. En intervju har genomförts med 

ansvarig för medborgardialog i Södertälje kommun, en med ansvar för medborgardialoger på 

stadsdelsnivå i Göteborgs stad och en med ansvar för medborgardialoger i Malmö stad. 

Urvalet av de specifika informanter kan därmed snarast härledas till s.k. snöbollsurval då jag 

efter att ha identifierade de miljöer jag önskade var representerade i undersökningen 

kontaktade ansvariga på nationell och kommunal nivå vilka sedan rekommenderade personer 

inom respektive organisation för intervjuer (Bryman, 2012, s. 424-425).   

Tabell 1: Informanter i intervjustudien 

Boverket Anette Johansson, översiktsplanerare (nr 1) 

Kerstin Andersson, utredare (nr 5) 

Ulrika Hägred, expert boende och stadsutveckling (nr 4) 

Stockholms stad Christoffer Carlander, utredare (nr 3) 

Ewa Wåhlin, handläggare/projektledare (nr 2) 

Fredrik Jensen, projektledare (nr 6) 

Nils Göransson, miljökoordinator (nr 10) 

Nina Åman, sektionschef (nr 7) 

Södertälje kommun Paki Holvander, demokrati- och mångfaldsstrateg (nr 9) 

Göteborg stad Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare mänskliga 

rättigheter och medborgardialog (nr 11) 

Malmö stad Roger Westin, planhandläggare/planarkitekt (nr 8)  

 

Intervjuerna har utförts på respektive informants arbetsplats alternativt över telefon och har 

tagit ca.60 min att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att sedan 

kunna transkriberas, verifieras och analyseras.  

Samtliga intervjuer har verifierats genom att jag dels jämfört de svar som olika planerare 

angivit i de fall de arbetar inom samma organisation, men också har jag jämfört de svar 
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samtliga angivit med den officiella dokumentationen som finns att tillgå via respektive stads 

webbplatser såsom programhandlingar, kallelser till möten eller sammanfattningar av det som 

framkommit vid olika dialoger.  

Analyserna av intervjuerna har skett i tre steg efter en modell av Svensson och Starrin (1996) 

där jag i ett första steg analyserat respektive intervju som helhet genom att ”staka ut den 

övergripande strukturen hos intervjun” för att sedan dela upp intervjun i de tre temata som 

intervjuguidens struktur utgör och slutligen har en analys genomförts i enlighet med de 

forskningsfrågor som studien avser besvara med utgångspunkt från det teoretiska ramverk av 

fem centrala begrepp som presenteras i kapitel 6 (Svensson och Starrin, 1996, s. 69).   

3.3 Etiska ställningstaganden  

Att genomföra intervjuer innebär att frågor som rör etik och moral behöver hanteras av 

hänsyn till de som medverkar i intervjustudien (Kvale och Brinkman, 2009, s. 77f). Framför 

allt pratar man inom forskningen om vetenskapliga etiska riktlinjer vilket innebär att man som 

forskare bör ta hänsyn till de intervjuades eventuella utsatthet gällande det ämne de uttalar sig 

om, antingen på grund av ämnets publika känslighet eller likväl om ämnet rör upp privata 

känslor vilka kan väcka starka reaktioner också en tid efter intervjun (Ryen, 2004, s. 155-

157). Det handlar alltså om att visa respekt för både de medverkande liksom för vetenskapen.  

Jag har för den här studien tagit del av Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2005) och 

därefter varit noggrann med att upplysa samtliga informanter om studien syfte och att 

intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas. Alla informanter har även erbjudits att vara 

anonyma liksom att i efterhand ta del av de transkriberade intervjuerna och jag har likväl 

informerat om min skyldighet som forskare att genomföra studien efter gällande praxis om att 

ingen ska komma till skada, nu eller i framtiden (Vetenskapsrådet, 2005, s. 67-70). Ämnet för 

denna studie är dock inte av det slag att personlig eller annan skada är trolig, och samtliga 

intervjuade godkände inspelning, transkribering och att medverka med namn. Att samtliga 

medverkande godkände ovan nämnda bidrar dessutom till studiens reliabilitet eftersom de 

insamlade data i efterhand därmed skulle kunna kontrolleras och studien blir i och med det 

mer pålitlig än om så inte hade varit fallet (Vetenskapsrådet, 2005, s. 69).  

3.4 Metodkritik  
Kvalitativ metod utgår alltjämt från ett induktivt förhållningssätt vilket betyder att kvalitativa 

studier till skillnad från kvantitativa deduktiva studier utgår från generella frågeställningar 

vartefter data samlas in, analyseras och teoretiseras (Bryman, 2012, s. 384 och Ryan, 2004, s. 
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23-28). De teoretiska resonemang och hypoteser som utvecklas av ett induktivt perspektiv 

utvecklas till följd av emirpiska undersökningar, d.v.s. motsatsen till en deduktiv 

forskningsprocess (Ryen, 2004, s. 25). Den kritik som ofta riktas mot induktiv forskning är 

dess avsaknad av logisk följd som en deduktiv process innebär. Innebörden av denna kritik är 

att de resultat som induktiv forskning kommer fram till inte är universellt lagmässiga eftersom 

generaliseringar görs på grundval av en förhållandevis liten mängd insamlad (subjektiv) data 

jämfört med det perspektiv studierna söker säga någonting om, det vill säga komma med 

universella påståenden om vår omvärld. På grund av de induktiva studiernas förfarande 

menade exempelvis Popper (1902-1994) att en induktiv studie också måste söka data som 

strider mot (falsifiering) det generella antagande (den hypotes) som studien avser presentera. 

På så sätt blir studiens resultat mer vetenskapligt godtagbar (Godfrey-Smith, 2003, s. 57-61).  

Den här studien bygger på en induktiv approach där jag söker komma fram till ett antal 

slutsatser baserade på verkliga händelser och jag har under arbetets gång varit medveten om 

det problematiska med att utifrån ett förhållandevis litet antal intervjuer dra några generella 

slutsatser om medborgardialogernas betydelse för stadsutvecklingen. För att i möjligaste mån 

ändå kunna presentera slutsatser kring den situation som råder gällande medborgardialogernas 

betydelse för samhällsplaneringsprocesser i Sverige idag har jag därför varit mycket noggrann 

vid urval av informanter liksom med de frågor jag valt att ställa under intervjuernas gång. 

Och, den kompletterande litteraturstudien är i detta avseende betydande för tyngden av de 

slutsatser som studien drar eftersom denna ytterligare breddar det empiriska material som 

studien som helhet bygger på. 

En problematik vid intervjuer är alltid att människor är olika och att vi därmed refererar till 

olika saker och perspektiv när frågor ställs. Vad en fråga innebär för en person är inte säkert 

samma innebörd som samma fråga betyder för nästa person. För att undvika att de frågor jag 

ställde uppfattades för olika var jag vaksam på att formulera om frågan eller att ställa 

följdfrågor i de fall då jag uppfattade att det givna svaret inte höll sig inom ämnets ram, dock 

med stor försiktighet för att inte formulera frågorna som ledande. Alla svar är dock med i det 

transkriberade materialet och har även vägts in i resultatet för att inte undanhålla data som 

skulle kunna förändra studiens slutsatser.  

Ytterligare en faktor som är av vikt för studiens resultat är det ofrånkomliga faktum att 

respondent och den som intervjuar påverkar varandra (Ryen, 2004, s. 96). Intervjuer av det 

slag som använts i denna studie är alltid påverkade av den relation som utvecklas/finns mellan 
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den som intervjuas och den som intervjuar.  Särskilt viktigt är det att vara medveten om denna 

problematik eftersom studiens syfte är att studera individers subjektiva åsikter och 

uppfattningar kring sin egen yrkesroll, utvecklingen av medborgarinflytande i 

samhällsplaneringsprocesser och dess påverkan på stadsutvecklingen. Kvale och Brinkmann 

kallar detta för en ”mellanmänsklig situation” (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 47f) och 

menar att en forskningsintervju till skillnad från ett vanligt samtal är ett professionellt samtal 

som strukturerats av ett visst fokus (den innan intervjun framtagna intervjuguiden) vilket 

tillsammans med den vetenskapliga kompetens som forskaren förhoppningsvis innehar 

ändock bidrar till adekvata svar dvs. godtagbara data (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 48-49).  

Ett sätt att undgå mitt tolkningsmonopol av de svar som informanterna angivit, även det en 

faktor som ofta kritiserats (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 48-49), har samtliga informanter 

fått möjligheten att läsa igenom den färdiga studien innan dess publicering.  

I inledningen av detta avsnitt beskrev jag den problematik som kvalitativ och induktiv 

forskning ofta stöter på gällande att generalisera utifrån en förhållandevis liten mängd 

insamlad data. Bryman menar dock att kvalitativa studier från början inte avser att 

generalisera utifrån population, dvs. att kritik inte kan riktas mot exempelvis vilka som 

intervjuats och därmed inte heller mot vilka som inte haft möjlighet att medverka. Han menar 

att generaliseringen inte har att göra direkt med det representativa urvalet utan att det handlar 

om huruvida studiens generella slutsatser kan härledas till den teoretiska grund och den 

eventuella hypotes som studien söker argumentera för eller emot (Bryman, 2012, s. 406).  

3.4.1 Källkritik och begränsningar 

Min förhoppning inför studien var att genomföra intervjuer med stor geografisk spridning 

över landet för att kunna hålla ett än mer nationellt perspektiv. Ledsamt nog har mina över 40 

förfrågningar endast resulterat i totalt 11st intervjuer varav 8st av dessa är med planerare från 

de tre storstadsregionerna. Detta gör självfallet att man kan rikta kritik mot huruvida det 

empiriska underlag som samlats in genom intervjuer ger en rättvis och representativ bild av 

hur planerare nationellt arbetar med medborgardialoger. Dock har förfrågan om intervjuer 

ställt till över 40 personer i kommuner från norr till söder och erbjudandet om att delta har 

funnits. I de flesta fall har tidsbrist varit ett vanligt svar på mina förfrågningar, men ett annat 

vanligt svar har också varit att man inte ännu reflekterat över vilken betydelse dialogerna har 

för stadsutvecklingen vilket gjort att de tillfrågade inte ansetts sig kunna besvara de frågor jag 

önskade ställa. Hos de flesta kommuntjänstemän jag talat med, både bland de som ställt upp 
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som informanter och inte, är en frekvent reflektion just att man inte genomfört en utvärdering 

för att se vilka skillnader dialogerna bidrar till och även det är viktig information för den här 

studien. En annan kritik som kan riktas mot intervjuernas genomförande är att jag inte ställt 

frågan om vilka konsekvenser det skulle innebära för samhällsplaneringen om man inte 

arbetade med medborgardialoger. Att få kunskap om planerarnas upplevelser och perspektiv 

på vilka konsekvenser detta skulle innebära skulle berika studien och stärka de slutsatser som 

studien påvisar. 

Gällande litteraturstudien har jag för att i mesta möjligaste mån förstå resonemangen för hur 

processer, skeenden och modeller ursprungligen utvecklats valt att använda uteslutande 

förstahandskällor som grund för dessa texter. Därtill har studien utökats med källor som 

bidragit med en djupare förståelse och ett bredare perspektiv för hur en målgrupps- och 

samverkande samhällsplanering har utvecklats. För att bekräfta källornas vetenskaplighet har 

de ansvariga utgivarna för samtliga artiklar respektive böcker noggrant kontrollerats gentemot 

erkänt vetenskapliga tidskrifter eller förlag.  
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4. Teoretiskt ramverk för analys av intervjuer med planerare 
För att kunna analysera det empiriska material som samlats in under intervjuer med planerare 

använder jag ett ramverk för utvärdering av arbetsmetoder med samverkan i fokus som 

presenterades av Purdy (2012) i Public Administration Review. Detta ramverk har jag sedan 

valt att komplettera med Foresters resonemang från boken Planning in the face of Power 

(1989) kring nödvändigheten av att särskilja det kontextuella från innehållet i en 

samverkansprocessens inom samhällsplanering. Jag tar utgångspunkt för analysen i fem 

centrala begrepp som de båda forskarna framhåller i sina texter.   

4.1 Samverkansprocesser inom offentlig förvaltning 
Att arbeta med samverkansmetoder inom offentlig förvaltning kan definieras som ett 

arbetssätt där flera aktörer deltar och försöker dela på makten över hur det slutgiltiga 

resultatet ska bli. Målet är i majoriteten av fallen att gemensamt utveckla och utforma 

effektiva lösningar på ett aktuellt samhällsproblem. Ett annat sätt att beskriva en 

samverkansprocess kan också vara att säga att det är processer som präglas av flera olika 

perspektiv vilka sedan sätts samman för att på ett konstruktivt sätt uppnå lösningar på 

problem som den enskilde skulle ha svårt att lösa på egen hand (Purdy, 2012, s. 409, 410).  

Tabell 2: Purdys ramverk för utvärdering av samverkansprocesser  
  Formal Authority Resources Discursive Legitimacy 

 Participants Selection of participants                                            
Limits on participants 

Number of 
representatives                      
Expertise of 
representatives 

Status of representatives                          
Use of coalitions 

Process 
elements 

Process 
design 

Ownership of the process                              
Interaction expectations for the 
process                   Number, 
length, and location of meetings 

How the process is paid 
for 

Frequency of voice                                                       
Methods of voice                                                  
Communication about the 
process 

 Content Setting the agenda                                                    
Outcome expectations for the 
process                        Use of 
indirect authority such as legal 
rights 

Distribution of information                       
Understanding and 
analyzing the issues 
Production of meeting 
records 

Prioritization of issues                                                  
Framing of the issues to be 
addressed Prioritization of 
issues                                                  
Framing of the issues to be 
addressed 

Källa: Purdy, 2012 

 

Arbetsmetoder som inom offentlig förvaltning manar till samverkan har enligt Purdy tre 

möjliga slutresultat. Antingen leder processen ingenstans och ingen av de som deltar får då 

heller ut något av samarbetet. Det andra alternativet är att alla deltagande aktörer vinner något 

på sin medverkan, och det tredje alternativet är att en av aktörerna får (eller tar sig) 

möjligheten att få ut mer av samarbetet än övriga de övriga (Purdy, 2012, s. 409). Vilket av 

dessa alternativ som blir det slutgiltiga resultatet av en samverkansprocess beror på hur 

deltagarna förhåller sig till, och på hur processen utformas för att anpassas, till processens 
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innehåll, kontexten, deltagarnas formella legitimitet, deras tillgång till resurser och deras 

diskursiva legitimitet. Genom att utgå från dessa fem begrepp vid utvärdering av en 

samverkansprocess, i detta fall en utvärdering av medborgardialogers betydelse för 

stadsutveckligen, kommer jag enligt Purdy och Forester att kunna avgörande om betydelsen 

främst beror på strukturella eller relationella orsaker (Purdy, 2012, s. 410).  

4.1.1 Makt inte ett fristående begrepp 

Inbegripet i de fem ovan nämnda begreppen finns också begreppet makt. Det totala värdet av 

innehåll, kontext, legitimitet, resurser och auktoritet är detsamma som makt menar både 

Forester och Purdy. Båda är de överens om att det är ofrånkomligt att reflektera över 

maktbegreppet när en samverkansprocess studeras, men samtidigt är de överens om att 

makten i dessa fall inte är fristående utan att de centrala begrepp som de lyft fram alla är 

beståndsdelar av det om är makt.   

Att en aktör har makt i en samverkansprocess innebär dels att denna har möjligheten eller 

rätten att sammankalla berörda aktörer och få dem att medverka i det aktuella projektet, dels 

att denne aktör sedan leder det arbete som behövs för att resultatet ska uppnås (Purdy, 2012, s. 

