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ABSTRACT 

 

This study aims to examine how citizen participation can contribute to traffic 

development. The study examines which possibilities and challenges that comes with 

involving citizen, and how planners see their own role in this involvement. 

To examine this, planners who work with traffic development in Stockholm 

municipality have been interviewed regarding their opinions about citizen 

involvement. The result from the interviews have been divided into different themes 

and analysed. The study also contains a complementary document study to see how 

the municipality works with involving citizen in the planning process, with main focus 

on traffic issues. 

The study shows that planners sees themselves as experts, but they also think that 

citizens have knowledges that is necessary to create sustainable traffic solutions. It’s 

not a question about if they should be involved, instead it’s more about how they 

should. Planners who worked with traffic development got to describe their own 

experiences with involving citizens. A major key to reach consensus was to involve and 

discuss traffic problems and solutions at an early stage. This place expectations at a 

reasonable level and gave both planners and citizen knowledge about each other’s 

opinions.  

Keywords: Citizen participation, citizen involvement, traffic planning, dialogue, 

Stockholm municipality 
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1 INLEDNING 
 

Storstadsregioner växer och breder ut sig geografiskt och får allt fler invånare. Det talas 

ofta om flerkärniga regioner där områden byggs samman med olika pendelstråk som 

knyter det hela till en enhet. Stockholm/Mälardalen, Öresundsregionen och 

Norrlandskusten är några exempel där detta är under utveckling (Boverket u.å.). 

Trafiken får ses som pulsådern i det moderna samhället och det är viktigt att den 

fungerar som den ska utan onödiga hinder och ogenomtänkta beslut som försvårar 

vardagen för medborgarna. Höga krav ställs därför på en hållbar och trygg trafikmiljö 

där utmaningen ligger i att finna lösningar som tillfredsställer så många som möjligt. 

Bilister, cyklister och gångtrafikanter kan ha olika bilder av vad en trafiklösning bidrar 

till och vilka effekter det kan tänkas ge, vilket därigenom kan leda till komplikationer 

för trafikplanerare som kan tvingas stå inför avvägningar i beslutsprocessen.  

I en demokrati kan det tyckas att medborgarnas åsikter i den fysiska planeringen är en 

självklarhet, men det innefattar interaktioner mellan olika parter med skilda sociala 

positioner, perspektiv och resurser (Henecke, 2006). I den här interaktionen kan 

planeraren betraktas som en hantverkare med olika redskap för att bedöma alla intryck 

(Nyström & Tonell, 2012). Planering bedrivs bättre som en process mellan planerare 

och medborgare om de tillsammans kommer överens om hur en bra framtid ska 

utformas (Forsberg, 2013).  

Planeringen ska utgå ifrån vad som är bäst utifrån den allmänna synpunkten, men 

enskilda intressen ska också beaktas (Boverket, 2014). Planerare måste därför finna en 

balans mellan nyttan av ett beslut och konsekvenser det kan få för de enskilda 

intressena. Medborgare har oftare bättre kunskap om specifika platser än vad 

beslutsfattare och planerare har i den form att de dagligen använder och upplever 

platsen. Att därför forma en vältänkt medborgardialog stärker inte bara demokratiska 

aspekter, utan kan i sin tur också ge bra underlag och kunskap om lokala förhållanden 

på en plats (Boverket, 2018a). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kretsar en 

hållbar trafikplanering kring en helhetssyn, som innefattar aspekter som 

trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och jämställdhet (SKL, 2019). Frågan är hur starkt 

medborgarnas åsikter beaktas av planerarna gällande trafikplanering? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie har som syfte att studera medborgarnas delaktighet i trafikplaneringen. 

Med hjälp av djupintervjuer med trafikplanerare och en dokumentstudie undersöks 

hur medborgardialoger bidrar till en mer hållbar trafikplanering i Stockholms stad. 
Syftet besvaras genom följande frågeställningar:  

- Vilka problem och möjligheter finns vid användningen av medborgardialoger i 

Stockholm stads trafikplanering? 

- Vilken är planerarens roll vid medborgardialoger i Stockholm stads 

trafikplanering? 

- Hur tillämpas medborgardialoger i Stockholm stads trafikplanering? 

 

1.2 Avgränsning 

 

Valet att studera Stockholms stad vilar på att det är Sveriges största kommun 

befolkningsmässigt, samt landets huvudstad, och det gör att deras arbetssätt blir 

relevant att studera då det berör en stor del av landets invånare.  

Då uppsatsen har en begränsad genomförande tid har den avgränsat sig inom 

trafikplanering, även om en del av analysen och diskussionen går att etablera på annan 

typ av fysisk planering, exempelvis översiktsplanering. Studiens är också avgränsad till 

trafikregleringar mer specifikt och detaljplaner med tydliga implikationer på 

trafikplanering. Då det kommunala självstyret är starkt i Sverige behandlar inte 

uppsatsen trafikplanering på läns- och statlig nivå. 

 

1.3 Centrala begrepp 

 

I detta avsnitt presenteras de centrala begrepp som uppsatsen använt sig av. Andra 

mindre begrepp definieras vid behov i brödtexten.  

Medborgare: Begreppet syftar i uppsatsen till vanliga människor som inte betraktas 

som planerare eller experter. Medborgare och planerare kommer ses som 2 olika 

aktörer med olika typer av kunskaper. Detta för att underlätta jämförelsen och förenkla 

analysen.  

Medborgardialog: Enligt Statens Offentliga Utredning (2013:34) definieras 

medborgardialog som ett möte mellan väljare och förtroendevalda, eller mellan väljare 

och tjänstemän. Det handlar i regel om att individer bjuds in och får framföra sina 

synpunkter och åsikter inom en viss fråga. Medborgardialoger kan användas för att ge 

underlag till projekt, öka kunskapen hos medborgers kunskaper eller öka det 

demokratiska deltagandet. 
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Medborgarinflytande: Begreppet inflytande syftar till att kunna påverka en viss 

utveckling (Nationalencyklopedin, 2019). Medborgarinflytande kommer därför i 

denna uppsats syfta till den nivå medborgarna har möjlighet att påverka olika frågor.  
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2 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE 

FORSKNING 
 

I det här avsnittet presenteras den kommunikativa planeringsteori som den här 

studien har utgått ifrån. Den inleds med ett avsnitt om varför en medborgardialog är 

viktigt för att nå ett mer hållbart samhälle och hur ett demokratiskt tillvägagångssätt 

bör se ut i planeringen för att uppnå detta. Slutligen beskrivs tankegångar kring 

medborgardialog i svensk planering, med exempel på metoder som använts inom 

svensk trafikplanering. 