409-411).  Det problematiska vid samverkansprocesser, menar Purdy, är att 

samhällsinstitutioner i de flesta fall agerar både som sammankallande och deltagare vilket gör 

att deras roll inte alltid blir helt tydlig. Likväl är det lätt att hamna i en situation där de som 

saknar formell makt, vilka ofta dessutom är resurssvaga, exkluderas från processen. Hur dessa 

maktrelationer ter sig beror projektets tydlighet, på dess kontext, på sociala strukturer likväl 

som samhällsstrukturer. En maktrelation vid samverkansprocesser beror aldrig på en 

kontextuell anledning. Makt i samverkansprocesser måste alltid förstås i ljuset av processens 

sociala, politiska och ekonomiska kontext (Purdy, 2012, s. 410). 

All samhällsplanering handlar om maktutövning och både planerare och andra aktörer bör 

reflektera kring hur maktrelationerna formar processen och därtill dess slutgiltiga resultat. 

Genom att särskilt planerarna gör denna reflektion, eftersom de ofta är de som besitter mest 

makt, menar Forester att de öppnar upp för att dela med sig av makten till andra aktörer 

(Forester, 1989, s. 27). En part som erhåller all makt leder inte sällan till någon form av 

korruption medan avsaknaden av densamma likväl leder till frustration hos den aktör som inte 

anser sig kunna påverka situationen. Slutligen leder båda dessa obalanser till att den 

konstruktiva stadsutvecklingen hindras.  
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4.2. Centrala begrepp  
Grunden för min analys av medborgardialogernas betydelser utgår från de ovan nämnda fem 

centrala begreppen som också beskrivs mer djupgående nedan. Genom att analysera hur 

planerarna jag intervjuat reflekterat kring medborgardialogernas utformning, deltagare och 

innehåll i relation till dessa begrepp får jag sedan möjligheten att utvärdera vilken betydelse 

dialogerna har för stadens utveckling samt om denna betydelse beror på relationella eller 

strukturella orsaker.      

4.2.1 Kontext och innehåll  

Planerare som arbetar med en samverkansprocess, exempelvis en medborgardialog i ett 

stadsutvecklingsprojekt, behöver kunna skilja på processens innehåll och dess kontext, 

samtidigt som denne dock också behöver förstå hur dialogens kontext avspeglas i dess 

innehåll och tvärtom; ”what a planner talks about is the content of what is said; when and in 

what situation and with whom the planner talks begins to define the context” (Forester, 1989, 

s. 145). Foresters poäng är att det ena inte klarar sig utan det andra. Det innehåll som 

framkommer i ett samverkansarbete får ingen betydelse om det inte kan sättas i ett 

kontextuellt sammanhang och utan innehåll blir en kontext platt och oförändrad (Forester, 

1989, s. 146). För att innehållet av samverkansarbetet ska bli så bra som möjligt behöver 

planerarna kunna tala samma språk som övriga aktörer och identifiera liksom förstå de andra 

aktörernas poänger med det de framför utifrån sina perspektiv, dock samtidigt som de på ett 

för alla accepterat språk har förmågan att också framföra argument utifrån sin kompetens om 

exempelvis markförhållanden eller liknande (Forester, 1989, s. 145). Det kontextuella 

sammanhanget för samverkansprocessen är den del som formas av externa faktorer såsom 

platsens historia och de sociala relationer som finns på platsen liksom inom den samverkande 

gruppen (Forester, 1989, s. 145).   

4.2.2  Formell auktoritet 

Formell auktoritet har den som enligt sociala eller institutionella betingelser har rätten att göra 

bedömningar, fatta beslut eller vidta andra åtgärder. I vissa fall, skriver Purdy, kan den 

formella auktoriteten vara påtvingad men oftast tillhör auktoriteten en organisation, institution 

eller position snarare än själva personen som representerar densamma. Denna typ av 

auktoritet är ofta baserad på gemensamma beslut som fattats genom historien för att en instans 

i samhället exempelvis ska ansvara för en speciell fråga såsom samhällsplanering. Auktoritet 

som besitts av en regering eller annan offentlig institution utgörs av dess rätt och möjlighet att 

stifta liksom upprätthålla lag och ordning medan andra aktörers auktoritet ofta ligger i den 
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enskildes rättigheter att delta i samhällsprocesser som exempelvis medborgare i en demokrati 

(Purdy, 2012, s. 410).  

Auktoritet är inte ett objektivt begrepp sedan tid, plats och sammanhang omförhandlar de 

olika aktörernas auktoritära ställning från gång till annan,”the negotiation of authority can 

occur at the macro level through legislative and judicial processes or at the micro level 

through group-level discussion” (Purdy, 2012, s. 410). En aktörs auktoritet kan också variera 

i ett och samma sammanhang beroende på hur den auktoritära aktören väljer att förhålla sig 

till övriga aktörers åsikter, synpunkter eller förslag. Genom att se åsikter, synpunkter och 

förslag som rådgivande istället för en rekommendation kan han eller hon bibehålla sin 

formella auktoriteten istället för att dela den med andra aktörer (Purdy, 2012, s. 410).  

4.2.3 Resurser 

Möjligheten för olika aktörer att medverka i samverkansprocesser beror näst intill uteslutande 

på aktörens förmåga att avsätta resurser för medverkan. Det kan handla om olika resurser som 

är avgörande. När Purdy listar de vanligaste lyfter hon fram; finansiella resurser, personal, tid, 

information, teknik, kunskap, kulturella vanor eller kompetenser (Purdy, 2012, s. 410).  

Tillgången till resurser handlar om två delar för en aktörs medverkan i en samverkansprocess. 

För det första kan deltagandet som sådant bero på möjligheten att avsätta resurser, men likväl 

kan engagemanget bero på om aktören anser sig har resurser nog att påverka andra på ett för 

denne tillfredsställande sätt, det vill säga om han eller hon anser sig kunna påverka det 

slutgiltiga resultatet med sin medverkan. Purdy skriver att goda resurser kan användas för 

möjligheten att bojkotta en aktör men likväl för att belöna någon annan som strävar efter 

samma mål (Purdy, 2012, s. 411). Tillgången till resurser menar Purdy dessutom indirekt 

inverkar på de olika aktörernas auktoritära ställning.  Att ha god tillgång till nödvändiga 

resurser ger inte sällan bilden av att denne aktör tack vare detta också erhåller en mer 

auktoritär ställning än vad som faktiskt kanske är fallet (Purdy, 2012, s. 411).  

Forester framhåller att tillgången till information är den viktigaste resursen av dem alla men 

menar samtidigt att det också är den svåraste resursen att dela mellan många aktörer. 

Information blir lätt missinformation när fler är inblandade och det behöver inte bero på av 

medveten handling. Till följd av ojämlikt fördelad information kan resultatet i värsta fall leda 

till att processen blev mer odemokratisk än om flera aktörer inte bjudits in från början 

(Forester, 1989, s. 28f).   
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4.2.4 Diskursiv legitimitet 

Att inneha diskursiv legitimitet innebär enligt Purdy att de enskilda aktörerna i 

samverkansprocessen var för sig har ett erkänt mandat att föra talan en grupp, det vill säga att 

representera andra i den allmänna debatten.  Större aktörer som organisationer eller 

institutioner innehar ofta diskursiv legitimitet genom att de i sitt grunduppdrag agerar på order 

av den rådande samhällsnormen, exempelvis för att upprätthålla och tillämpa rådande 

lagstiftning, ”an organization with discursive legitimacy draws its power from the status of 

the values or logic it represents” (Purdy, 2012, s. 411).     

Forester menar att den diskursiva legitimiteten hos planerare liksom hos andra aktörer i en 

samverkansprocess beror till stor del av hur aktören förmår anpassa sitt framträdande efter 

situation och publik, snarlikt det resonemang han för kring innehåll och kontext ovan. Han 

exemplifierar med hur planerarna som ovan nämnt bör använda ett språk till politikerna i 

fullmäktige medan de behöver formulera och föra fram samma budskap men på ett annat sätt 

då de möter medborgare i ett Folkets Hus eller ute på ett torg (Forester, 1989, s. 146-147). 

Oavsett vem som talar till någon annan är dess diskursiva legitimitet beroende av om 

budskapet kan framföras på ett sådant sätt att den övergripande, trovärdiga, legitima och 

sanningsenliga bilden blir tydlig för mottagaren (Forester, 1989, s. 147).  

Av största vikt för samverkansprocesser är också de aktörer som anses svaga gällande 

resurstillgång eller formell auktoritet ändå kan agera starkt i de fall de anses tala eller 

representera på uppdrag av ett samhällsöverskridande viktigt ideal. Exempelvis kan 

representanter från svaga samhällsgrupper såsom socio-ekonomisk utsatta öka sin diskursiva 

legitimitet genom att sätta sina argument i relation till rådande samhällsnormer såsom att 

”fattigdom bör utrotas” (Purdy, 2012, s. 411).   
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5.  Betydelsen av medborgardeltagande och medborgarinflytande  
Medborgardeltagande liknas i många fall vid medborgarnas makt och ständigt förs en debatt 

kring vad som egentligen menas med begreppet. För att visa utifrån vilket perspektiv denna 

studie utgår ifrån har jag valt att använda Arnsteins modell för att förklara begreppet och hur 

man kan kategorisera medborgarinflytande, ”the Ladder of Citizen Participation” och 

utvecklar sedan hur denna modell anpassats efter en svensk kontext.   

5.1 Arnsteins stege 

Arnstein kom 1969 med en modell där medborgardeltagande klassificerades likt de olika 

stegen i en trappa och menade att ”citizen participation is a categorical term for citizen 

power” (Arnstein, 1969, s. 216). Vidare argumenterade hon för att medborgardeltagande i 

olika samhällsfrågor utgjordes av en balans där de som inget har bjuds in till debatten om hur 

samhällets resurser ska fördelas. Hon poängterade dock samtidigt att det är stor skillnad 

mellan att bjudas in till en dialog och att verkligen ha möjligheten att i slutänden påverka 

resultatet och symboliskt nog är därför manipulation att finna på stegens nedersta trappsteg 

och medborgarkontroll på det översta. På samma sätt resonerar Mitlin & Thompson (1995) 

när de beskriver deltagandeprocesser som ”a double-edged sword” (Mitlin & Thompson, 

1995, s. 232). De menar att ett involverande av målgrupper kan innebära allt från att 

målgruppen erbjuds möjligheten att kontrollera beslut och resurser till att målgruppens 

involverande används som ett sätt att endast legitimera det av motparten redan fattade beslutet 

utan att något deltagande egentligen erbjuds (Mitlin & Thompson, 1995, s. 232). Också 

Clavel (1994) lyfter frågan om vad denna genre inom samhällsplaneringen egentligen vill i en 

artikel där han synar möjligheterna och utmaningarna med den första sortens inkluderande 

planering, advocacy planning, frågar han sig om planerarna som arbetar med 

deltagandeprocesser verkligen vill ha synpunkter eller om planeraren egentligen söker få 

medborgarna att tycka som dem (Clavel, 1994, s. 147)? 
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Figur 1: Arnsteins stege 
Källa: Arnstein, 1969 

Arnsteins stege är uppdelad i tre kategorier; 1. Ej deltagande, 2. Grader av symboliskt 

deltagande och 3. Grader av medbestämmande. Dessa tre kategorier är sedan uppdelade i åtta 

steg eller typer (typologies) av medborgardeltagande.  

Under den första kategorin finner vi manipulation och terapi. Med manipulation syftar 

Arnstein på när medborgare bjuds in som rådgivare i olika processer. Hon menade att dessa 

inbjudningar inte sällan resulterar i att medborgarna istället för att delta i den verkliga 

diskussionen finner sig bli utbildade av experterna på grund av att den socio-ekonomiska 

obalans som ofta råder mellan ”allmänheten” och de yrkesverksamma på detta trappsteg. 

Denna obalans gör i sin tur att inflytandet endast är ett ”spel för galleriet”. 

Medborgardeltagande i form av terapi beskriver Arnstein istället som en sorts 

medborgarinflytande där lokala myndigheter bjuder in grupper till (grupp-) samtal för att 

komma till rätta med samhällsproblem såsom nedskräpning eller droganvändning. I dessa fall 

avser myndigheterna oftast att skicka med invånarna budskap om att de måste ”adjust their 

values and attitudes to those of the larger society” (Arnstein, 1969, s. 219). Denna typ av en-

vägskommunikation leder enligt Arnstein inte heller till något medborgardeltagande. 

Den andra kategorin kallas ”grader av symboliskt deltagande” och innefattar tre steg; 

information, konsultation och blidkande. På det tredje trappsteget tas det första steget mot att 
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legitimera medborgardeltagandet. Genom att sprida information om medborgarnas rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter skriver Arnstein att den en-vägskommunikation som finns på 

steg ett och två är bruten till fördel för ett mer balanserat samtal (Arnstein, 1969, s. 219). 

Konsultation betyder att tjänstemännens och politikernas attityder förändrats i positiv riktning 

för att lyssna till medborgarnas åsikter, önskemål och synpunkter, men det är fortfarande 

ingenting som säger att dessa åsikter, önskemål och synpunkter hörsammas när de slutliga 

besluten ska fattas (Arnstein, 1969, s. 219). När medborgardeltagandet når trappsteg fem har 

dock en viss nivå av verkligt inflytande uppnåtts och medborgarna bjuds in att regelbundet 

delta under ett projekts genomförande, exempelvis som ledamöter i formellt tillsatta 

styrgrupper. Fortfarande kvarstår dock problematiken kring huruvida medborgarnas 

synpunkter och önskemål slutligen anses relevanta (Arnstein, 1969, s. 220-221). 

Kategorin ”grader av medbestämmande” är också den uppdelad i tre olika steg; partnerskap, 

delegerad makt och medborgarkontroll. Under trappsteg nummer sex, partnerskap, har ett 

medlande mellan medborgarna och tjänstemännen/politikerna utvecklats och former för delat 

ansvar av planeringen växt fram. Maktbalansen mellan medborgaren och den 

yrkesprofessionella suddas sakta ut. En lokal ledare beskrev det ”like coming to city hall with 

hat on head instead of in hand” (Arnstein, 1969, s. 222). Delegerad makt, trappsteg nummer 

7, innebär att medborgardeltagandet nu är så starkt att beslut kan fattas till tjänstemännens och 

politikernas nackdel vid exempelvis en omröstning där medborgarnas förslag befinns i 

majoritet. Det kan också vara så att arbetsgrupperna kring det aktuella förslaget fortfarande är 

separerade mellan tjänstemän/politiker och medborgarna, men att medborgarna har ”veto-rätt” 

vid omröstningar (Arnstein, 1969, s. 222-223). Uppe på sista trappsteget finner vi 

medborgarkontrollen och denna beskriver Arnstein som att medborgare fullt ut ges 

möjligheten att ansvara för offentliga projekt eller program, exempelvis för driften av en lokal 

skola. Samtidigt kan detta steg också innebära att medborgarna, och då framför allt 

målgruppen som det specifika projektet avser, har makten att förhandla med de ansvariga 

kring ett projekts eller ett programs ramar och förutsättningar (Arnstein, 1969, s. 223-224).  