2.1 Kommunikativ planering – Varför medborgardialog är viktigt 

 

Den kommunikativa planering växte fram ur Habermans komplexa tankar kring 

deltagande och kommunikativ rationalitet, där argumentation och ett respektfullt 

bemötande behövs för att slutligen uppnå koncensus. Inom den kommunikativa 

planering är inkludering en central aspekt där teorin söker en planeringsprocess som 

är demokratiskt förankrad, diskussions-förankrad och förståelse för uppkomna tankar 

från olika grupperingar istället för att försöka tysta dem (Bond & Thompson-Fawcett, 

2007). Healey (2012) beskriver att kommunikation och inkludering ger insikter om 

människors olika intressen och samt att sträva efter konsensus i besluten ger ett mer 

hållbart samhälle på lång sikt.  En anledning till att den kommunikativa planering 

började växa fram beskrivs bero på att den rationella planeringen höll sig till idéer och 

procedurer som ansågs vara föråldrad samtidigt som samhället ändrades och blev allt 

mer för komplext att styras med rationella lösningar (Allmendinger, 2009). Ytterligare 

stöd till en mer kommunikativ planering gavs igenom att deltagardemokratiska och 

deliberativa demokratiteorier växte under 1990-talet, där Haberman var en av de 

ledande teoretikerna. Habermans arbete bidrog till att ifrågasätta den dominans av 

instrumental rationalitet i vardagen och att de bästa besluten fattas igenom argument 

och inte genom majoritetsvotering eller beslut baserad på maktrelationer 

(Allmendinger, 2009; Henecke, 2006.). Den kommunikativa planeringen är ett försök 

att hitta en väg framåt mot en mer rättvis och inkluderande planering där processen 

ses som en skapande funktion som resulterar i nya lösningar och flera olika perspektiv 

får komma till tals. Burby (2003) påpekar att den kommunikativa planeringen kan 

bidra med vardagliga åsikter som gör att lokala behov och värderingar syns i 

planeringen.  

Kommunikativ planering innebär dock inte i sig att medborgarna får vara med och 

bestämma. Sherry R. Arnstein (1969) var tidig med att påpeka att 

medborgardeltagande inte är en garanti för inflytande, där ett uteblivet inflytande kan 

skada legitimeten hos makthavarna. Arnstein (1969) beskriver medborgardeltagande 

som att äta spenat. Med det menas att i grunden är politiker och tjänstemän inte emot 

det eftersom det är bra för demokratin, men egentligen är det ingen som tycker om det.  

Arnstein (1969) beskriver att medborgardelaktighet kan delas in i en åtta-nivåer hög 

stege, vilket hon benämner som A ladder of citizen participation (figur 1). Stegen delas 

in i tre segment.  
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Figur 1, Arnsteins deltagarstege. Källa: Arnstein (1969). 

Det första segmentet Nonparticipation innehållandes steg ett till två, Manipulation 

och Therapy beskrivs som noll delaktighet från medborgarna där makthavare försöker 

styra medborgarens åsikter genom vrida deras uppmärksamhet åt ett uttänkt håll.  

Det andra segmentet Tokenism innehållandes steg tre till fem, Informing, 

Consultation och Placation beskrivs som ett bluffande, där medborgare får komma till 

tals och utrycka sig utan att makthavare tar åt sig av åsikterna.  

Det sista segmentet Citizen Power innehållandes steg sex till åtta, Partnership, 

Delegated Power och Citizen Control och beskriver Arnstein (1969) som stegen där 

medborgare har direkt inflytande över beslut och i steg åtta besitter de full kontroll 

över beslut gällande exempelvis budget och lokala utvecklingsprogram (Arnstein, 

1969). 

2.2 Hur en bra dialog uppnås 

 

Forester (2006) belyser att vikten till en lyckad medborgardialog ligger i att förstå 

skillnaden mellan dialog, debatt och förhandling i planeringen. Detta för att underlätta 

en dialog som leder till konsensus i den demokratiska överläggningen. Kritik riktas mot 

samhällsvetenskapens fokus på det teoretiska där akademiker endast talar med 

liknande människor med samma inlärda teoretiska kunskaper. Därefter menar 

Forester (2006) att om de praktiska utmaningarna för styrning och beslutsfattande 

lättare förstås kan konsensus uppnås. Forester (2006) förklarar allmänhetens 

deltagande i förhållande till praktiska förhandlingar i planeringsprocessen genom en 
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fyrfältsmatris (tabell 1) som tar upp fyra olika typer av medborgardialog. Den första i 

nedre högra hörnet som benämns är byråkratisk procedur där både förhandlingar och 

deltagande är lågt, vilket kan vara en fungerande process om omgivningen och 

samhällsproblemen är stabila. Dock är den här processen rationell i sin bemärkelse då 

den inte drar nytta av medborgardeltagandet. Den andra typen är nedre i vänstra 

hörnet och är s.k public hearings som syftar till svaga förhandlingar med ett högt 

medborgardeltagande vilket Forester (2006) benämner som ”…public processes from 

hell” (Forester, 2006, s. 2). Den här typen av medborgardialog leder till att folk 

utrycker sina åsikter mot varandra utan att lyssna på de andra deltagarna, därigenom 

kommer ingen överens. Den tredje uppe i högra hörnet benämns som deal-making där 

en effektiv förhandling genomförs med ett minimalt deltagande. Det kan ses som 

förhandling bakom stängda dörrar av eliten utan gruppers deltagande. Slutligen 

beskriver Forester (2006) den fjärde och sista typen av metod som den optimala 

dialogen s.k medlade förhandlingar, där ett effektivt förhandlande genomförs med ett 

högt deltagande. Under medlade förhandlingar får alla möjlighet att uttrycka sin åsikt 

där målet är att nå en överenskommelse. Forester (2006) menar att planeraren måste 

agera som en skicklig medlare i samtalet och försöka utgå från ett neutralt 

förhållningssätt. Medlade förhandlingar uppnås genom att medlaren inkluderar alla 

röster i kombination med effektiva och välinformerade metoder. Med det menar 

Forester (2006) att medlaren ska uppmuntra deltagarna i processen att få förstå 

varandras åsikter och tankar istället för att varje person ska gå in med inställningen att 

ens egna förslag är ”det rätta”. 