5.1.1 Arnstein i svensk tappning 

I svensk planering används ofta Arnsteins stege för att anpassa formerna för en 

medborgardialog beroende på den aktuella frågan och vilka former för dialog som då anses 

lämplig. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har för detta modifierat Arnsteins modell 

för att bättre passa en svensk kontext och kallar denna anpassade modell för 

”Delaktighetstrappan” (SKL, 2009, s. 19). I denna tappning av trappan är endast fem av de 
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åtta stegen med då övriga tre (manipulation, terapi och medborgarkontroll) inte anses passa in 

i den svenska demokratiska planeringsmodellen som regleras enligt Plan- och Bygglagen 

(2010:900).  

 
 

 

Figur 2: SKLs delaktighetstrappa 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, 2009 

Även Boverket (2010) har modifierat Arnsteins stege men främst för att användas i 

arbetsprocesser med boendeinflytande. Boverket valde då att korta ner stegen till endast fyra 

av åtta steg innehållande information, förankring, delaktighet och medbestämmande.  

 

 
 

 

Figur 3: Boverkets trappa för boendeinflytande 
Källa: Boverket, 2010 

Boverket resonerar vidare kring behovet av ett femte steg, ägarmakt, men menar att det på 

denna nivå inte längre handlar om inflytande utan om just den makt som tillkommer till 

ägandeformen (Boverket, 2010, s. 15-16).  
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6. Den målgruppsorienterade samhällsplaneringens utveckling  
Utvecklingen av medborgardialoger kommer ur den forskningsdiskurs som vuxit sig allt 

starkare under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Nedan beskriver jag 

hur denna utveckling sett ut och hur de argument som forskningen lagt fram också används i 

den praktiska diskursen kring behovet av medborgardialoger vid stadsplanering. I detta 

kapitel presenterar jag den målgruppsorienterade samhällsplaneringens utveckling från ett 

internationellt till ett svenskt perspektiv och vidrör också hur denna utveckling kommit att 

påverka planerarrollen. Mot denna bakgrund presenterar jag sedan hur medborgarinflytande 

och medborgardeltagande kan definieras för att därefter lägga fram hur studiens informanter 

utifrån dessa två underlag upplever att medborgardialogerna har betydelse för 

samhällsplaneringen.  

6.1 Från advocacy planning till plural planning 
1965 kom Davidoff med en vision om en sorts planeringsprocesser vilka han valde att 

benämna som ”advocacy planning” (Davidoff, 1965, s. 333). Davidoff skrev att planeraren 

måste gå från att endast vara en teknisk expert som levererar det från ett tekniskt perspektiv 

bästa lösningen i ett pågående projekt till att utveckla arbetsmetoder mot vad han kallar för 

”plural planning”. Plural planning innebär enligt Davidoff att planeraren i sin roll utarbetar 

flera alternativa lösningar där olika perspektiv och intressen företräds för att dessa sedan ska 

kunna vägas mot varandra med syfte att slutligen påvisa vilket alternativ som bäst skulle tjäna 

stadens utveckling. Clavel (1994) går ytterligare ett steg i sin beskrivning av utvecklingen av 

advocacy planning och menar att denna genre inom samhällsplaneringen uppkom som en 

respons på att fattiga och minoriteter exkluderades från processer som var av allmänhetens 

intresse. Genom att planeraren antog en roll där olika gruppers, även de s.k. utsatta, 

företräddes i planeringsprocessen skulle advocacy planning lyckas tillgodo se den totala 

allmänhetens intressen på ett bättre sätt än vad som tidigare varit möjligt. Dock påpekar 

Clavel att teorierna bakom advocacy planning var mer fungerande i teorin än i praktiken, 

planeraren som del skulle representera allmänheten och dels det offentliga systemet hamnade 

snart i konflikt mellan de båda sidorna och resultaten blev inte så goda som man hoppats på 

(Clavel, 1994, s. 146).  

Marris (1994) argumenterar och sin sida för att utvecklingen av advocacy planning var ett 

politiskt ställningstagande av Davidoff. Marris lyfter fram Davidoffs argument från 1965 där 

hans ka ha sagt att ”city planning (...) is contentious, conflicted, driven by ideology, class and 

interest” (Marris, 1994, s. 143). Problemet med denna argumentation menar Marris är att 
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teorierna bakom advocacy planning kan verka som om de företräder både allmänheten och de 

professionella planerarnas intressen, medan det egentligen finns juridiska begränsningar för 

allmänhetens möjligheter till påverkan då det i slutskedet av en planeringsprocess ändock är 

det offentliga systemet dvs. planerarna och politiker som har beslutanderätt (Marris, 1994, s. 

143-144).   

Att väga olika intressen mot varandra, menade dock Davidoff, är av yttersta vikt för en hållbar 

utveckling då samhällsplaneringsfrågor alltjämt berör olika grupperingar i staden vars 

intressen likväl skiljer sig åt, och därmed måste man beakta att också konsekvenserna skiljer 

sig åt beroende på vilket alternativ man väljer att genomföra. Davidoff skriver ”… it would 

become clear (as it is not at present) that there are no neutral ground for evalutaing a plan” 

(Davidoff, 1965, s. 333). Senare har fler sällat sig till Davidoffs teorier om plural planning 

och en ny skola inom planering har utvecklats under namnet collaborative planning där 

forskare som John Forester (1989), Niel Harris (2002) och Patsy Healey (1992) kommit att 

ingå (Smedby & Neij, 2012, s. 148).  

6.1.1 Collaborative planning 

Healey (1992) frågar sig vad samhällsplanering egentligen betyder i en ”post-rationalist, 

inter-communicative, reasoned, many-dimensional” (Healey, 1992, s. 153) kontext. Hon 

menar att planeringen måste ifrågasätta det sätt på vilket vi hittills samlat in kunskap. Den nya 

tidens kontext i städerna kräver att stadsutvecklingsprocesser anpassas till det specifika fallet, 

hon skriver ”we cannot, therefore, predefine a set of tasks which planning must addressed, 

since these must be specifically discovered, learned about and understood through inter-

communicative processes” (Healey, 1992, s. 153). Planering är en interaktiv process öppen 

för tolkning som rör sig inom flertalet byråkratiska system i ett försök att fånga flera 

dimensioner av beslut och aktiviteter för att på så sätt nå en nivå av samsyn mellan aktörer 

och mellan vetenskaplig realism och urban morfologi (Healey, 1993, s. 242). 

Planeringsprocesserna är fenomen där ”statistical analysis coexists in such process with 

poems and moral fables” (Healey, 1993, s. 242) och att det därför är av stor vikt att 

planeringsprocessen innebär kommunikation och dialog olika aktörer emellan. På så sätt 

menar Healey att planeringen uppnår en annan legitimitet och därmed hållbarhet sedan 

individer och aktörer som berörs av planeringen måste erkänna varandras existens och 

förhandla om gemensamma intressen (Healey, 1993, s. 244).  Harris (2002) beskriver 

collaborative planning med orden: ”a theoretical development focused upon a concern with 
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the democratic management and control of urban and regional environment and the design of 

less oppressive planning mechanism” (Harris, 2002, s. 22).  

Att som professionell planerare i dialog med allmänheten ge allmänheten ett erkännande för 

dennes åsikter har i sig ett värde, och särskilt när man som planerare använder allmänheten 

för att skapa en förståelse på båda sidor för varför något är som det är eller har blivit som det 

blivit, Healey skriver ”we acknowledge you feel this is of value. Can you help us understand 

why? Can we work out how it affects what we thought we were trying to do? Are there any 

reasons why the claim cannot receive collective support?” (Healey, 1993, s. 243). Detta är ett 

perspektiv på planering som också Stadtler (2009) beskriver. Han menar att collaborative 

planning är som ett management system där man arbetar för ett gemensamt beslutsfattande 

där det individuella möter det gemensamma med syftet att uppnå en koordinerad planering 

som bygger på att båda parter är välinformerade (Stadtler, 2009, s. 6). Samtidigt pekar Healey 

(1992) dock på Habermas
1
 resonemang om att det kan vara ett omöjligt uppdrag att nå 

konsensus i en planeringsprocess med anledning av filosofin om vårt förnuft. Habermas 

menade att våra kulturella och sociala upplevelser är så pass individuella att demokratiska 

samhällsprocesser med lyckliga slut kan vara svåra om inte omöjliga att genomföra på grund 

av att våra upplevelser av vår omvärld gör att vi talar olika språk (Månson, 1988, s. 331). Att 

arbeta för, och att bjuda in till, en aktiv dialog mellan planerare, den ofta byråkratiska 

offentliga förvaltningen och medborgarna/målgrupperna ger ändock, enligt Healey, en 

potential för att verkligen förändra. Att utforska den maktrelation som uppstår mellan den 

yrkesutövande planeraren och allmänheten och på så sätt bemöta både kritik och svårförenliga 

intressen skapar möjligheter att på stabil grund argumentera för alternativa analyser vilka 

sedermera resulterat i att skapa nya plattformar för förståelse i båda läger (Healey, 1993, s. 

243- 244). Inne på samma linje är Forester (1989) som menar att planeringen måste förstå 

dess politiska verklighet i en tid där många system är byggda på ekonomisk tillväxt vilket 

enligt honom frigör vissa medan det binder samtidigt som samhällsplaneringen ändock ska 

utgå från ”the public good” för alla.  

Forester menar att samhällsplaneringen inte bara kan oroa sig över ”waste but also about 

social justice” (Forster, 1989, s. 4). Han menar att planeraren genom dialog med många olika 

aktörer bör uppmana synpunkter och idéer utifrån istället för att negligera dem även om han 

eller hon inte nödvändigtvis kan tillfredsställa de behov som framförts (Forester, 1989, s. 5). 

                                                           
1
 J. Haberman, f. 1929, tysk filosof och sociolog  
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Vidare lyfter han dock upp problematiken med en dialog mellan olika aktörer i ett 

demokratiskt system där exempelvis skillnader i kunskapsnivåer och tidsbrist ofta leder till en 

obalanserad dialog till följd av att dessa skillnader skapar ett glapp i 

informationsinhämtningen vilket i sin tur ger en obalanserad maktposition till den som kan 

och vet mest (Forester, 1989, s. 9).  Harvey (2002) går steget längre än många andra och 

menar att det inte alls bara handlar om rätten till information om vad som händer, utan att det 

likväl handlar om en medborgares ”right to change it (the city) after our heart´s desire” 

(Harvey, 2002, s. 939). Han ifrågasätter vems rättigheter som går först inom planeringen och 

vem staden egentligen tillhör, till vilket han också tillägger att det enda viktiga egentligen är 

om de beslut som fattas är kreativa eller destruktiva även om de flesta beslut kan hävdas vara 

tvåeggade. Social rättvisa i staden innebär enligt Harvey inte bara att allmänheten har 

möjlighet att ta del av ett system som definierats och formats av andra (offentlig förvaltning 

och näringslivet) utan att allmänheten också har en aktiv möjlighet att förändra och forma 

staden vilket sedermera skulle resultera i att också allmänhetens självbild omformas (Harvey, 

2002, s. 941).   

Innes och Booher (2003) beskriver collaborative planning som en nödvändighet i 

informationsålders tidevarv. De menar att collaborative planning inte bara är en metod utan 

också ett sätt att bygga relationer och förtroende mellan spelarna i samhällssystemens olika 

läger. Collaborative planning är enligt dem en slags policyutveckling som bygger på dialoger 

mellan de olika lägren. Dessa dialoger bör dessutom för framgång följa de av Habermas 

framtagna villkoren för en god demokratisk dialog; vikten av varje deltagare måste vara 

legitim att föra talan för de intressen han eller hon för fram, att varje deltagare i dialogen för 

ett ärligt spel och att dialogen förs på ett språk som alla deltagare förstår och med argument 

som är så exakta som möjligt (Innes & Booher, 2003, s. 36-38). I en artikel från 1994 

beskriver Innes & Booher collaborative planning med orden ”long-term, face to face group 

processes… (in which) groups were called together to prepare legislation, policies, plans, 

regulatory principles, and implementation strategies” (Innes et al citerade i Margerum, 2002, 

s. 238). Samma författare lyfter och andra sidan senare i en artikel från 2004 riskerna med att 

bjuda in medborgarna att delta då ett felaktigt agerande likväl kan leda till frustration och 

kontraproduktivitet i de fall då dialogerna utkommer som ett spel för gallerierna (Innes& 

Booher, 2004, s. 427f).  

Margerum (2002) skildrar även han, likt exempelvis Healey, collaborative planning som en 

interaktive process som används för att skapa samförstånd mellan intressenter och 
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allmänheten inför att någon form av (planerings-) aktivitet ska genomföras (Margerum, 2002, 

s. 237). Collaborative planning är för Margerum ”interaction in the form of a partnership 

throughout consensus building, plan development, and implementation” (Margerum, 2002, s. 

238). Men, menar han, att uppnå en nivå av samförstånd innebär att det föregåtts av en 

process där de olika aktörerna delat på befintlig information. Denna process kan delas in i tre 

faser där det först handlar om att identifiera och avgränsa problembilden, den andra fasen 

innebär att man sätter upp mål och riktlinjer för kommande utveckling och den tredje och sista 

fasen som handlar om att aktörerna gemensamt arbetar för att implementera det som funnits 

nödvändigt för att uppnå de mål som sattes upp i fas två (Margerum, 2002, s. 238). Margerum 

som har sin ena fot i den akademiska världen och den andra som professionell planerare pekar 

samtidigt på vikten av att relationen mellan teori och praktik fungerar och hela tiden kan 

omförhandlas. Han menar att teorier kring hur samhällsplanering bör genomföras ger 

möjligheter till att kritiskt utvärdera vad det är vi gör, och att praktiken sedan ger upphov till 

nya utmaningar, frågor och problem som vi med hjälp av teorin söker finna lösningar på 

(Margerum, 2011, s. 259).   

6.2 Medborgardialogernas utbredning i Sverige under det senaste 

decenniet 
Flera instanser i Sverige och Europa har sedan många år bedrivit ett arbete för att lyfta frågor 

om medborgarinflytande i relation till planeringsprocesser och stadsutveckling med syfte att 

bidra till en starkare social hållbarhet i den generella samhällsutvecklingen och i synnerhet i 

stadsutvecklingen. Några av dessa är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), EU:s 

strukturfondsprojekt Sociala Aspekter och Medborgardialoger i Stadsutvecklingen och 

MISTRA Urban Futures projekt om Den lärande staden liksom Delegationen för Hållbara 

Städers och Stockholms stads initiativ Nätverket Stadsbyggnadsdialogen. Gilljam et al 

genomförde 2003 en kartläggning av svenska kommuners arbete för att stärka den lokala 

demokratin och identifierade över 3000 olika projekt (Karlsson, 2011, s. 113-114). Genom 

åren har dessa projekt benämnts på en rad olika vis och arbetet har bedrivits på minst lika 

många sätt. Begrepp som demokratiutvecklingsprojekt, demokratiexperiment, aktiveringens 

politik och demokratipolitik är alla föregångare till dagens medborgardialoger (Karlsson, 

2011, s. 113).  

I SOU 1996:71, Lokal demokrati och delaktighet i Sveriges städer och landsbygd. 

Rapport från Demokratiutvecklingskommitten, argumenterar kommittén för en mer 

kommunikativ samhällsplanering och fick då även medhåll från Boverket som under ett av 



 
 

34 

kommitteens seminarium gav uttryck åt att det fanns ett stort behov av en ny sorts 

samhällsplanering som tar tillvara lokala förkunskaper och önskemål istället för att endast 

följa centrala visioner och teknisk effektivitet (SOU 1996:71, s. 14f). ” 

Demokratiutvecklingskommittén har regeringens uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som 

kan öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen och 

därmed på sikt kan bidra till en vital demokratisk utveckling”(Kommitténs ordf, Bengt Owe 

Birgersson, 1996, s. 3).  Även Demokratiutredningen (dir 1997:101/ SOU 2000:1) pekar på 

behovet av ett tydligare medborgarinflytande. Utredningen lyfter att ett ökat 

medborgarinflytande är av stor vikt för ”när det svenska folkstyret möter 200-talet” såsom det 

stod i kommittédirektivet. Utredningen framförde dock samtidigt att det vid ett ökat 

medborgarinflytandet också fanns ett behov av att förtydliga gränserna för de olika rollerna 

mellan medborgare och den offentliga förvaltningen.  

2003 beslutade SKL på sin förbundskongress att förbundet skulle stödja kommuner och 

landsting i arbetet med ”den medborgerliga förankringen” (Sverige Kommuner och 

Landsting, 2009, s. 3). Beslutet grundades på den trend av vikande valdeltagande, ett 

minskande intresse för partipolitiken och ett minskande förtroende för politiker som skådats i 

Sverige under de senaste decennierna, paradoxalt nog sedan svenskar anses vara 

samhällsintresserade med en stark vilja att engagera sig (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2009, s. 3). Internationellt kunde man dock också påvisa samma trend och inte minst pekar 

Putnam (2000) på detta i boken Bowling Alone där han beskriver hur allt färre deltar i det 

allmänna samtalet. Tanken med att stödja utvecklingen av medborgardialoger var att dessa 

forum skulle bli delar av de lokala och regionala styrprocesserna som ett alternativ till de 

underlag som tjänstemän och politiker tidigare haft att grunda sina beslut på (Sverige 

Kommuner och Landsting, 2009, s. 3, 6). 2006 startade SKL:s projekt Medborgardialog med 

syfte att stödja kommuner och landsting i arbetet med den medborgerliga förankringen 

(Sverige kommuner och Landsting, 2012, s. 3) 

På vissa håll i Sverige fanns det även innan 2003 forum för medborgardialoger men sällan 

systematiserade, och likväl ofta utgjorde dessa dialoger forum för de som redan innan ofta 

kommit till tals i samhällsdebatten. SKL skriver ”när kommunen eller landstinget har bjudit 

in till möten har det ofta varit de redan insatta som kommit” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2009, s. 5). Internationella trender visade, enligt SKL, att medborgardialoger 

behövs sedan förtroendevalda har ett ansvar för alla medborgare och att dessa genom 

medborgardialoger ”ges möjlighet att få en bredare kunskap om medborgarnas värderingar, 
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som underlag för beslut i viktiga frågor”(Sverige Kommuner och Landsting, 2009, s. 10). 

Trender visade också att ett systematiskt arbete med medborgardialoger ger flerfaldiga vinster 

gällande demokratiska processer på lokal nivå, effektivitet, ett ökat socialt kapital och en 

starkare känsla av ansvar och engagemang hos invånarna (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2009, s. 28). 

SMS är förkortningen på det EU-finansierade INTERREG-projektet med namnet Sociala 

Aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen som är ett samarbete mellan Sverige, 

Norge och Danmark inom regionerna Öresund, Kattegatt och Skagerak. Projektet är en del i 

ett större program, Interreg IV A Öresund Kattegatt Skagerrak 2007-2013, med syfte att inom 

denna sammansatta region ska utvecklas ”Ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som 

kännetecknas av kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling”(http://www.interreg-

oks.eu/, 2014-02-10). Syftet med SMS är att lyfta upp och främja de mjuka värden som ofta 

inte prioriteras i stadsutvecklingsprocesser, och en del i detta är att inhämta kunskap om 

frågor som kultur och folkhälsa genom att arbeta fram modeller för medborgardialoger 

(http://www.interreg-oks.eu/, 2014-02-10). Under projektets gång arbetades det därför fram 

verktyg och metoder för ett systematiskt arbete med bland annat sociala 

konsekvensbeskrivningar i planarbetet och genomförandet av medborgardialoger 

(pivi.socialhallbarhet.se, 2014-02-10).  

Den lärande staden var ett pilotprojekt som genomfördes av Mistra Urban Futures mellan 

2010-2011. Pilotprojektets syfte innebar att forskare genom att arbeta med 

kapacitetsbyggande processer sökte skap ”en kultur för deltagande och lärande” (Mistra 

Urban Futures.org: Den lärande staden, 2014-02-10). Kapacitetsbyggande processer innebar i 

detta projekt att arbete på ett sådant sätt att det ”underlättar för involverade aktörer 

(invånare, praktiker, forskare, lärare, studenter, mfl) att öka sin gemensamma förmåga att 

bidra till förändring — social såväl som fysisk” (Mistra Urban Futures.org: Den lärande 

staden, 2014-02-10). Genom att arbeta för invånarnas Empowerment i utsatta områden 

lyckades projektet driva fram ett intresse för samhällsbyggnadsfrågor vilket forskarna på 

längre sikt hoppas ska kunna främja ”den enskilde individen, området och staden i sin helhet” 

(Mistra Urban Futures.org: Den lärande staden, 2014-02-10). 

Våren 2011 kom Delegationen för Hållbara Städer (DHS) ihop med Stockholms stad med 

förslaget om ett nätverk för frågor som rör medborgardialoger vid stadsutveckling, initiativet 

fick namnet Stadsbyggnadsdialogen. I nätverket ingick Göteborgs stad, Linköpings kommun, 

http://www.interreg-oks.eu/
http://www.interreg-oks.eu/
http://www.interreg-oks.eu/
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Malmö kommun, Norrköpings kommun, Stockholms stad och Umeå kommun.  Nätverket 

träffades ett flertal gånger för att utbyta erfarenheter och syftet var att stärka den sociala 

dimensionen av en hållbar stadsutveckling genom att lära av varandra och av inbjudna 

forskare (Dokumentation av Stadsbyggnadsdialogen, 2013, s. 3-4). 

Trots detta finns det idag ingen kartläggning över hur många kommuner som arbetar med 

medborgardialoger eller så kallat tidiga dialoger (Eva Langlet, SKL, i mejlkonversation, 

2014-03-01).  

6.3 Planerarollen - Från teknisk expert till samordnare 

I Sverige har det länge funnits en tradition av att alla ska kunna komma till tals och det 

demokratiska samtalet har värnats högt, så även gällande den fysiska planeringen (Henecke, 

2006, s. 191 och Khakee, 2006, s. 17). Trots detta har planeraren som yrkesutövare länge haft 

rollen som teknisk expert med ändamålet att bidra till tekniskt fungerande lösningar när 

staden förändras och utvecklas (Susskind & Ozawa, 1984, s. 8).  Beneviste (1972) skrev att 

samhällsplanerarens främsta uppgift under 1900-talet varit att som teknisk expert inom givna 

ramar (ekonomiskt och politiskt) erbjuda de bästa lösningarna på ”problem” som 

uppmärksammats av politiker. Yrkesrollens auktoritet låg i den tekniska kunskap som i 

rådgivande form kunde erbjudas de politiker som sedan fattade beslut om vilka projekt som 

skulle genomföras och på vilket sätt. Beneviste menade vidare att denna roll var mycket 

problematisk för stadsutvecklingen och planeringsprocesserna då makten rörande vad som 

skulle genomföras och hur således helt lades på de beslutsfattande politikerna vilka 

nödvändigtvis inte hade kunskaper inom varken det tekniska eller andra för stadsutvecklingen 

relevanta områden (Benveniste, 1972). 

Allt fler forskare och yrkesverksamma planerare menar dock att den tiden är förbi som en 

konsekvens av stadsrummets ”moderna” problem och konfliktytor vilka framför allt rör frågor 

om segregation, om socio-ekonomiska skillnader och om behovet av att i ett allt mer 

individualistiskt samhälle genom den fysiska miljön skapa möjligheter till gemenskap och 

inkludering för alla (Castells, 1997, Davidoff, 1965, Sandercock 2003 och Shmueli et al, 

2008).  

De demografiska förändringar som många av västvärldens städer upplever till följd av en 

förändrad demografi (Malmberg, 2007, s. 24-27) och nya migrationsmönster bidrar till 

behovet av att förändra och utveckla planerarens arbetsmetoder och verktyg liksom Forsberg 

(2005) förmedlar ovan. Sandercock (2003) menar exempelvis att en fundamental förutsättning 
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för att planera för en harmonisk stad på 2000-talet är att förändra relationen mellan planeraren 

och de invånare denna planerar för och hon skriver att planeraren bör anta en roll som 

förhandlingsledare eller medlare istället för teknisk specialist (Sandercock, 2003, s. 151, 

212f). Detta är även ett perspektiv på planeringen som lyftes upp redan 1996 i SOU 1996:71 

där man skriver att planerarna måste utveckla sina pedagogiska färdigheter och ta sig tid att 

lyssna till representanter ur samhället de planerar för (SOU 1996:71, s. 14).  

Khakee skriver att det i Sverige skett en förskjutning av planerarens roll från expert till en mer 

medlande position där samordningen av flera intressen och önskemål blivit en av planerarens 

främsta uppgifter som en konsekvens av att medborgarinflytande kommit att bli ett allt 

vanligare inslag i planeringsprocesserna (Khakee, 2006, s. 11-12). Att planeraren i sin 

yrkesroll har ett ansvar för att beakta allmänhetens intressen och likväl de konsekvenser som 

olika planer och projekt kan medföra är något som även beskrivs av Shmueli et al (2008).  

Shmueli et al menar att ”joint decision making” (Shmueli, 2008, s. 359) är en av 

samhällsplaneringens mest centrala verktyg där olika intressen under planeringsprocessens 

gång möts kring frågor som rör det gemensamma intresset (exempelvis ombyggnationen av 

ett bostadsområde), möjligheten till gemensamma vinster (för kommunen energieffektiva 

attraktiva bostäder och för de boende trivsamt boende till ett rimligt pris) och för att utbyta 

nödvändig information. Shmueli et al menar med andra ord att planeraren måste bjuda in olika 

aktörer för dialog under processens gång (Shmueli et al, 2008, s. 359-360). 

Grange (2012) beskriver utvecklingen av planerarens yrkesroll likt de ovan nämnda forskarna, 

men hon lyfter istället fram att det i den moderna planerarens yrkesroll också kan uppstå 

problem. Grange menar att utvecklingen från expert till samordnare/medlare samtidigt skapat 

en identitetskris inom yrkesgruppen sedan arbetets ramar blivit allt mer diffusa. I 

undersökningar, menar hon, svarar allt fler planerare att deras möjlighet till att verkligen bidra 

till förändring för människor och samhället (vilket var avgörande vid valet av yrke) alltmer 

begränsas (Grange, 2012, s. 226-227). Vidare skriver hon att dagens diffusa bild av 

planerarens uppgift och kunskaper beror på utvecklingen av arbetsuppgifter som i sig är mer 

diffusa än dåtidens tillhandahållande av teknisk kunskap. Exempelvis skriver Grange att 

förskjutningen från ett fokus på hårda (tekniska) värden till mjuka (social) värden, vilket är 

fallet inom svensk planering i och med bland annat uppsvinget av medborgardialoger och 

forum för boendeinflytande, har lett till att planeraren fått en allt mer politiskt färgad roll. När 

hon studerat detta skifte av yrkesrollen i en brittisk kontext drar hon slutsatsen att ”the 

perception among many planners that neutrality is their main tool in dealing with the 
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inherently political nature of their field of possible actions appears in many respects to have 

led planning into a dead end” (Grange, 2012, s. 240). 
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7. Planerarnas upplevelser av medborgardialogernas betydelse för 

stadsutvecklingen 
I detta kapitel presenterar och analyserar jag resultatet av de semi-strukturerade intervjuer jag 

genomfört med planerare i Stockholm, Södertälje, Göteborg, Malmö och på Boverket. Jag ger 

först en övergripande inledande presentation av vad som framkom kring 

medborgardialogernas betydelse för stadsutvecklingen enligt informanternas egna upplevelser 

och fortsätter sedan med att mer specifikt gå in på hur informanterna menade att 

medborgardialogerna påverkar dels den fysiska planeringen, dels andra värden som är viktig 

för stadsutvecklingen. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande reflektion kring hur det 

empiriska materialet från intervjuerna kan härledas till det teoretiska ramverket i kapitel 3.  

7.1 Inledande reflektioner  
På en övergripande nivå menar samtliga informanter att medborgardialogerna har betydelse 

för stadsutvecklingen och att de påverkar såväl den fysiska utformningen av stadsrummet 

liksom bidrar till att stärka andra värden för en hållbar stadsutveckling, till exempel den 

sociala sammanhållningen och att delaktighet kan ge positiva folkhälsoeffekter. Både 

informanter på Boverket och inom Stockholms stad (Intervju 3 och 5) har givit exempel som 

att ”folk har efter en dialog kommit fram och sagt att efter den här dialogsessionen kommer 

jag nog hälsa på fem pers mer på ICA. Mät effekten av det den som vill, men man vill inte 

heller vara utan det” (Intervju 3). Samtidigt har det också framkommit exempel på hur man i 

Malmö stad för kvarteret Bryggeriet beslutat att se över kvartersstrukturerna i en plan efter en 

medborgardialog (Intervju 9) och i Stockholm har man beslutat drar tillbaka ett förslag till 

exploatering av det som medborgarna framförde var världens bästa pulkabacke (Intervju 7).  

Det framgår dock också tydligt av intervjuerna att utvärderingar av medborgardialogernas 

betydelse för stadsutvecklingen saknas, återstår att göra eller har prioriterats ner. Gällande de 

så kallat mjuka värdena ”har vi ju inte utvärderat medborgarnas inställning till exempel, hur 

den varit i början av en process och sen hur den är när se ser resultatet. Vid en kommande 

process ska vi verkligen se till att göra en före- och efter-mätning med olika parametrar för 

att utvärdera medborgarnas inställningar” sa bland andra informant 3 (Intervju 3). Informant 

8 svarade på frågan om utvärderingar att det finns ett behov och att det skulle vara nyttigt 

eftersom man genom dessa skulle kunna lära av misstagen inför nya medborgardialoger men 

att ”det är lite oklart vem som skulle göra den om jag som planhandläggare ska göra det 

själv eller om det ligger på strategiavdelningen? Vi behöver utvärdera vad vi kan göra bättre 

nästa gång. Men visst är det också viktigt att kunna visa på vad som kom ut av arbetsmetoden 



 
 

40 

i relation både till resurser, medborgarna och byggherrar. Problematiken är väl också att det 

finns abstrakta viktiga värden i detta. Hur mäter man ”good will” i ett område 

liksom?”(Intervju 8). Även informant 5 menade att kommunerna borde göra interna 

uppföljningar men att hon inte tror det görs idag (Intervju 5), hon menar att dessa 

utvärderingar dessutom ”skulle vara ett utmärkt tillfälle att samverka mellan förvaltningarna 

i kommunen för det är ju ett stort problem idag i kommunerna att man fortfarande arbetar 

väldigt mycket inom de så kallat stuprören” (Intervju 5).   