 

Tabell 1, Foresters fyrfältsmatris. Källa: Forester (2006). 

 
Högt deltagande Lågt deltagande 

Effektiva 

förhandlingar  Medlade förhandlingar Deal-making 

Svaga 

förhandlingar Public hearings Byråkratisk procedur 

 

Detta synsätt ställer höga krav på att medborgare ska agera rationellt, vilket kräver en 

grundläggande kunskap för att deras åsikter ska vara värdefulla. Kritik mot Forester 

och det deliberativa synsätt han företräder beskriver att den främsta anledningen till 

att medborgare framför sina åsikter är för att personen har ett eget intresse i frågan 

och att det är naturligt för människan att se till sitt eget bästa. Även om alla åsikter ska 

få komma till tals, har medborgarna inte kunskapen och förmågan att behandla alla 

resonemang och där är planerarens kunskaper och expertis viktig (Forsberg, 2013). 

Burbys (2003) tankar, som går i linje med Forester, motsätter denna kritik och hävdar 

att planeringen kan ske effektivt med hög legitimitet i besluten. För att lyckas krävs det 

att planerare ger information till medborgarna tidigt i processen, vilket ger en positiv 

känsla där medborgarna känner sig sedda och behandlas respektfullt. Vidare leder 

detta till att de involverar sig i frågan som sedan bidrar till en interaktion mellan 

planeraren och medborgaren. Känslan måste ges till medborgarna att deltagandet 
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känns meningsfullt och att planerare jobbar hårt för att utbilda och lära sig från 

medborgarna.  

2.3 Medborgardialog i svensk planering 

 

2.3.1 Lagstiftning 

 

Enligt plan- och bygglagen har kommuner en samrådsskyldighet som innebär att 

samråd ska hållas med medborgarna i samband med framtagandet av en ny översiks- 

och detaljplan. Dialogen ska ligga som grund för att förbättra planförslaget och få ett 

mer hållbart resultat. Gällande en översiktsplan ska kommunen redovisa planens 

innebörd, underlag, skälen till förslaget och konsekvenser. Gällande samråd vid 

upprättandet av en detaljplan ska ett planförslag presenteras men till skillnad från en 

översiktsplan kan kommunen redan ha gjort vissa ställningstaganden och bedömt 

olika konsekvenser av planförslaget (Boverket, 2018b). I den formella 

detaljplaneprocessen är syftet att närmast berörda ska få ta del av planinitiativet, 

samtidigt som en bredare del av allmänheten ska få insyn. Denna lagstiftning gällande 

medborgardeltagande i den formella samrådsprocessen har dock kritiserats för att vara 

begränsad på grund av gap mellan retorik, lagstiftning och praktik (SOU, 2013:34).  

2.3.2 Problem och möjligheter 

 

Nyström & Tonell (2012) nämner att kommuner tvekar att ge sig in förhandlingar 

gällande planinnehåll och plangenomförande som tillåter medverkande från 

medborgare, utöver vad lagstiftningen säger. Ett skäl är att en utökad medborgardialog 

anses stjäla resurser och tid i planarbetet. Samtidigt finns det ett intresse från 

medborgare att delta i medborgardialoger, runt 66% har uttryckt sig vilja vara med. I 

samma undersökning uppgav dock 16% att de har deltagit i en medborgardialog (SOU, 

2016:5). Nyström & Tonell (2012) betonar att kommuner har mycket att vinna på en 

utökad medborgardialog. För det första tillför det ny kunskap och bredare intressen 

vilket ger kommuner bättre underlag att identifiera allmänna intressen. För det andra 

kan mer demokratiskt inflytande ge en högre grad av respekt och förståelse. För det 

tredje kan planeringen bli mer genomarbetat och i slutändan mer hållbart (Nyström & 

Tonell, 2012). 

2.3.3 Metoder i svensk planering 

 

Det finns olika metoder av dialog som kommuner använt sig av och som givit bra 

kunskap och underlag för planarbetet. Trafikverket (2011) tog fram en rapport som 

innehöll olika metoder gällande samråd och dialog i svensk trafikplaneringen. Olika 

metoder på att föra dialog lyfts fram, ex Charrette som innebär att planerare och lokala 

intressenter tidigt erbjuds ett forum där de presenterar idéer och diskuterar olika 

handlingsalternativ genom workshops. Metoden har visat sig förkorta planprocessen 

då konsensus har uppnåtts tidigt och risken att beslutet har överklagats har därmed 

minskat (Trafikverket 2011). Andra metoder som lyfts fram är de som tar hjälp av den 

IT-utvecklingen som fått genombrott under 2000-talet och öppnar upp nya 

möjligheter och forum för medborgare att enklare delta i planarbetet. Enligt SOU 
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(2013:34) är det många fortfarande har föreställningen att medborgarinflytandet, 

åtminstone i mindre projekt, ska ske i form av ett möte i det allmänna kommunhuset. 

Vidare beskrivs detta som en trevlig tanke men sällan genomförbart i praktiken då det 

är svårt att samla alla berörda vid samma tidpunkt. Den digitala utvecklingen lyfts fram 

som en mer modern väg att föra dialog istället för ett fysiskt möte då det ger bättre 

tillgänglighet och högre deltagande (SOU, 2013:34). En undersökning visade även att 

en majoritet av medborgarna ställer sig mer positiva till digitala samrådsformer än 

fysiska (SOU 2016:5).  Nyström & Tonell (2012) nämner dock att bristen på metoder 

inte är problemet utan bristen på tillämpning, där det ligger bland makthavare och 

planerare hur stort inflytande som ska ges till medborgarna.  

SKL har tagit fram en egen delaktighetstrappa som beskriver olika nivåer av 

medborgardeltagande som har fått stor spridning i Sveriges kommuner där tidigare 

nämnda Arnstein (1969) legat som förebild i framtagandet. Trappan består av färre 

nivåer än Arnsteins deltagarstege. Enligt SKL (2013) har de två nedersta trappstegen 

från figur 1 tagits bort då de inte kännetecknar någon form av medborgardeltagande. 

Steg 1 och 2 Information och Konsultation i figur två stämmer överens med liknande 

steg i figur 1. Det tredje trappsteget Dialog innebär att medborgaren får möjlighet i 

olika former att uttrycka sina tankar och åsikter kring samhällsutvecklingen, men de 

saknar direktinflytande över beslutsprocessen. Det fjärde steget Inflytande innebär att 

medborgaren deltar i en längre process i arbetet utifrån identifiering, utveckling av 

alternativ och val av lösningar som bildar ett underlag till beslut. Det femte och översta 

steget Medbeslutande innebär att medborgare får ingå i styrelser eller råd som fått 

mandat och kan därigenom fatta beslut gällande kommunala frågor (SKL, 2013). 