7.2 Medborgarnas deltagande  
På vilket sätt medborgarna erbjuds delta beror enligt informanterna på vilket syfte man har 

med medborgardialogen i det aktuella projektet. Planerare i Stockholm stad berättade att de 

ofta arbetar i flera steg med dialoger och att det då i ett första steg handlar framför allt om 

information för att sedan bli konsultation och därefter nå ända upp till inflytande på 

delaktighetstrappan (Intervju 2, 3, 7 och 9).  I Göteborg menade man att det främst beror på 

hur dialogen ”riggas”.  I de fall man kontaktar redan befintliga nätverk eller andra grupper för 

en dialog blir det ofta konsultation men när staden eller stadsdelen däremot bjuder in till ett 

klassiskt möte är det lätt att dialogen blir ett informationsmöte (Intervju 11). I Malmö stad 

pekade man på att nivån av medborgardeltagande i första hand beror på i vilket skede av 

planeringen man befann sig i, på en översiktsplanenivå är möjligheterna till dialog och 

diskussioner mycket större än nere på detaljplanenivå vilket även informant 3 och 7 inom 

Stockholms stad beskrev (Intervju 3, 7, 8). I Södertälje kommun liksom i Malmö betonade 

man att medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande fortfarande, främst på grund av 

att arbetsmetoderna ännu inte systematiserats, är väldigt beroende av den enskilda personen, 

alltså handläggaren eller projektledaren, och dennes vilja och engagemang för att ha med 

medborgarna i processen och bjuda in till dialog (Intervju 8,9).  Samtidigt menar både 

informant 7 och 11 att det krävs ganska mycket för att det som framkommer i 

medborgardialoger verkligen ska få effekt. Informant 11 svarade exempelvis att det ibland 

absolut ”är ett spel för gallerierna” (Intervju 11) och informant 7 menade på att nuvarande 

lagstiftning inte ger så stort utrymme till påverkan för den enskilde som det kanske kan verkar 

när vi från staden går ut och bjuder in till dialog (Intervju 7). Hon pekade på andra faktorer 

som kan hindra medborgardialogernas verkliga effekt, särskilt det ekonomiska perspektivet. 

Ett exempel var i ett projekt där otrygghet hade framhållit som en viktig faktor längs med ett 

promenadstråk och detta tog planerarna med sig hem för att sedan överlämna förslag till 

trafikförvaltningen om mer och bättre belysning längs med detta stråk. Trafikförvaltningen 
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beviljades dock inte medel för att implementera förslaget och då har ändå både medborgare 

och planerare helhjärtat försökt påverka (Intervju 7). Informant 7 gav också sin syn på hur 

gällande lagstiftningen (PBL och Miljöbalken) inte alltid uppmuntrar till processer för en 

ökad förståelse i och med att lagtexten i flera fall använder begrepp som enligt henne är 

missvisande ”samrådet är ju egentligen missvisande för det låter ju som om man ska komma 

fram till någon slags kompromiss och det är ju inte så, utan PBL använder många ord för 

saker som är något annat. I det här fallet får man gärna byta ut det till remiss som det ju 

faktiskt är egentligen” (Intervju 7). Att det är svårt att faktiskt påverka som medborgare var 

informant (9) bestämda åsikt, hon menade att det är svårt att höras och att det man säger ska 

få effekter på planeringen om man möjligen inte engagerar sig som fritidspolitiker. Däremot 

är hennes upplevelser att medborgardialoger kan ha goda integrationspolitiska effekter och det 

är viktiga samhällsvinster i sig även om de inte har en direkt koppling till planeringsfrågorna. 

Som exempel gav hon arbetet med medborgardialoger i Fornhöjden i Södertälje (Intervju 9).    

Vid reflektioner kring om engagemanget för medborgardialoger skiljer sig beroende på vilket 

området som är aktuellt beskrev samtliga att det dels upplever att gensvaret från medborgarna 

alltid är större och starkare i områden där majoriteten av de boende äger sin bostad som en 

konsekvens av att man ser efter det man investerat i. I socio-ekonomiskt svagare områden 

däremot framhåller majoriteten av informanterna att det är svårare över lag att engagera och 

att nå marginaliserade individer och förmå dem komma till dialogerna för att göra sina röster 

hörda, men samtidigt är deras upplevelser att den delaktighet man når när man lyckas har 

stora vinster för både planeringen och för samhället och exemplifierar med folkhälsoeffekter 

till följd av känslan av delaktighet och möjligheten till att skapa en attraktivare stad. 

Informant 10 beskriver exempelvis hur arbetet med medborgardialoger i Skärholmen i 

Stockholm är viktigare än någonsin av dessa två anledningar (Intervju 10).   

Medborgarnas deltagande beror också på i vilken grad planerare och politiker är villiga att ta 

till sig de åsikter och synpunkter som kommer in enligt informant 11. Hon anser att den 

öppning till en viss maktförskjutning som medborgardialoger innebär för vissa inte är vad det 

oftast handlar om. Informanter upplever att många, både politiker och tjänstemän, i Göteborgs 

stad gärna bjuder in till dialog ”men att man inte är beredd på att medborgarna inte tycker 

som man själv tycker” (Intervju 11). Hon menar att de ultimata medborgardialogerna, när de 

fungerar som de verktyg de är tänka vara, egentligen är en typ av maktförskjutning av 

ansvaret för en planeringsprocess och säger ”det handlar inte om att ge makt till 

medborgarna utan det är lite rådgivning så att det ska känna att de är med på ett hörn” 
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(Intervju 11). Informant 11 beskrev dock också något som de andra planerarna inte alls 

nämnde, att det i Göteborg hållits medborgardialoger på medborgarnas initiativ. Vid 2 av tre 

tillfällen som hon kände till hade medborgardialoger hållits i hennes stadsdel sedan 

medborgare kontaktat stadsdelsförvaltningen och efterfrågat detta (Intervju 11).  

På frågan om vilka det är som deltar svarar alla att det fortfarande är den etniskt svenska 

medelålders mannen som är överrepresenterad, men att de grupper de möter ändå oftast är så 

pass blandade att det finns någon eller några ur varje grupp. Svårast att nå är 

småbarnsföräldrar som lider av tidsbrist och barn och ungdomar som inte gärna går på ett 

stormöte. Flera av planerarna berättade att de med anledning av att de arbetar för att nå ut till 

fler och att få en mer representativ grupp deltagare i sina dialoger aktivt arbetar för att hitta 

nya former för både inbjudan och själva dialogen. I projektet kring Brommaplan bjöd man 

med hjälp av en konsultfirma in barn och unga till speciella fokusgrupper och i Malmö märkte 

man att det på de traditionella mötena fanns en grav överrepresentation av medelålders män 

vilket gjorde att man valde att gå ut i köpcentrum och till andra offentliga platser där de 

genast kom i kontakt med en mer varierad grupp boende i området. Informant 8 berättar att de 

under sina dialoger fört statistik kring vilken könsuppdelning de olika forumen för dialog har 

och då kunde man se att det var dubbelt så många män som kom till det traditionella stormötet 

medan det var hälften män hälften kvinnor som kom fram och pratade när planerarna befann 

sig i köpcentrum, livsmedelsbutiker och på gator och torg (Intervju 8).  Informant 1 sade 

exempelvis ”kanske är det så att funktionshindrade i vårt samhälle faktiskt är mer 

exkluderade än några andra…” (Intervju 1).  

7.2.1 Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjuerna tydligt visat på hur den formella auktoriteten 

fortfarande alltid ligger hos planeraren som leder processen. Samtidigt kan vi också se att 

planeraren kan dela med sig av den formella auktoriteten genom att han eller hon bjuder in till 

dialog. I vilken utsträckning den formella auktoriteten delas beror på i vilket skede av 

planeringsprocessen som han eller hon väljer att bjuda in medborgarna och likaså på vilket 

sätt. Av vikt för de olika aktörernas auktoritet liksom diskursiva legitimitet är sedan dels i 

vilken mån planeraren ser på de åsikter som framkommer som rådgivande snarare än 

konsultativa eller förankrande och likväl huruvida aktörerna har resurser nog att ta del av 

inbjudan, förstår vilka möjligheter som finns till påverkan, vart informationen finns och så 

vidare. Precis såsom Prudy menar att samverkansprocesser präglas av de olika aktörernas 

möjligheter och tillgångar för att bidra till resultatet. Ur Foresters perspektiv om att kontexten 
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påverkar samverkansprocessen till stor del kan vi genom intervjuerna se att informanterna ger 

honom rätt. Ovan har exempelvis nämnts att kontexten i det område man genomför en 

medborgardialog är av vikt för både vilka som deltar och för vilken typ av resultat som 

dialogerna ger. Generellt kan sägas att informanterna låter mena att det i socio-ekonomisk 

svaga områden framför allt finns en betydelse för de så kallat mjuka värdena o staden med att 

hålla dialoger.  

7.3 Betydelse för den fysiska planeringen 
Av de elva informanter jag intervjuat har alla utom en givit exempel på hur den fysiska 

planeringen kan och har påverkats av det som framkommit under medborgardialoger. Den 

informant som inte gav några konkreta exempel menar dock också att det har betydelse för 

den fysiska planeringen men att hon inte själv arbetat med frågan på det sättet. 

Informant 3 berättade om hur man i ett projekt planerade att ställa en byggrätt på en viss plats 

men att det under medborgardialogen visade sig att den park man tänkt bebygga var oerhört 

omtyckt och då valde man till slut att ta bort byggrätten (Intervju 3). Informant 2 gav ett 

liknande svar när hon berättade om hur de gått ut med ett förslag till plan för Kärrtorp i 

Stockholm. Planerarna hade i planförslaget identifierat ett grönområde som de ansåg skulle 

vara naturligt att exploatera men det kom genast ”på skam” och man valde att lägga om 

planen (Intervju 2). Vikten av att försöka koppla samman två stadsdelar var en synpunkt som 

framträdde stark vid medborgardialoger för kvarteret Bryggeriet i området Seved i Malmö. 

Informant 8 lyfte fram att planerarna blev tvungna att ta med i arbetet med en kommande 

plan. Även framfördes önskemål i samma område om att höja bebyggelsen vilket inte var 

något som staden hade reflekterat kring men som man valde att sedan utreda möjligheterna 

för. Överlag menade informant 8 att de i det aktuella projektet fick ta med sig förslaget till 

plan tillbaka och fundera ytterligare en runda på uppdelningen mellan kvartersstrukturer och 

offentliga platser efter att medborgardialogerna ägt rum (Intervju 8).     

Informant 10 arbetar med medborgardialoger i det helt nybyggda området Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm och berättade att det som de nyinflyttade efterfrågade i stort sett 

satte agendan för hur stadsdelsförvaltningen sedan prioriterade i planeringsprocessen. Han 

lyfte exempelvis fram att många av de som flyttade in valt området för dess speciella 

miljöprofil vilket gjorde att de tidigt drogs igång aktiviteter som exempelvis stadsodling i 

området som fick en överväldigande respons och det gensvaret har nu gjort att de som 

planerar för områdets parker och grönområden arbetar om sina planer för att erbjuda mer än 
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”bara gräsmattor” (Intervju 10). Ett annat exempel som lyfts fram är att man tidigt i det här 

nya området insåg att de som flyttade in önskade bra möjligheter till kollektiva transporter 

och man har därför lyft, stärkt och prioriterat att planera för att välfungerande och 

lättillgänglig kollektivtrafik (Intervju 10).   

I ett nationellt perspektiv menade informant 5 att medborgardialogerna bidragit till mer 

mångfald i planeringen. Den ”medelålders mannen” som tidigare var norm för hur 

stadsutvecklingen skulle se ut menar hon har fått konkurrens och det syns på hur de moderna 

planerna utformas. Som exempel lyfter hon under intervjuns gång hur barn och unga allt 

oftare framhålls som en viktig grupp att ha i åtanke i den fysiska planeringen, något som förr 

var otänkbart (Intervju 5).  På samma spår är informant 6 när han beskriver hur 

medborgardialoger med barn och ungdomar i området Brommaplan i Stockholm gav helt nya 

och mycket värdefulla perspektiv för den plan men sedan valde att lägga fram. Han menar att 

den medborgardialog planerarna i det aktuella området genomförde med fokusgrupper 

bestående av barn och ungdomar mellan 9-19 år innebar nya perspektiv för 

”kommungubbarna” både för den fysiska planeringen men också för staden som helhet. Han 

sa ”konkret förstod vi mycket om vad man lever för liv, var man rör sig på kvällar och helger, 

vad man efterfrågar för olika aktiviteter… ” (Intervju 6) och det gör att vi nu bland annat 

föreslår ett aktivitetsstråk i området. Även informant 3 lyfte fram hur dialogerna ger de 

fysiska planerarna möjligheter att förstår ett områdes identitet och att det får effekter för 

planeringen, exempelvis i området Aspudden-Midsommarkransen i Stockholm var detta 

tydligt enligt honom. Han menade att om man förstår varför människor valt att bo i just detta 

område, alternativt varför de väljer att flytta ifrån området så fort tillfälle ges, spelar det in i 

hur planerarna tänker kring platsen och dess utformning. ”Planeraren kommer under huden 

på stadsdelen” och ”man förstår mycket bättre vilka det är man jobbar för” (Intervju 3). 

Informant 2 går till och med så långt att hon menar att även om planeringen ofta lider av ett 

ovan-ifrån perspektiv så är det endast brukarna som besitter den äkta kunskapen om hur en 

plats verkligen är eller fungerar och utifrån det ger medborgardialogerna oss möjligheter att 

gemensamt åtminstone identifiera utmaningar och möjligheter i ett område och 

exemplifierade med ett aktuellt planeringsprojekt för Södra Skanstull i Stockholm (Intervju 

2).  

För informant 11 bidrar medborgardialogerna främst med ett bättre fakta- och 

kunskapsunderlag inför nya projekt och planering av fysiska förändringar. Men också bidrar 

det med synpunkter och idéer kring hur man på ett angenämt och fungerande sätt kan göra för 



 
 

45 

att bygga samman ny och gammal bebyggelse när staden förtätas vilket är en fråga som rör 

hennes område, Lundby i Göteborg mycket just nu (Intervju 11).  Att den fysiska planeringen 

genom medborgardialoger får en mer stabil grund att bygga på är de flesta informanter 

överens om, informant 3 uttryckte att ”medborgardialogerna ger en otrolig liksom stor 

känsla av trygghet i det man går fram med i programhandlingen” (Intervju 3). Informant 1, 3 

och 11 är de som lyft fram det tydligast.  

Otrygghet förefaller vara en återkommande fråga som det ofta inkommer många synpunkter 

kring vid medborgardialoger enligt samtliga informanter. Otryggheten kan ta sig olika former 

och informanterna har givit olika typfall för vilka åtgärder som behövs. I området Marieberg i 

Stockholm berättade informant 3 om hur medborgarna meddelat hur mycket de uppskattade 

närheten till kollektivtrafiken vilket var vad planerarna först tog till sig, men sedan framkom 

att närheter till kollektivtrafiken var oerhört viktig men vägen som ledde till tunnelbanan och 

busshållplatsen ansågs mycket otrygg och planerarna gick då tillbaka och bearbetade sitt 

förslag för landskapsgestaltningen ännu en gång (intervju 3). I ett annat område framkom det 

under en medborgardialog att en väg ansågs väldigt farlig men det tog en bra stunds samtal 

innan planerare och medborgare förstod varandra. Informant 7 beskriver det upprörda 

samtalet;   

- Våra barn kommer att dö! 

- Varför då, hur menar du?  

- Jo, men den här vägen är ju så farlig! 

- Varför är den farlig?  

- Jo, för det finns inga bra övergångsställen!     (Intervju 7) 

Informanten förklarade att när dialogerna uppnår såhär konkreta behov och önskemål, som 

dessutom är ganska lätta att förstå vikten av, så tas de nästan alltid omhand. Hon menar vidare 

att de medborgardialoger som har störst betydelse för den fysiska planeringen är de som 

uppnår den här nivån av konstruktivitet (Intervju 7).     

Att medborgardialoger kan bidra till översiktsplanernas tydlighet kring vilken väg man vill gå 

i en stad eller en kommun är en av de betydelser som informant 1 framhöll allra tydligast. 