 

Figur 2, SKL deltagarstege. Källa: SKL (2016). 

 

2.3.4 En effektivare planprocess efterfrågas 

 

Enligt SOU (2008:68, s. 140) beskrivs en effektiv planprocess i förhållande till ett högt 

medborgarinflytande följande: ” Det ligger i sakens natur att höga krav på 

medinflytande från så många som möjligt tenderar att råka i direkt konflikt med 

effektivitetskravet”. Utredningen beskriver att ett modernt beslutssystem bör vara 

inriktat på effektivitet och snabbhet, men inte i den nivå att det försämrar kvalitén på 

beslutens innehåll. Vidare kritiseras uppläggen i dagens planprocess att innehålla 

onödiga formalia för att hitta ett bra beslutsunderlag, exempelvis att 

medborgarinflytandet begränsas till de som tidigt anmält intresse i frågan eller 
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antagandet att alla medborgare har ett intresse att bidra med synpunkter i alla 

planärenden (SOU, 2008:68).  

Ett syfte med plan-och bygglagen var att stärka den lokala demokratin och öka insynen 

och inflytandet för medborgarna i planprocessen. Avsikten var att medborgarnas 

medverkan skulle ersätta den tidigare mer isolerade planeringen där medborgarnas 

deltagande skulle generera mer kvalité i besluten. I SOU (2013:34, s. 179) beskrivs i 

början att syftet med samråd ihop med medborgarna var ”…ett utbyte av information 

och synpunkter”, vilket i samband med en revidering av PBL år 1996 ersattes med 

”…att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. Det 

har dock identifierats ett behov av att se över formerna för medborgardeltagande. 

Reglerna gällande samråd och utställning av planförslag har varit inom samma 

principiella uppbyggnad under en lång tid. Behovet av en modernisering har varit på 

tapeten under flera år då medborgardialogen inom detaljplaneringen idag upplevs som 

odemokratiskt och känslan att kunna påverka upplevs som låg. Lagstiftningens 

ambition är att det ska finnas insyn och inflytande i planprocessen, men att det i 

praktiken mest motsvarar insyn (SOU, 2013:34).  
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3 METOD 
 

Det här avsnittet syftar till att beskriva och motivera den metod som uppsatsen utgått 

ifrån. I början presenteras den studiekontext med information gällande Stockholms 

stad och dess organisation. Därefter presenteras och motiveras den metodkombination 

och analys som använts i studien. I slutet presenteras en metoddiskussion kring de 

studerande plandokumenten och de utförde intervjuerna, följt av den forskningsetik 

som arbetet förhållit sig till och metodernas validitet. Uppsatsen har haft Sweco som 

extern part som bidragit med tankar kring upplägg, och tips på både planfall och 

intervjupersoner. De har dock inte deltagit i analysen av resultatet och diskussionen. 

3.1 Studiekontext 

 

Stockholms stad har idag ca 1 miljoner invånare. I hela Stockholms län bor strax över 

2 miljoner, men förväntas öka till 2,5 miljoner invånare vid år 2030. Stockholm stad 

har en landyta på 188 km² (Stockholm stad, 2019a). Gällande trafikplanering som är 

ett brett område ansvaras den av flera av Stockholm stads fackförvaltningar med olika 

fokus. Trafikkontoret ansvarar för gatuprojekt och trafikregleringar i de offentliga 

rummen med strävan efter attraktiva, trygga och effektiva transportlösningar 

(Stockholm stad, 2019b). Stadsbyggnadskontoret arbetar med den fysiska 

planeringen, där arbete med översikts- och detaljplaner förekommer, där även 

exploateringskontoret medverkar då de äger stadens mark och arbetar med hur den 

ska användas (Stockholms stad, 2019c). 

3.2 Val av metod 

 

Den här studien har utgått ifrån en metodkombination i form av ett kvalitativt 

arbetssätt, vilket enligt Denscombe (2016) är fördelaktigt då det ger en bredare bild av 

det studerande ämnet och kan kompensera starka och svaga sidor hos varje enskild 

forskningsmetod. Det kvalitativa arbetssättet består först av en intervjustudie där 

syftet var att få en större förståelse kring trafikplanerares tankar och synpunkter kring 

medborgardialogens betydelse. Den består sedan av en kompletterande 

dokumentstudie i form av en analys av olika planhandlingar som syftar till att få en 

förståelse kring hur medborgarnas roll och synpunkter har beaktats i verkligheten. 

3.3 Intervjuer 

 

Då det här är ett småskaligt forskningsarbete med begränsad tid passar en 

intervjustudie bra. Den ansträngning som krävs genererar bra utdelning när forskaren 

vill utforska mer komplexa och subtila problem. Exempel på sådana fenomen kan vara 

åsikter, känslor och erfarenheter, men också privilegierad information där 

nyckelpersoner som har värdefull kunskap kan ge information baserat på deras 

erfarenhet (Denscombe, 2016). Utifrån dessa fördelar anses intervjuer vara en lämplig 

metod att använda i detta arbete då en del av arbetet syftar till att analysera de verbala 

beskrivningar som empirin generat. 
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3.3.1 Upplägg 

 

Vidare beskriver Denscombe (2016) att semi-strukturerade intervjuer är vanligt 

förekommande i småskalig forskning för att undersöka attityder och frågor mer i 

detalj. Det blev intervjuns struktur i det här fallet med motiveringen att låta den 

intervjuade utveckla sina idéer fritt inom syftets ramar. Intervjuerna genomfördes med 

en färdig lista över frågor som utgick från det teoretiska ramverket och dessa skulle 

behandlas med inställning på att vara flexibel och att ämnets ordningsföljd kunde 

ändras. Även tid och utrymme gavs för att ställa följdfrågor beroende på respondentens 

svar. Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna några dagar innan intervjun tog 

plats med anledning att respondenterna skulle få en chans att förbereda sig. Alla 

intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats, med ett undantag som 

genomfördes på telefon. Intervjuerna inleddes med en presentation av ämnet och dess 

syfte, samt en genomgång av forskningsetiska principer med en underskrift till 

samtycke. Intervjuerna kom att ljudinspelas för att säkerställa att all information kom 

med. Videoupptagning uteslöts då det kan ha en mer störande inverkan och kännas 

påträngande för respondenten, men också för att det inte fanns någon vinning i det. 