Hon menade att det idag finns kommuner (ex. Härryda kommun) som inför sin revidering av 

översiktsplanen har medborgardialoger och att det som framkommer i dessa sedan utgör den 

ram för den översiktsplan som politikerna beställer av tjänstemännen (Intervju 1).   
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Medborgardialogerna kan också, menade informant 7, stärka tjänstemännen i deras dialog om 

den fysiska planeringen med politikerna. Hon berättade om ett exempel där en skola skulle 

byggas i Trekanten i Stockholm men där platsen knappt räckte till och det väckte starka 

protester från de boende. Under arbetets gång kom politikerna dessutom med nya siffror och 

menade att skolan behövde bli dubbelt så stor som det var tänkt från början. Tjänstemännen 

insåg det orimliga i politikernas önskemål den gången och informant 7 menade att det var 

stärkande att veta att man som tjänsteman då också hade medborgarna i ryggen (Intervju 7).  

7.3.1 Sammanfattande reflektioner 

Sammantaget gällande medborgardialogernas betydelse för den fysiska planeringen 

framträder till en början främst Purdys begrepp om diskursiv legitimitet. Vi kan se att den 

formella auktoriteten fortfarande ligger främst hos planeraren som är dialogens liksom 

planeringens processägare och är den som både beslutar om, hur och när en dialog ska hållas. 

I ovanstående presenterade material från intervjuerna där flera planerare beskriver hur de 

kommit att ändra beslut, förändra eller bearbeta planer eller lagt till perspektiv och koncept 

över lag i planeringsprocessen efter det att en eller flera medborgardialoger hållits visar att 

den diskursiva legitimiteten varit så pass starkt även hos aktörer utanför kommunen genom att 

de lyckats få gehör för de åsikter och synpunkter de fört fram. Deras diskursiva legitimitet har 

i flera fall varit tillräckligt starkt för att åstadkomma en konkret förändring av den fysiska 

planeringen jämfört med vad planerarna själva först tänkt. Vi kan också se att 

medborgardialogerna förefaller vara mer jämlika mellan tjänsteman och medborgare socio-

ekonomisk starkare områden som exempelvis Norra Djurgårdsstaden. Boende i detta område 

är en över lag socio-ekonomiskt stark grupp och möjligen gör deras tillgång till både resurser, 

vanan att kunna göra sig hörda och den formella auktoritet det innebär att äga sin bostad att 

planerarna nödgas lyssnar mer på medborgare i ett område som detta jämfört med i ett socio-

ekonomisk svag område där fler lever i samhällets marginal. Detta påvisar dessutom hur 

Forester återigen har en poäng kring hur medborgardialogernas betydelse för 

stadsutvecklingen är beroende av den kontext de genomförs i. 

Gällande planerarnas ställning som den formellt auktoritära parten i planeringsprocessen är 

det även intressant att reflektera kring hur flera av informanterna ändock lyfter att det är 

tryggt att ha förankrat det förslag till plan eller program man sedan går fram med. Det ger en 

bild av att planerarens auktoritet kan vara under omvandling. 
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I exemplet där en medborgare efter en stunds samtal förmår få planeraren att förstå att det 

saknas ett övergångsställe vid en farlig väg visar tydligt vikten av att för samtliga parter kunna 

anpassa språk och kommunikationsverktyg vid dialoger för att något ska komma ut av detta. 

Alla parter bör fundera över hur man bäst kommunicerar för att kunna den andre. Detta 

exempel lägger också fokus vid vikten av en aktörs diskursiva legitimitet för att kunna nå 

fram med ett budskap, kapaciteten och i vissa fall rent den verbala förmågan att på ett 

konstruktivt sätt framföra sina önskemål visa detta exempel på flera sätt är en av nycklarna i 

begreppet diskursiv legitimitet för en part som deltar i en medborgardialog.  I detta exempel 

kan man även ana att dialoger som leder fram till konkreta förslag, önskemål eller synpunkter 

har en större betydelse för den fysiska planeringen än när förslagen är exempelvis mer 

känslomässigt hållna såsom i relation till otrygghet, åtminstone blir betydelsen mer tydlig för 

medborgarna eftersom återkopplingen till medborgarna blir tydlig, antingen blir det ett 

övergångsställe eller inte. För att spinna vidare kring Foresters tankar om vikten av vad 

samverkansprocessens innehåll för att resultatet slutligen ska få en konkret betydelse kan 

menas att ju mer konkreta förslag, synpunkter och åsikter, desto mer troligt att dialogen får en 

betydande roll.  

Arbetsmetoden som man har i Härryda kommun kan på ett sätt menas vara ett gott sätt att 

förbättra den demokratiska processen kring planeringen. Genom att politikerna som från 

början valts av folket beslutar om att dialoger ska hållas och att det som sedan inkommer får 

forma den ram vilka tjänstemännen ska förhålla sin planering till tar på sätt och vis hand om 

problematiken kring medborgarnas resurser och förmåga att delta liksom bli lyssnade på 

eftersom politikernas och därmed kommunens beslutande organ åtar sig att som formell 

auktoritet, med goda resurser (jmf den enskilde) och fullvärdig diskursiv legitimitet sedan för 

talan gentemot tjänstemännen å medborgarnas vägnar. Självfallet kräver dock detta att 

medborgardialogerna som detta ramverk bygger på är framtaget på ett korrekt och 

representativt sätt.  

7.4 Betydelse för andra värden 
Samtliga informanter menade att det med medborgardialoger finns många positiva aspekter 

också utöver den betydelse de har för utgången av den fysiska planeringen.  

Flera informanter talade om vikten av ”den lärande processen” (Intervju 3) och hur 

dialogerna bidrar till att både tjänstemännen och medborgarna får en annan förståelse för hur 

de olika parterna upplever det aktuella förändringsarbetet. Informant 4 menade att dialogerna 
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ger en mer harmonisk process vid ombyggnad liksom förnyelser eller nyproduktion av 

exempelvis bostäder. Dialogerna innebär inte alls med säkerhet att samförstånd mellan 

parterna uppnås men en förståelse för processen och dess komplexitet, den kunskapen, gör att 

många medborgare i vilket fall förstår varför alla inte kan bli helt nöjda och det i sig har ett 

värde (Intervju 4). Även informant 2 framhöll samma resonemang när hon beskrev hur 

dialogerna kanske inte ger ett resultat som alla är nöjda med, men ”ska vi klara av att 

utveckla staden (Stockholm) såsom politikerna vill så måste vi föra en dialog för att det över 

huvud taget ska finnas en acceptans” (Intervju 2) och informant 3 lät framhålla samma 

budskap när han beskrev hur viktigt det är att komma ut och beskriva för medborgarna vilka 

utmaningar Stockholms stad står inför, vilka politiska beslut som finns och varför planerarna 

gör som de gör, ”nämligen planerar i folks närhet” (Intervju 3).  

Demokrati och en fördjupning av den demokratiska samhällsordningen var något som alla 

informanter tog upp som en vinst utav arbetet med medborgardialoger. Informant 3 menade 

att det finns stora vinster med att staden slutar vara en anonym byråkratisk institution och att 

den i och med dialogerna blir mänsklig ”och får ett ansikte” (Intervju 3) för medborgarna 

även om det självfallet ställer höga krav och kan leda till en viss utsatthet för den enskilde 

handläggaren. Han påpekade att det mellanmänskliga inte går att underskatta (Intervju 3).  

Medborgarnas engagemang för sin stadsdel eller sitt område och vad som händer med det är 

oerhört viktigt att planeringen tar tillvara enligt flera informanter. Att man engagerar sig 

innebär att man är redo att ta ett ansvar och det är alltid positivt och borde uppmuntras av oss 

från stadens sida menade informant 7. Det finns många vinster med medborgare som är 

engagerade i planeringsfrågorna, exempelvis att engagerade och ansvarstagande medborgare 

ofta är mindre flyttbenägna vilket ger oss en möjlighet att skapa en mer långsiktig relation 

kring de satsningar vi kanske gör i ett område (Intervju 7). Att delaktighet leder till mindre 

omflyttningar upplever också informant 4 och säger att den minskade omflyttningen 

tillsammans med en ökad delaktighet dessutom kan leda till en annan varsamhet hos de 

boende för att hålla de gemensamma ytorna och utrymmena mer trivsamma (Intervju 4). En 

annan faktor som likväl bidrar till minskad omflyttning togs upp av informant 5 som pekade 

på hur medborgare som får sin röst hörd genom dialoger ofta känner en annan stolthet över 

sitt område liksom över att tillhöra den grupp av grannar som bor där, hon menar att 

dialogerna och de möten som där sker mellan både tjänstemän och medborgare, men också 

grannar emellan, stärker det sociala kapitalet i området och den lokala tilliten människor 

emellan vilket i sin tur ger området en annan legitimitet (Intervju 5). Att den sociala 
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sammanhållningen stärks var även informant 11s upplevelser, och särskilt menade hon att de 

som anordnar medborgardialoger i Göteborg idag är mer benägna att söka uppnå effekter för 

den sociala sammanhållningen medan man för bara några år sedan endast såg dialogerna som 

ett sätt att få bättre fakta- och kunskapsunderlag (Intervju 11).   

Att delaktighet och möjligheten till delaktighet är viktiga för utvecklingen och bibehållandet 

av det demokratiska systemet var alltså samtliga överens om. Det kan leda till ett ökat politisk 

engagemang och även ett minskat så kallat politikerförakt i stort var informant 1s upplevelser 

och informant 6 lyfte vikten för demokratin av att medborgardialogerna leder till 

kunskapsutbyten åt båda hållen både top-down och bottom-up (Intervju 6). Informant 10 

menade att medborgardialogerna bidrar till utvecklingen av en mer attraktiv stad och 

informant 11 beskrev hur hennes upplevelser av medborgardialoger absolut kan leda till en 

fördjupning av demokratin förutsatt att dialogerna genomförs på ett korrekt sätt inklusive 

återkopplingen till medborgarna. Medborgardialoger som genomförs på ett felaktigt eller 

ogenomtänkt sätt där återkopplingen till medborgarna uteblir riskerar motsatt effekt menade 

informant 10 ”det om något skapar bitterhet mot kommunen…” (Intervju 10).   

Medborgardialogerna menade informant 1 dessutom är ett av de bästa verktygen för planerare 

att lyfta in hållbarhetsbegreppet i planeringen. Hon pekade på, liksom flera andra, att det idag 

finns ett behov av att inte bara planera för den bebyggda miljön, infrastrukturen och 

användningen av mark och vatten utan att planeringen måste ta ett annat helhetsgrepp och se 

hur man bidrar till stadens hela livsmiljö, ”det handlar om att föra in hela 

hållbarhetsbegreppet, det sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna” (Intervju 1).   

7.4.1 Sammanfattande reflektioner 

Vad gäller medborgardialogernas betydelse för andra värden i staden och i stadsutvecklingen 

kan vi sammanfattningsvis slå fast att planerarnas upplevelser av betydelsen av den lärande 

processen ger planerarnas formella auktoritet en utmaning. Genom att de menar att det 

behöver eller vill gå ut och lära medborgarna om stadens samhällsplanering bibehåller och 

möjligen förstärker de sin formellt auktoritära ställning i planeringsprocessen. Samtidigt 

bidrar de till att lämna ifrån sig en del av denna både auktoritära ställning och därmed delar av 

den diskursiva legitimiteten till medborgarna inför kommande planeringsprocesser där fler 

förhoppningsvis kommer till dialoger och då med mer kunskap fler möjligheter att både delta 

och att påverka. Sen ska det inte heller glömmas bort att planerarna likväl också lär av 

medborgarna under en dialog.  
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Vidare bör framhållas att flera planerares svar kring att de är beroende av medborgarnas 

acceptans och förståelse för de förändringar som behöver genomföras ger medborgarna en 

förstärk formell auktoritet och ökad diskursiv legitimitet sedan planerna upplever att 

medborgardialogerna är nödvändiga för att exempelvis Stockholm ska kunna fortsätta vara en 

attraktiv och utvecklas till hållbar stad att leva bo och verka i. Indirekt kan menas att 

planerarna säger att de måste förankra sina planera i framtiden genom dialog med 

medborgarna för att sedan kunna genomföra dem. Att flera planerare upplevde att 

medborgardialoger och därmed möjligheten eller chansen till delaktighet rörande ett områdes 

utveckling leder till färre omflyttningar visar att medborgardialoger dessutom kan ha en 

betydelse för ett område eller en stads attraktivitet. Genom att planerare bjuder in till dialog 

erkänner de också medborgarna i området som legitima parter i planeringsprocessen (i varje 

fall om man antar att dialogen inte är ett spel för gallerierna såsom informant 11 lyfte upp att 

det fanns exempel på) och delaktigheten och dess legitimitet ger en indirekt effekt för 

medborgare som anser sig kunna påverka områdets utveckling och därmed kanske även den 

enskildes livsmiljö. Och, inte minst är detta viktigt för stadens hållbarhet att medborgare bjuds 

in till delaktighet dvs. att ta ansvar och därmed också ta hand om stadens gemensamma 

utrymmen vilket i sin tur skulle kunna minska nyttjandet av stadens resurser vid exempelvis 

vandalism eller annan skadegörelse.   
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag medborgardialogernas betydelse för stadsutvecklingen med det 

empiriska materialet från intervjuerna som grund och med det teoretiska ramverket som 

utgångspunkt. Jag har valt att diskutera studiens resultat i tre avsnitt med diskussioner om 

planerarnas upplevelser utifrån Purdys (2012) och Foreseters (1989) fem centrala begrepp. 

Foresters två begrepp, innehåll och kontext, diskuteras inte explicit i relation till 

medborgardialogernas betydelse utan invävt i det övriga tre avsnitten sedan dessa två begrepp 

under studiens gång inte kunnat särskiljas från varken den formella auktoritetens värde, den 

diskursiva legitimitetens betydelse eller hur resurstillgången påverkar dialogens betydelse.  

8.1 Den formella auktoritetens relevans för medborgardialogernas 

betydelse  
Vi kan tydligt se hur betydelsen av medborgardialoger står i relation till huruvida planeraren 

är beredd att dela med sig av sin formella auktoritet som processägare för 

planeringsprocessen, liksom övriga aktörers möjligheter till delaktighet genom tillgång till 

resurser och förmågan att ta plats som diskursivt legitim part i dialogen.  

Det finns en stor skillnad mellan en dialog som är av rådgivande karaktär och en dialog som 

mer fungerar som ett forum dit planeraren vänder sig för att endast informera eller förankra 

sin plan eller sitt förslag. I de fall då tjänstemännen eller politikerna bjuder in medborgare till 

information eller förankring av redan befintliga förslag snarare är kommunikation blir 

dialogens betydelse för planeringen självfallet mindre sedan medborgarnas perspektiv inte 

tillåts uttryckas på samma vi som om planeraren bjudit in till ett diskussionsmöte. Dialogens 

innehåll speglas även det i det syfte som planeraren haft med att genomföra en dialog och det 

är tydligt att innehållet i ett diskussionsmöte är mer djupgående och rikare än vid ett 

informationsmöte. Man skulle kunna gå så långt och säga att en medborgardialog som endast 

är avsedd att informera eller förandka, dvs. en dialog där planeraren inte delar med sig av den 

formella auktoriteten, lika gärna kunde ha uteblivit eftersom det, såsom planerarna upplever 

det, ändå inte gav någon effekt på planeringen. Möjligen kan det hävdas att dessa dialoger 

bidrar till en viss förståelse för stadsutvecklingsprocesser, men risken är desto större enligt 

planerarna att det istället skapar en bitterhet bland de medborgare som deltar i dialogen då de 

inser att möjligheten att påverka är mer begränsad än de först trott. Några av planerarna höll  

dock fast vid att innebörden av dessa informationsmöten inte ska förbises utan argumenterade 

för att dessa bidrar till medborgarnas förståelse för planeringsprocessen och varför staden 
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planerar i deras närhet vilket är avgörande för om exempelvis Stockholms stad ska kunna 

bygga 140 000 nya bostäder (Stockholms stad, 2014-01-13) såsom politikerna beslutat om. 