Vidare var känslan att ljudinspelningen inte hade någon vidare störande inverkan på 

respondenten, men också inget som kan uteslutas. Ljudinspelningarna kom sedan att 

transkriberas, vilket innebär att varje ord noggrant skrivs ner i efterhand. 

Transkribering är bra för att analysera kvalitativ data eftersom det gör det lätt att 

detaljerat gå igenom intervjuerna och jämföra dem. Dock är det en tidskrävande 

process, en samtals timme kan motsvara flera timmars bearbetning, men det genererar 

värdefull data (Denscombe, 2016). Varje intervju tog ca 30 - 40 min. Intervjufrågorna 

finns i bilaga 1. 

3.3.2 Urval av respondenter 

 

Den här studien har använt sig av ett s.k. subjektivt urval. Det innebär att forskaren 

specifikt har valt ut dessa personer som delaktiga i studien och som forskaren tror 

kommer bidra med kunskap till ämnets syfte (Denscombe 2016). Ett subjektivt urval 

anses vara relevant när forskaren tidigare har kunskap om ämnet och därefter kan välja 

de personer som hen vet kan bidra med mycket information till arbetet. De utvalda 

personerna som deltagit i intervjuerna är fyra trafikplanerare, där två är från 

trafikkontoret och de andra två från exploateringskontoret. Detta för att få en mer 

heltäckande bild av trafikplaneringen i Stockholm stad. En respondent från 

Stadsbyggnadskontoret försöktes nå men utan resultat. Dock jobbar 

fackförvaltningarna över gränsen och därför kan åsikterna emellan tänkas vara 

likartade. 

3.3.3 Tematisk analys 

 

Den här studien utgår ifrån en deduktiv tematisk analys. En tematisk analys innebär 

att forskaren söker efter relevanta teman som uppkommit under intervjuerna (Cope, 

2009). Den utförda transkriberingen kommer väl till nytta under en tematisk analys 

då det hjälper forskaren att enklare bearbeta rådata i sökandet efter återkommande 
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teman. Under intervjuerna genomfördes även enkla anteckningar för att komplettera 

ljudinspelningen i arbetet med att identifiera teman som går att koppla till syftet och 

frågeställningarna.  

För att få en bättre bild av vad intervjuerna handlade om lästes transkriberingen om 

upprepade gånger och under genomläsningen ströks upprepade ord och begrepp 

under för att upptäcka likheter och skillnader i texterna, även kallat kodning. Syftet 

med kodning är att reducera och organisera den mängd data som samlats in och 

transkriberats för att sedan identifiera aktuella teman som alla intervjuerna hade 

gemensamt, samt som kunde kopplas till forskningens syfte och frågeställningar 

(Cope, 2009). De teman som identifierats är grundade i forskarens egna uppfattningar 

och förståelse kring uppsatsens ämne och är baserat på dess syfte. Skulle forskningen 

upprepas finns det risk att kommande forskare skulle identifiera andra teman än de 

som presenteras i denna uppsats.  

Tematiseringen resulterade i tre teman som presenteras nedanför: 

Medborgarnas delaktighet 

Den här studien grundar sig i den kommunikativa planeringsteorin som fokuserar på 

varför medborgarnas delaktighet är viktig. Det är Habermans tankar kring att 

argumentation och diskussioner ligger till grund för att uppnå den bästa planeringen 

(Allmendinger, 2009). Således blev motiveringen tydlig att medborgarnas delaktighet 

är ett tema som bör analyseras.  

Effektiva medborgardialoger 

Effektivitet och högt medborgardeltagande är två delar som är svåra att förena. Enligt 

Forester (2002) är det möjligt utifrån med s.k. medlade förhandlingar (figur 1). Då 

effektiva medborgardialoger var ett återkommande genom intervjuerna blev det ett 

identifierat tema i analysen.  

Mer eller mindre medborgarinflytande 

Mängden medborgarinflytande var genomgående under intervjuerna, båda med sina 

för-och nackdelar. Både Arnsteins deltagarstege (1969) och SKL (2016) berör frågan 

kring medborgarinflytande och därför blev temat identifierat i analysen. 

3.4 Plandokument 

 

En viktig del i denna studie har varit att studera av kommunala plandokument. Valet 

av plandokument grundades utifrån dess relevans till studiens syfte och 

frågeställningar. För att anses relevanta skulle plandokumenten beröra tillämpningen 

av medborgardialog i Stockholm stads trafikplanering. Eftersom trafikplanering är 

relevant i flera områden och Stockholm stad är en omfattande organisation valdes 

plandokument både från Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret för att få en mer 

representativ bild av tillämpningen i hela kommunen. En annan motivering till att 

dessa fall har valts ut beror på att de har använt medborgardialog på olika sätt för att 

illustrera både möjligheter och svårigheter. Det fanns även ett intresse att få med både 

detaljplanering och enklare trafikregleringar, trots att medborgardialog inte är ett krav 
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vid den sistnämnda. De planhandlingar som valdes var två detaljplaner utförda av 

stadsbyggnadskontoret och en trafikreglering utförd av trafikkontoret.  

Dokumentär forskning är bra då det använder dokument som en primär datakälla. 

Enligt Denscombe (2016) finns det två användbara egenskaper med denna typ av 

metod. För det första innehåller dokument en information som ”kan användas som 

belägg för något” (Denscombe, 2016, s 319). I det här fallet är belägget hur Stockholm 

stad har samlat in och tagit hänsyn till de åsikter som medborgare uttrycket sig. 

Studerandet av dokument handlar inte heller bara om att läsa bokstavligt det som står, 

utan även genomföra en djupare läsning av dokumenten. Fokus på de studerande 

planhandlingarna har varit att identifiera delar som behandlar medborgardialog och 

medborgardeltagande.  

3.5 Forskningsetik 

 

Forskaren förväntas att ta hänsyn till deltagarna och ska därför behandla dem på ett 

etiskt sätt. Anledningen är att deltagarens medverkan inte ska innebära någon form av 

skada och att forskaren, oavsett mål med sin forskning, inte ska kunna fullfölja sina 

intressen på bekostnad av dem som studeras. I talan om skada räknas psykisk, fysisk 

såväl som annan form av personlig skada. Deltagarna i forskning måste frivilligt vilja 

medverka och får inte på något sätt bli tvingade, vilket gör att forskningens syfte och 

de etiska reglerna tydligt måste framgå till deltagarna (Denscombe, 2016). 