Att planeraren inte alltid delar med sig av den formella auktoriteten kan dock hävdas bero på 

att, vilket också planerarna framfört, den lagstiftning som styr planeringen och som på ett icke 

förhandlingsbart sätt tilldelar planeraren den avgörande makten, dvs. den formella 

auktoriteten, över planeringsprocessen. Vidare kan detta leda till, som vi sett uttryck för under 

intervjuerna, att planerarna upplever det som om lagstiftningen i dess nuvarande form till och 

med motverkar betydelsen av medborgardialoger och ger fritt fram för tjänstemän liksom 

politiker att arrangera dialoger som ett spel för gallerierna. Och andra sidan har denna studie 

också påvisat att planerarnas upplevelser är att dialogerna främst används som rådgivande och 

att de därmed både har försökt dela på den formella auktoriteten mellan de närvaranda 

parterna i den mån det gått och att dialogen därmed även har haft betydelse för planeringen. 

Exempel på hur medborgardialoger kommit att påverka den fysiska utformningen har 

beskrivits i alla tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö där planerarna 

berättat hur planer som kommit på skam, pulkabackar som bevarats, byggrätter dragits 

tillbaka och kvartersstrukturer som setts över. Vad som hänt om planerarna inte hörsammat 

medborgarnas protester mot att exempelvis exploatera pulkabacken framkommer dock inte. 

En annan intressant faktor rörande de olika aktörernas formella auktoritet är att flera av 

informanterna framfört hur medborgardialogerna dels kan leda till mindre politikerförakt, dels 

till att fler engagerar sig partipolitiskt, kanske som fritidspolitiker som en av planerarna 

nämnde. Detta skulle i så fall betyda att dessa medborgare ser sin chans att genom ett sådant 

engagemang stärka sin formella auktoritet och därmed möjligheten att på ett bättre sätt kunna 

göra sin röst hörd vid framtida dialoger. Möjligen dessutom då som en röst vilken för talan för 

en större grupp och detta skulle i så fall dessutom öka både den enskildes och gruppens 

diskursiva legitimitet i enlighet med Purdys förklaring kring hur den enskilde stärker sin 

diskursiva legitimitet genom att inneha rätten att tala också för andra. För de medborgare som 

väljer att engagera sig i exempelvis partipolitik skulle vi dessutom kunna anta att deras åsikter 

vid framtida dialoger får än större betydelse för stadsutvecklingen. Och andra sidan skulle 

man då kunna argumentera för att det innebär att dessa medborgare ”byter sida” då de går in i 

ett partipolitiskt sammanhang. Man kan då hävda att de inte längre först och främst är 

medborgare utan politiker och därmed i en slags maktposition. Och andra sidan kan den 

formella auktoriteten även stärkas om den enskilde går med i en annan typ av erkänd 

gruppering eller organisation likväl, det behöver inte nödvändigtvis vara ett politiskt parti.  
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En utmaning för medborgardialogens betydelse för stadsutvecklingen är att de som kanske 

främst saknar formell auktoritet, s.k. svaga grupper, exempelvis de som av socio-ekonomiska 

skäl lever i samhällets marginal eller funktionshindrade, dels är svåra att nå och svåra att få 

med på dialoger. Samtidigt är det dessa grupper som oftast inte heller har möjligheten att 

”kräva” sin rätt till att få vara delaktiga eftersom det inte sällan finns en avsaknad av både 

resurser och som skrivet formell auktoritet. Detta leder till att det som framkommer vid 

medborgardialogerna inte ger en representativ bild av ”medborgaren” och inte heller leder det 

nödvändigtvis till en planering av en stad där alla kan leva, bo och verka vilket samtidigt kan 

kopplas samman med den diskursiva legitimitetens relevans för medborgardialogens 

betydelse som analysera mer utförligt nedan. Att nå alla grupper som påverkas av en 

planeringsprocess är, upplever planerarna, en utmaning för kommunerna som arbetar med 

medborgardialoger och det är en avgörande del för medborgardialogernas betydelse för 

stadsutvecklingen att försöka arbeta med hur den formella auktoriteten på ett bättre sätt kan 

delas mellan de aktörer som verkar i dialogen även om lagstiftningen säger att kommunen har 

rätt att besluta syvende och sist.  

Att medborgarna har den ”äkta kunskapen” om platsen som en planerare uttryckte det är 

kanske medborgarens främsta argument i kampen om den formella auktoriteten. Kan denna 

kunskap dessutom framföras på ett sätt som är mottagligt för planerarna så ökar både 

medborgarnas formella auktoritet, deras diskursiva legitimitet och likaså medborgardialogens 

betydelse. Studien visar dessutom att planerarna upplever att samhällsplaneringens klassiska 

norm som länge varit den vita medelklassens har fått konkurrens. Den mångfald som speglar 

Sveriges medborgare idag börjar enligt planerarnas upplevelser att tack vare 

medborgardialogerna också inom samhällsplaneringen breda ut sig allt mer och detta kan 

mycket väl vara ett tecken på att medborgarnas formella auktoritet håller på att stärkas genom 

medborgardialogernas och dess betydelses utveckling.  

8.2 Den diskursiva legitimitetens relevans för medborgardialogernas 

betydelse  
Aktörernas diskursiva legitimitet kan vi genom planerarnas upplevelser se är av stor vikt för 

vilka resultat medborgardialogen ska komma att uppnå och sedermera också vilken betydelse 

den ska få för stadsutvecklingen.  

Enligt Purdys resonemang är en aktörs formella auktoritet nära sammanlänkat med aktörens 

diskursiva legitimitet sedan det handlar om en aktörs möjlighet att göra sin röst hörd och 

dessutom att få de synpunkter man framför att hörsammas i det vidare arbetet. Den formella 
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auktoriteten ligger som ovan skrivet fortfarande i majoriteten av fallen hos kommunen och 

planeraren, men i Göteborg beskrevs några undantag. I stadsdelen Lundby hade man vid två 

tillfällen hållit medborgardialoger sedan medborgare efterfrågat detta och det kan närmast 

beskrivas som om den diskursiva legitimiteten hos dessa medborgare varit så pass stark att 

medborgarna varit de drivande för dialogernas genomförande och inte planerarna själva, 

erkännandet av medborgarnas diskursiva legitimitet i dessa fall bidrog dessutom till deras 

formella auktoritet sedan efterfrågan hörsammades och medborgardialogernas betydelse 

ökade sedan parterna förde dialog på en balanserad nivå.  

Medborgardialogernas betydelse kan vi vidare se är beroende av att aktörerna har en 

jämbördig diskursiv legitimitet också när det kommer till i vilken form medborgarna erbjuds 

delta. När planerarna beskriver sina upplevelser menar de flesta att medborgardialogerna är 

dialoger eller diskussionsmöten som de också kallas, och att medborgarna vid dessa tillfällen 

har ett visst inflytande (så långt lagen tillåter). Man är noga med att poängtera att det är just 

dialog och inte en en-vägskommunikation som äger rum. Och andra sidan menar tre av de 

intervjuade planerarna att deras upplevelser är att medborgardialogerna initialt är planerade 

för att vara dialoger eller samtal, men att det sedan i praktiken inte är frågan om den 

maktförskjutning som en balanserad medborgardialog enligt dem skulle innebära. En 

samverkansprocess som en planeringsprocess där man arbetar med medborgardialoger avser 

att vara uppnår bäst resultat enligt Purdys (2012) definition av aktörernas diskursiva 

legitimitet då dialogen sker mellan jämlika parter, dvs. när den diskursiva legitimiteten är 

balanserad. Men, upplever alltså dessa tre planerare, är medborgardialoger idag lika ofta 

frågan om information och förankring av redan befintliga förslag till planer vilket undergräver 

medborgarnas diskursiva legitimitet. Planerarna har vid dessa tillfällen inte för avsikt att möta 

medborgarna för att inhämta kunskap och information och att se dessa tillfällen som 

rådgivande och konsultativa utan endast som något som måste göras för att man bör/ska.  

Den diskursiva legitimiteten enligt Purdy (2012) är också beroende av om aktörerna anses tala 

för ett kollektiv eller som enskild medborgare, precis som nämnts i avsnittet om formell 

auktoritet. Planerarna beskriver att de här resonerar på samma sätt som Purdy (2012) och att 

det hela tiden måste förhålla sig till de önskemål, synpunkter och förslag som kommer in vid 

dialoger genom att hela tiden fråga sig om detta är något som invånarna i ett område önskar 

generellt eller om det bara är den enskilde individen och att de i de flesta fall går på det som 

kan anses representera fler än den enskilde. Den diskursiva legitimiteten är alltså starkare när 

ett kollektiv talar enligt planerarnas upplevelser. Dessutom är planerarnas diskursiva 
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legitimitet som representanter för exempelvis lagens upprätthållande okränkbar sedan de i sin 

tjänstemannaroll uppbär den samhällsordning vi gemensamt valt enligt Purdys (2012) 

resonemang, ett resonemang som också stärks av planerarnas upplevelser om förhållandet 

mellan medborgardialoger och gällande lagstiftning såsom presenterats ovan.   

Studien visar även att den kontext som själva mötet hålls i spelar stor roll, inte minst för vilka 

som just kommer till tals. Planeraren i Malmö beskrev hur han upplevde att mötet de bjöd in 

till på traditionellt vis gav en skev representativitet bland de som kom, medan de fick en helt 

annan kontakt med många olika grupper när de gick ut och sökte upp medborgarna där de 

befann sig på gator och torg eller i köpcentrum. Detta visar att kontexten också spelar roll för 

innehållet och därmed även för medborgardialogens betydelse. Flera planerare lyfte fram att 

ett av de viktigaste resultaten med en medborgardialog i ett område är att de kommer ut och 

förstår vilket slags liv man lever där eller får en bild av områdets identitet som en av dem sa. 

Detta visar åter igen på vikten av representativitet hos de medborgare som gör sina röster 

hörda sedan innehållet annars alltså kan bli snedvridet och i värsta fall ge utslag på 

planeringen på ett sätt som inte alls passar andra grupper i området som inte lyckades 

framföras sina åsikter under planeringsprocessens gång.  För att detta inte ska hända menade 

dock flera planerare att de efter en dialog alltid sammanfattar och bedömer det som kommit in 

efter om det är åsikter som flera i området står bakom eller om det faktiskt är en enskilds 

önskemål. Exempelvis beskrev informanter från Göteborg hur de dels uppskattar detta efter en 

dialog, men att de sedan även gör en bedömning utifrån det fakta och den statistik de har 

liksom deras kompetenser som samhällsplanerare.  

En nyckelfråga för aktörernas diskursiva legitimitet, och av stor vikt för medborgardialogens 

betydelse, är också att de olika aktörerna förmår tala samma språk. Planerarna beskriver fall 

där den diskursiva legitimiteten kan anses ha varit närmast jämlik mellan planerare och 

medborgare, och där medborgarnas diskursiva legitimitet dessutom förstärkts under dialogens 

gång genom att deras förslag varit konkreta och att de framförts på ett sådant sätt att 

budskapet nått fram. När innehållet i dialogen är av ett mer konkret slag kan vi se att flera 

planerare ger exempel på hur detta givit betydelse för planeringen med tillbakadragna 

byggrätter och övergångsställen som lagts till eller att man sökt finna fler sätt att koppla 

samman två områden. Och andra sidan beskriver samtliga planerare att också mer 

känslomässigt anknutna synpunkter som kommer upp på dialogerna tas omhand såsom 

otrygghet men att dessa kan vara svårare att se direkta resultat av i den fysiska planeringen.   I 

exemplet med övergångsstället ser vi ett typiskt fall på vikten av att parterna förstår varandra 
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om dialogen ska ge resultat i planeringen. För medborgardialogernas betydelse för 

samhällsplaneringen innebär en ojämlik diskursiv legitimitet enligt planerarnas upplevelser att 

det kan vara enklare för planerarna att aktivt välja att inte lyssna till medborgarna utan bara 

genomföra dialoger för att man bör.  

Tänkvärt gällande planerarnas formella auktoritet liksom diskursiva legitimitet är också hur 

medborgardialogerna har förmågan att även stärka planerarna inför att de i sin tur ska hålla 

dialog med sina uppdragsgivare, politikerna, vilket var fallet med skolan Trekanten i 

Stockholm.  

8.3 Relevansen av aktörernas resurser för medborgardialogernas betydelse  
Om en medborgardialog ska ha betydelse för planeringen menade samtliga planerare att man 

arbetat mycket med att få en så representativ grupp medborgare som möjligt till dialogerna, 

men att det som ovan skrivet är svårt. Den främsta resursen för alla aktörer vid en 

medborgardialog är att först och främst nås av informationen om att den planeras hållas. 

Samhällsplaneringen ska ta in alla medborgares och andra aktörers intressen för att sedan ge 

förslag som är bäst anpassade för ”the common good”. Trots planerarnas upplevelser av stora 

ansträngningar och försökt med nya metoder och verktyg för att nå ut förefaller upplevelsen 

generellt trots detta vara att resurssvaga grupper ofta uteblir från dialogerna. Möjligen hålls 

särskilda dialoger med exempelvis skolklasser för att nå barn och unga vilket både planerare 

från Boverket, i Stockholm och Malmö berättade om. Flera av planerarna lyfte fram att äldre 

och funktionshindrade kan vara svåra att nå och sällan sågs på dialogerna vilket givetvis ger 

som resultat att deras respektive intressen inte heller kommer fram i samtalen. Frågor om 

tillgänglighet är ett exempel på intressen som en planerare menade ständigt var frånvarande i 

planeringen, också trots utvecklingen av medborgardialoger.  

En viktig resurs som togs upp av alla planerare var att det förutom tillgången till information 

och kunskap om att man som medborgare har möjlighet att göra sin röst hörd, tid. Exempelvis 

menade flera att vuxna med småbarn var en sällan representerad grupp sedan de upplevde att 

de inte hade tid, och andra sidan menade flera planerare att man kanske därför i dagen 

samhälle skulle kunna erbjuda ett substitut till dialogen i form av exempelvis digital 

kommunikation även om det inte kan ersätta det mellanmänskliga värdet som en planerare 

uttryckte de. Det förutsätter dock återigen att man nås av informationen om att man har 

möjlighet att lämna synpunkter och att man har tillgång till exempelvis en dator med internet. 
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I de två föregående avsnitten av detta kapitel resonerar jag kring möjligheten för enskilda att 

utöka både sin formella auktoritet och sin diskursiva legitimitet genom att gå med i ett parti 

eller annan större erkänd gruppering/organisation. Detsamma gäller självfallet för att den 

enskilde på så vis även kan utöka sina resurser genom att tillhöra en grupp.   

En annan angelägenhet gällande tillgången till resurser är att planerarna ger bilden av att de 

upplever engagemanget för medborgardialoger större i områden där man äger sin bostad, dvs. 

där medborgarna ofta är mer resursstarka än i exempelvis socio-ekonomisk utsatta områden. 