För att säkerställa att deltagarna samtycker och förstår de etiska förhållningssätten och 

hanteringen av deras personuppgifter i detta arbete gavs ett samtyckesformulär till 

varje respondent (Bilaga 2). Detta för att på ett mer formellt sätt söka deltagarnas 

samtycke i arbetet. Att skriva på formuläret innebär inte att deltagarna förbinder sig 

att delta i forskningen, vilket informerades. Detta skriftliga formulär är mer till för att 

ge respondenten information om forskningen och deltagandet, bland annat tillämpade 

etiska koder och säkerhetsåtgärder för hantering av data. Formuläret innehöll 

forskarens identitet, kontaktuppgifter och organisationens namn för att informera vem 

som står bakom forskningen.  

Alla deltagare har presenterats anonymt. Anledningen är att det finns en förväntning 

av samhället att planerare ska sträva efter så demokratiska planeringsprocesser som 

möjligt, vilket kan göra ämnet kring medborgardeltagande känsligt. På grund av att 

respondenterna på förhand fick veta att de kommer vara anonyma fanns också en 

förhoppning att de skulle känna sig mer avslappnade och våga tala mer fritt. Vidare 

fick respondenterna information om att ämnet är en svår och komplex fråga, samt att 

forskningsarbetet inte påstår att det finns några rätta svar. I resultatet har varken 

respondenternas kön eller ålder redovisats då det inte varit en faktor i urvalet och något 

som ska analyseras i uppsatsen, samt att det minskar risken att kunna identifiera 

respondenterna.    

3.6 Metoddiskussion 

 

Utifrån studiens syfte ansågs intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt att samla in 

materialet. Totalt genomfördes fyra intervjuer med trafikplanerare vilket ansågs vara 
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rimligt inom de åtta veckor som denna uppsats har skrivits på. Då respondenterna är 

kan ses som en homogen grupp, då alla arbetar som trafikplanerare i samma kommun, 

ansågs fler intervjuer inte ge någon ny signifikant information. Intervjuer ger bra 

information om respondentens känslor och uppfattningar, vilket även de genomförda 

intervjuerna i denna uppsats genererade. En annan aspekt var den tid som krävdes att 

boka in intervjuer med respondenterna. Flera trafikplanerare hade inte tid att ställa 

upp och de som deltog var tvungna att sätta undan arbetstid, vilket försvårade 

möjligheten att boka in en intervju. Dock har resonemanget i slutändan varit att en 

intervjustudie ger bättre möjlighet att gå mer på djupet och möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket kan ge svar på varför trafikplaneraren resonerar på ett visst sätt.  

3.6.1 Validitet inom intervjuer 

 

Att genomföra kvalitativa arbetssätt gör det svårt för forskaren att visa att deras data 

är exakt och träffsäkert. Kvalitativa undersökningars trovärdighet är svåra att bedöma 

med hjälp av samma kriterier som används i kvantitativ forskning. Denscombe (2016) 

beskriver två orsaker till detta, där den första är att det är omöjligt att kopiera en social 

inramning som tidigare forskning har genomförts inom. Aspekter som tid förändrar 

förutsättningar och att hitta samma människor igen med samma social miljö som 

tidigare är minst sagt liten. Den andra är att forskaren har en tendens att bli involverad 

i forskningsarbetet, vilket kan påverka arbetsgången och dess slutsats. Att kommande 

forskare ska kunna producera exakt samma data bedöms även här vara lika liten. 

Empirin baseras på den data som samlats in i detta arbete och har utgått ifrån de 

intervjuades kunskaper, tankar och åsikter. Det gör det svårt att bedöma om den är 

exakt men för att tydliggöra hur arbetet gått till har genomförandet av insamlandet och 

analysen försökt beskrivas noggrant. Dock motiveras kvalitativa intervjuer vara den 

rätta metoden för denna studie då det genererar detaljerade svar.   

3.6.2 Validitet inom dokumentära källors  

 

Gällande dokumentär forskning får man enligt Denscombe (2016) aldrig acceptera 

dokumentära källor som de är, utan deras validitet är något som måste fastställas. 

Något forskaren bör ha i åtanke är om dokumenten är ursprungliga och äkta och inte 

en förfalskning. I det här fallet har planhandlingarna hämtats från Stockholm stads 

hemsida med angiven ansvarig fackförvaltning, vilket gör att dess innehållet betraktas 

som trovärdigt.    
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4 INTERVJUER MED TRAFIKPLANERARE 
 

Den tematiska analysen har resulterat i tre teman som enligt följande är; 

medborgarnas delaktighet, effektiva medborgardialoger, och mer eller mindre 

medborgarinflytande. I det här avsnittet kommer de beskrivas utifrån de interjuver 

som gjorts med trafikplanerare med hjälp av citat. 

4.1 Medborgarnas delaktighet 

 

I intervjuerna blev det tydligt att åsikterna kring medborgarnas delaktighet var att den 

är viktig. Respondenterna ansåg att med ett lågt deltagande förloras den vardagliga 

kunskapen om platsen som trafikplanerare inte besitter och risken blir att 

trafikplaneringen genomförs utan en lokalkännedom vilket kan vara skadligt. Utan de 

insamlade synpunkterna uttrycktes en fara att det istället kan skapas en intern kultur 

bland trafikplanerare om vad som är det rätta sättet.   

”Medborgarna sitter på en kunskap som inte vi som planerare kan ta fram. En 

detaljkunskap och hur platser fungerar under dygnets alla timmar. Man kan 

inventera hur mycket som helst men man kommer aldrig få hela bilden. Så där 

sitter medborgarna på ovärderlig info” (Respondent 1).  

Den kunskap medborgare har varierar dock i olika delar av Stockholms stad och vid 

intervjun beskrevs ett tydligt samband mellan medborgarnas kunskap och områdens 

inkomstnivåer. Inom områden med lägre inkomster var kunskapen om rättigheten att 

påverka generellt sätt lågt och här var kommunikationen viktig på en mer 

grundläggande nivå, nämligen att informera medborgarna att de faktiskt har rätt att 

delta i planerna som berör dem. Samtidigt ansågs de områdena med mer högutbildade 

vara mer klagande och ifrågasättande. Respondenten beskriver att medborgare med 

högutbildning ofta hänvisar till sin yrkestitel och deras makt i form av kontakter inom 

politiken. 

”De är väldigt pålästa så det blir lite väl mycket. De förväntar sig nästan att vi 

ska lägga undan planer för att de tycker det” (Respondent 3). 

Särskilt trafik beskrivs som ett område som många tycker de är duktiga på och kan 

därför lättare skapa engagemang och frustration, vilket också gör det extra svårt att 

skapa konsensus inom. Trafikplanerare kan stå inför svårare frågor jämfört med 

exempelvis landskapsarkitekter som jobbar med mer isolerade frågor.  

”Om jag som trafikplanerare rör något i det här hörnet så påverkar det här och 

där borta. Vi måste ju se vårt system till stora delar och det kan vara svårt för 

medborgare att se och förstå om jag är här och petar lite så får det en påverkan 

där borta. Om dom vill strypa, ex stänga den här gatan så ställer jag ju köerna 

någon annan stans” (Respondent 3) 

 



16 
 

 

 

4.2 Effektiva medborgardialoger 

 

Ett annat tema som identifierades var inkluderande medborgardialoger i förhållande 

till effektivitet, där dessa ibland kunde ses som varandras motsatser. 

Medborgarnas engagemang välkomnades av alla respondenter. Det är en utmaning att 

behandla allas åsikter. En respondent beskrev att det är charmen med att leva i en 

demokrati. Alla intressen ska få komma fram och alla respondenter ansåg att 

Stockholms stad ger medborgarna bra verktyg och möjligheter att uttrycka sig, men 

samtidigt är medborgardialoger en process som kräver tid och att tid är en resurs som 

är begränsad. Således tror inte respondenten att mer tid skulle lösa problemet, utan att 

en ökning av medborgarnas kunskaper kan undvika fördröjningar i planprocessen.  

”Det är svårt att tillgodose allas åsikter. Om någon tycker på ett sätt så tycker 

inte den andra det. Man måste komma vidare för att planprocessen ska bli av, 

så det mest generella är att man måste öka kunskapen så att det inte försenas” 

(Respondent 2). 

Respondenterna fick fundera kring medborgardialoger inom projekt som de ansåg 

hade fungerat bra. I ett exempel som togs upp hade de funnits dialog vid flera tillfällen 

i planprocessen som gav medborgarna chans att fundera och reflektera kring sina 

tankar. En respondent tog upp ett exempel där dialogen hade etablerats tidigt i form 

av att planerare framförde information om projekten upp på en scen. Att genomföra 

en dialog genom att öppna olika fönster under processen där planerare lyssnar och 

medborgare får uttrycka sig ansågs fungera bra. 

”Hela samrådet blev på något sätt ett ställe där folk redan var informerade. Det 

tyckte jag var bra för då blev samrådet som en komplettering av det som dom 

hade fått svar på innan om det gick att göra något eller det dom undrade över” 

(Respondent 2).  

En kontinuerlig dialog ansågs ge medborgarna en känsla av värde och acceptans. Med 

genomgående diskussioner kommer det fram en massa synpunkter och när man 

diskuterar visar och synliggör olika perspektiv för varandra kan acceptansen fram. 

Som nämnt ovan kan en kontinuerlig dialog öka förståelsen bland medborgarna, 

därmed kan de vara mer informerade på förhand inför det kommande samrådet. Dock 

är det inget som går att ta för givet i alla projekt.  

”Det finns inget recept. Det handlar mycket vart vi är i stan, men främst om det 

finns starka personer i dom områden vi bygger” (Respondent 3).   

Respondenten tog upp exempel på ett projekt som berörde en känslig fråga där 

dialogen varit tydlig och löpande från början, men där konflikten istället har eskalerat 

och blivit mer intensiv bland medborgarna. Det är alltså ingen garanti att tidiga och 

kontinuerliga dialoger motverkar konflikter. Respondenten tror på en mellanväg om 

hur mycket man involverar och när.  
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4.3 Mer eller mindre medborgarinflytande 

 

Det sista temat handlar om respondenternas resonemang om Stockholm stads 

medborgare har tillräckligt med inflytande eller om det bör förändras. 

Då planering inom kommunala verksamheter styrs av politiska direktiv, lade 

respondenterna vikt på att medborgarnas inflytande är stort. Medborgarna väljer 

politiker som i sin tur ger trafikplaneringen direktiv. Trafikplanerare kan därför inte 

beskrivas sitta på den fulla makten utan de har ett politiskt ramverk och en inriktning 

att förhålla sig till, vilket medborgaren lätt kan glömma.  

Ingen respondent uttryckte att medborgarinflytandet borde stärkas från vad den är 

idag. En respondent drog paralleller med den kritik som riktas mot skolvärlden där 

föräldrar har mycket makt att tycka till och lägga sig i lärarens arbete, därmed 

uttrycktes en fara med en allt för hög grad av medborgarinflytande. Däremot är det 

viktigt att se trafikplanerare och medborgare som två sidor som kompletterar varandra 

och är beroende av varandra. 

”Jag tänker väldigt mycket på medskapande processer. Dom ska inte bestämma 

för att vi är experter, men vi ska inte bestämma för att det är dom som kommer 

använda platsen. Medskapande är för mig att skapa nya lösningar 

tillsammans med medborgare, inte för dem.” (Respondent 4). 

Förutsättningarna att delta idag har också förändrats i form av den digitala 

utvecklingen som givit bättre möjligheter att kommunicera med medborgarna och 

frågan gällande större medborgarengagemang har hamnat högt upp på agendan 

globalt. Bland annat ska Trafikkontoret i Stockholms stad delta i ett projekt 

tillsammans med andra städer där de ska ta fram olika verktyg. Det förväntas bli en 

slags verktygslåda där de samlat olika städers erfarenheter metoder kring 

medborgardialog och hur de ser på utvecklingen. 
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5 PLANDOKUMENT MED MEDBORGARDIALOG I 

STOCKHOLMS STADS TRAFIKPLANERING 
 

I detta avsnitt presenteras den utförda dokumentstudie, innehållandes tre fall med 

fokus på medborgardialog i Stockholms stad. Fall ett handlar om en trafikreglering 

utförd av Trafikkontoret, medan fall två och fall tre är detaljplaner utförda av 

Stadsbyggnadskontoret. Även om fallen som presenteras har ansvarats av olika 

fackförvaltningar, arbetar de till stor del över gränserna.  