Denna åtskillnad ger en bild av att också medborgardialogernas betydelse för planeringen 

skiljer sig beroende på hur resursstarka invånarna i det aktuella området är precis såsom 

Forester (1989) framhöll gällande vikten av dialogens kontextuella inramning. Om 

engagemanget är större i ett område där majoriteten äger sin bostad innebär det att det också i 

de flesta fall är ekonomisk starka medborgare med god utbildning och kompetens samt vana 

av att kunna göra sina röster hörda och självfallet är det lätt att anta att medborgardialogerna 

då får en större betydelse i dessa områden sedan dessa medborgare på ett annat sätt ”kräver” 

att bli konsulterade. Och andra sidan innebär det att dialogerna ur ett övergripande 

samhällsperspektiv kan ha en mycket stort betydelse i utsatta områden då medborgare som 

inte upplever att det är en del av samhället i vanliga fall exempelvis ges en möjlighet att 

komma till tals även om det sedan för den fysiska planeringen inte nödvändigtvis ger lika stor 

effekt.  
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9. Slutsatser 

Medborgardialoger är ett sätt på vilket man inom svensk stadsutveckling idag arbetar mer 

målgruppsorienterat än tidigare och i den här studien har jag genom att ta del av planerarnas 

upplevelser kunnat studera vilken betydelse detta har för utvecklingen av svenska städer i 

stort; dels dess betydelse för den fysiska planeringen, dels för andra värden av vikt för den 

övergripande stadsutvecklingen.  

Planerarna som intervjuats förmedlar en bild av att medborgardialogerna har betydelse för 

utvecklingen av både den fysiska miljön och staden i stort, om än i varierande omfattning. 

Dock beror denna betydelse framför allt på planerarens personliga intresse för att arbeta med 

medborgardialoger sedan ingen av de intervjuade uppgav att de visste någon kommun eller 

stad som ännu arbetar med denna typ av samverkansprocesser på ett systematiskt sätt. Några 

av de intervjuade uppgav även att systematisering möjligen inte heller är önskvärt. Tilläggas 

bör dock också att ingen av de tillfrågade planerarna uppgav att man i deras kommuner eller 

städer genomför utvärderingar av arbetet med medborgardialoger och betydelsen av dessa i 

denna studie bygger därför precis såsom beskrivet i början på just planerarnas upplevelser. 

Avsaknaden av utvärderingar kan självklart anses visa att man inte kan påvisa den 

faktiska betydelsen av medborgardialoger. Något som talar för denna slutsats är att inte heller 

någon av informanterna kom in på "skräckscenarier" för de fall medborgardialoger inte skulle 

användas och vidareutvecklas inom stadsutvecklingsprocesserna. Detta trots att den semi-

strukturerade intervjuformen öppnar för denna typ av reflektion även om den direkta frågan 

inte ställdes.  

I planerarens uppgift ingår dels att se till det bästa för det aktuella området och de medborgare 

som bor där, dock också till att staden som helhet utvecklas för att på bästa sätt möta de behov 

som finns på ett övergripande plan och i vissa fall upplever planerarna att detta förtar 

medborgardialogens betydelse. Av de intervjuade planerarna lyfte flera fram problematiken 

kring att implementera politikernas beslut och att samtidigt försöka väga in medborgarnas 

önskemål och att i detta ha både en övergripande vision för staden och ”delvisioner” för det 

aktuella området. I dessa fall menade de flesta av de intervjuade planerarna att 

medborgardialogernas betydelse framför allt ligger i att de ger möjlighet till att skapa 

förståelse för den planeringen och exploatering som genomförts, möjligheten att skapa en 

acceptans hos medborgarna vilket är nödvändigt för att kunna genomföra de förändringar som 

krävs utan att skapa nya konfliktytor.  
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I studien är det tydligt att medborgardialogernas betydelse för ”den lärande processen” är 

mycket viktig för stadsutvecklingen just eftersom den rådande urbaniseringen i landet kräver 

att förändringar genomförs som kommer att berör alla som bor i städerna och 

medborgardialogerna har möjligheten att bidra till en förståelse för varför staden planerar i 

medborgarnas direkta närhet, planerarna får en möjlighet att förklara varför de gör som de gör 

och vilka politiska beslut som ligger bakom. Att medborgardialogerna dock också ha motsatt 

betydelse har även visats i denna studie. I intervjuerna har vi kunnat se hur det som 

framkommer vid dialogerna även kan stärka planerarna i deras dialoger med politikerna 

såsom det blev i exemplet med skolan i Trekanten i Stockholm.  Betydelsen av att staden ”får 

ett ansikte” och att det sker fler mellanmänskliga möten istället för möten mellan medborgare 

och en byråkratisk institution kan heller inte underskattas menar planerarna.    

Av övergripande betydelse för stadsutvecklingen bidrar arbetet med medborgardialogerna till 

att kommunerna och städerna allt mer nödgas börja arbeta tvärsektionellt mellan de olika 

förvaltningarna sedan stadsplanering och stadsutveckling allt mer kommit att handla om en 

utveckling och planering av stadens totala livsrum och inte som tidigare mer renodlat endast 

den bebyggda miljön. Studiens resultat talar exempelvis om behovet av samarbeten mellan 

stadsbyggnadskontor, trafikförvaltningar och fritidsförvaltningar till skillnad mot tidigare då 

stadsbyggnadskontoren främst samarbetat med exploateringskontoren uteslutande.  

Medborgardialogerna har, enligt planerarnas upplevelser, betydelse för den fysiska 

planeringen och flera av dem gav konkreta exempel varav några finns beskrivna i de 

föregående kapitel såsom fler övergångsställen, tillbakadragna byggrätter, förslag till planer 

som kommit på skam, parker som ”får mer än gräsmattor”, kvartersstrukturer som ritats om 

och pulkabackar som bevarats trots att det från början enligt planerarna utgjort den mest 

naturliga platsen för nya bostäder. Dialogerna har även haft betydelse för planerarnas 

upplevelser av platser och områden och flera av dem lyft dels hur de själva förstått områdets 

identitet och potential i och med att de kommit ut och mött de som bor där. De intervjuade 

planerarna har även tydligt framhållit betydelsen av att de kommit att förstå mer abstrakta 

värden av betydelse för den fysiska planeringen genom att medborgardialogerna genomförts. 

Exempelvis är frågan om otrygghet en återkommande variabler i planeringen som flera 

planerare menade givit utslag i de planer som slutligen lagts fast. Genom 

medborgardialogerna har planerarna på ett tydligare sätt kunnat konkretisera medborgarnas 

känslor av otrygghet och avgränsat dem till dels geografiska områden, dels till vilka 

förändringar som behöver genomföras från att lägga till fler övergångsställen till att ge 
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trygghet en mer central roll i landskapsutformningen för de stråk som leder till exempelvis en 

hållplats.  

En slutsats som också kan dras från denna studie är att medborgardialogerna ibland genom 

den gällande lagstiftningen motverkar sin egen betydelse. Flera planerare upplever att plan- 

och bygglagen (2010:900) ger medborgarna en missvisande bild av vilken möjlighet till 

påverkan och inflytande de kan ha på en planeringsprocess och detta kan likväl ge utslaget att 

en dialog där flera önskemål eller synpunkter framkommer som inte är genomförbara leder till 

bitterhet och frustration snarare än en utökad samverkan. Medborgardialogens betydelse är 

därtill enligt denna studie även beroende av planerarnas utrymme att agera gentemot 

politikernas mål och medborgarnas önskemål och synpunkter. Denna studie har exempelvis 

visat på att planerarna avsett förverkliga medborgarnas önskemål om mer upplysta offentliga 

platser men att det sedan inte funnits finansiella medel att tillgå.  

Den här studien har också lyft fram medborgardialogernas betydelse för andra värden i staden 

än de för den fysiska planeringen. Planerarnas upplevelser är att medborgardialogerna bidrar 

till positiva folkhälsoeffekter genom att skapa forum för delaktighet, inte minst i socio-

ekonomiskt utsatta områden och likväl till att stärka den sociala sammanhållningen i första 

hand i det aktuella området men också inom staden i stort vilket sedermera även enligt 

planerarna bidrar till en ökad lokal tillit. En del av medborgardialogernas möjligheter till att 

skapa och bjuda in till delaktighet kan även bidra till integrationspolitiska effekter och att ge 

både området och dess invånare en ökad känsla av legitimitet och stolthet. Därutöver är 

planerarna överens om medborgardialogernas betydelse i arbetet med att fördjupa den lokala 

liksom nationella demokratin och att minska det så kallade politikerföraktet. Flera planerare 

upplever att medborgardialogerna kan ha betydelse för ett ökat partipolitiskt engagemang. 

Medborgardialogerna har också en stor betydelse för stadsutvecklingen genom att de givit 

utrymme till att utmana den rådande normen om en stad som planeras för att passa den vita, 

medelålders, medelklassens man. Dialogerna inbjuder till en mångfald i planeringen som 

hittills saknats men som är av stor vikt för stadsutvecklingen på 2000-talet och planerarna 

upplever att detta en gång för alla fört in för hållbarhetsbegreppet i planeringen. 

Slutligen har jag i den här studien också kunnat konstatera att medborgardialogernas 

betydelse beror både på strukturella och relationella orsaker eftersom vi kunnat se hur alla de 

fem centrala begreppen har betydelse och dessutom både gärna och ofta verkar i relation till 

varandra. Resurstillgången är exempelvis tydligt sammankopplad med huruvida en aktör 
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anses ha både formell auktoritet och diskursiv legitimitet vilket påverkar dialogens innehåll 

och i många fall bestäms av dialogens kontext sedan flera informanter uppgav att dialogerna 

ger olika utslag i olika områden som skiljer sig vad gäller socio-ekonomisk sammansättning.   

I den här studiens inledning dras en parallell mellan deltagandeprocesser i internationellt 

utvecklingsarbete och deltagandeprocesser, dvs. medborgardialoger, i svenska 

stadsutvecklingsprojekt. I internationellt utvecklingsarbete betyder deltagandeprocesser att 

målgruppen för projektet ska involveras för att kunna ta makt och ansvar över sin egen eller 

gruppens/byns utveckling. Planernas upplevelser av medborgardialogernas betydelse för 

stadsutvecklingen är dock inte att det handlar om en maktförskjutning på samma sätt som vid 

fattigdomsbekämpning utan att det framför allt handlar om information, konsultation, dialog 

och i sällsynta fall direkt inflytande.  

 

9.1 Vidare forskning 
Denna studie har givit ett flertal uppslag till nya studier. Här presenterar jag några av dessa 

förslag som med denna studie som utgångspunkt skulle kunna både bredda kunskapen om 

ämnet medborgardialoger liksom bredda förståelsen för densamma. 

Ett uppslag är att genomföra en studie likt denna men med medborgare som deltagit vid 

medborgardialoger för att sedan kunna se hur deras upplevelsers skiljer sig från planerarnas 

upplevelser av medborgardialogernas betydelse såsom det presenterats i denna uppsats.  

Ett annat förslag som skulle kunna både bredda och fördjupa förståelsen för arbetet med 

medborgardialoger i Sverige vore att en göra en kartläggning av vilka kommuner som arbetar 

med medborgardialoger. Under detta arbete har jag kunnat konstatera att en sådan inte finns 

och jag skulle mena att en sådan kartläggning skulle kunna påvisa inte minst om dessa 

dialoger har betydelse för Sverige i stort beroende på om de flesta kommuner arbetar med 

dessa metoder eller inte. 

Ytterligare ett förslag till studie vore att intervjua både planerare och medborgare och 

möjligen även politiker innan och efter en planeringsprocess som innehåller 

medborgardialoger i ett speciellt område eller projekt för att kunna analysera hur 

upplevelserna av dialogernas betydelse eventuellt förändras över tid. 
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Epilog 

 

Sammanfattningsvis kan vi i denna studie, nästan 40 år senare, konstatera att Arnsteins citat 

från 1969 ”the idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it 

in principle because it is good for you” (Arnstein, 1696, s. 216) fortsätter att vara relevant då 

studien visat hur allt fler arbetar med medborgardialoger och uttrycker att det är viktigt, men 

ingen kan peka på genomförda utvärderingar och därmed leda i bevis varför det anses viktig. 

Jag har dock visat varför planerarna upplever att medborgardialogerna är av betydelse. 

Men, jag måste också säga att jag undrar varför utvecklingen går så långsamt att en modell 

från 1969 fortfarande 2014 är relevant? Men svaret på den frågan finns inte i denna studie.   
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Figur 1: Arnsteins stege, Arnstein S. R., (1969) 
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Appendix 
Nedan finns den intervjuguide som studiens intervjuer baserats på. De transkriberade 

intervjuerna finns tillgängliga hos författaren.  

 

Intervjuguide 
 
Namn:  Ålder: 

Titel:  År som planerare: Huvudsaklig arbetsuppgift:  

 
Inledning 
 

1. Vad innebär det att planeraren blir allt mer en medlare/samordnare? 

 

2. En del av utvecklingen mot en medlare/samordnar-roll beror på framväxten av 

medborgardialoger och forum för boendeinflytande, hur ser du på dessa ”fenomen”? 

- Arbetar du med dessa eller liknande metoder in din vardag? 

o Vilken är din inställning till medborgardialoger och medborgarinflytande 

generellt? 

 

A. Hur arbetar man med medborgardialoger i planeringsprocesser i Sverige idag? 

 

3. Hur arbetar ni med medborgardialoger i planeringsprocessen?  

a. När i processen kommer dialogerna in? 

 

4. Vilka är det som kommer till tals vid medborgardialoger eller liknande forum för 

medborgarinflytande i planeringsprocessen?  

a. Funderingar kring målgrupp, jämställdhet, språk och inkludering?  

b. Arbetar ni aktivt för att alla grupper ska ges chansen till en åsikt (kvinnor, barn, 

funktionshindrade etc). 

 

5. Reflektioner kring systematiseringen av medborgardialoger/medborgarinflytande. 

c. Är/bör/ska de alltid vara en självklar del av en planeringsprocess? 

i. Om nej, när ska de inte vara en självklar del resp. när ska de vara det? 

 

B. Hur tar man hand om de resultat som dialogerna ger? 

6. Hur arbetar (och bearbetar) ni med det material ni samlat in under en dialog? 

7. Är det någon viss kategori av synpunkter/åsikter som oftare tas mer på allvar än andra? 

8. Vilket är mottagandet när ni kommer tillbaka till kollegor och levererar det resultat som 

framkommit under en dialog? 
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9. Hur återkopplar ni till medborgarna efter en dialog? 

 

C. Hur påverkar det som framkommer vid medborgardialoger stadsutvecklingen?  

 

6. Vilka positiva effekter upplever du av arbetet med medborgardialoger i 

planeringsprocesser? 

 

7. Vilken problematik upplever du rörande medborgardialoger och medborgarinflytande i 

planeringsprocessen? 

 

8. Hörsammas de åsikter som framkommer vid dialog med medborgarna när de slutgiltiga 

besluten för ett projekt väl ska fattas? 

a. Kan du ge några exempel på när dialogerna påverkat respektive inte? 

 

9. På vilket menar du att medborgardialoger kan/bidrar (eller inte) till ett bättre slutresultat 

i planeringsprocesserna och i förlängningen till en mer harmonisk stadsbild? 

a. Exempel? 

 

10. Tror du att medborgardialoger på lång sikt är ett bra verktyg för att bygga en mer 

harmonisk stad?  

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, varför inte? 

 

11. Hur ser du att dessa verktyg och arbetsmetoder kan utvecklas/kommer att utvecklas 

framöver?  

 

12. Är medborgardialogerna och liknande metoder här för att stanna eller ett tecken i tiden? 
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