5.1 Fall ett: Pendelstråk längs Kungsholm strand, trafikreglering av 

Trafikkontoret 

 

Trafikregleringen Pendelstråk längs Kungsholm strand (Stockholms stad, 2015; 

Stockholms stad, 2016a) är en av få trafikregleringar där Stockholms stad valt att 

tillämpa en dialog med medborgarna, vilket är anledningen till att det här fallet valdes.  

5.1.1 Bakgrund  

 

Kungsholmstrand är ett utpekat cykelstråk i Cykelplanen där målet var att prioritera 

cyklister längs denna sträcka. Inför detta projekt sakandes en tydlig cykelväg längs 

sträckan Inedalsgatan och Igeldammsgatan, vilket gör att cyklingen sker i blandtrafik. 

Därför undersöktes en alternativ cykelväg mellan Fridhemsgatan och 

Igeldammsgatan och resultatet blev en trafikreglering i form av en dubbelriktad 

cykelbana med tydlig avgränsning mot motortrafiken. Åtgärderna bestod av 

borttagande av ett 40-tal bilparkeringar och en busshållplats som flyttades. 

Ambitionen med projektet var att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten 

genom att ett av de tidigare två körfälten markerades för cyklister vilket gav ett separat 

utrymme. 

5.1.2 Dialog 

 

Eftersom detta endast är en trafikreglering krävs det ingen detaljplan och därför heller 

inget krav på att föra en medborgardialog. Det här fallet är en av få trafikregleringar 

där Trafikkontoret valde att ta hjälp av medborgarnas åsikter. Trafikkontoret 

genomförde en förstudie i juni år 2015 och den alternativa cykellösningen infördes den 

nästkommande månaden. I september genomföres efterstudien på lösningen och det 

var i detta skede Trafikkontoret aktivt sökte efter resenärernas synpunkter. De 

genomförde vägkantsintervjuer längs sträckan vid fyra tillfällen, morgon och 

eftermiddag, vilket resulterade i 45 intervjuer bestående av 55% män och 45% kvinnor.  

Drygt 85% av cyklisterna var positivt inställda till lösningen vid Kungsholm strand, 

men olika förbättringssynpunkter tillkom. Ungefär hälften av cyklisterna upplevde den 

nya sträckan som otydlig för bilister som vid flertal tillfällen utnyttjat cykelbanorna på 

sidan för ökad framkomlighet, vilket cyklisterna påpekade att cykelbanorna borde 

rödmarkeras. Vidare ansåg ett antal cyklister upplevt att hastigheten på bilister hade 

ökat sedan den nya sträckan infördes, men endast 10% upplevde platsen som otrygg. 
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Även intervjuer med bilister vid platsen fick chansen att uttrycka sig, dock endast tre 

bilister intervjuades. Bilisterna uttryckte negativa synpunkter kring den nya 

cykelsträckan då den försämrade framkomligheten för bilister och att det var otydligt 

kring hur skyltningen.  

Utöver de intervjuer som genomföres av Stockholms stad kunde allmänheten komma 

med synpunkter genom telefon, e-post och smartphone-appen ”Tyck till”. 

Trafikkontoret fick totalt 30 synpunkter med mestadels negativa kommentarer, bland 

annat missnöje kring de parkeringsplatser som tagits bort. Även diskussioner i olika 

Facebook grupper bidrog med synpunkter kring lösningen, men också cykellösningar 

generellt har diskuterats.  

Sammanfattningsvis har trafikkontoret i det här fallet varit öppna kring medborgares 

åsikter och i det här fallet aktivt sökt deras synpunkter kring förbättringar. 

Synpunkterna samlades endast in i efterstudien, detta då projektet var enkelt att 

genomföra och förändringar kunde i efterhand justeras. De negativa synpunkterna 

skrevs ned som förbättringsåtgärder inför framtida projekt. 

5.2 Fall två: Detaljplan för Odde 1, Kista, detaljplan av 

Stadsbyggnadskontoret 

 

I detaljplanen för Odde 1 (Stockholms stad, 2018) har medborgardeltagandet varit lågt 

trots att Stockholms stad tidigt valde att etablera en dialog. Fallet visar att en väl 

genomförd dialog kan tas emot på olika sätt och är därför anledningen till att den här 

detaljplanen valdes ut. 

5.2.1 Bakgrund: 

 

Detaljplanen för Odde 1 syftar till att, i enlighet med översiktsplanen, bidra till att 

utveckla de norra delarna av Kista till en funktionsblandad och attraktiv stadsdel 

genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter. Projektet motsvarar ca 2000 

bostäder i kombination med trafikrelaterade åtgärder, exempelvis nya gatuvägar och 

parkeringslösningar. I samband med att denna uppsats skrivs har detaljplanen ännu 

inte vunnit laga kraft.  

5.2.2 Dialog 

 

Detaljplanen för Odde 1 gick ut på samråd 6/2 – 20/3 år 2018 vilket resulterade i 31 

yttranden. Flera sakägare och övriga boende fick möjligheten att yttra sig och 

framförde synpunkter gällande lägre bebyggelse, förändring av den föreslagna 

strukturen och att det planläggs en skola i staden. De boende som klassades som 

sakägare fick möjlighet att komma med synpunkter, vilket Stadsbyggnadskontoret gav 

sitt ställningstagande till. Synpunkterna var för det mesta positiva, men berörde också 

den kaotiska trafiksituation som fanns under rusningstimmarna i Kistaområdet. Ett 

alternativt förslag var därför att minska projektets omfattning.  

Parallellt med detaljplanens samråd genomförde Stadsbyggnadskontoret en 

vykortsdialog genom att förfrankerade kort delades ut i Kista Galleria och utanför 
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Husbys tunnelbanestation. Totalt trycktes 500 vykort upp och totalt fick 

stadsbyggnadskontoret endast tillbaka nio vykort. På vykorten fick den svarande fylla 

i vad som gör en plats bra att bo på. Exempel på svar var behov av aktivitetsladdade 

ytor, samt behov av avskildhet och mer lugn. Vidare lade respondenter stor vikt kring 

insatser för att öka gemenskapen i form av samlingsplatser och sammanbindande 

stråk. Förutom denna vykortsdialog genomförde även kommunen en nätenkät som 

genererade 3 svar. Stadsbyggnadskontoret listade upp alla föreslagna ändringar som 

framfördes under samrådet som sedan ska studeras vidare. Bland dessa fanns även de 

synpunkter som kom in från icke-sakägare. Eftersom detaljplanen för tillfället är under 

granskning går det inte än uttala sig om dessa synpunkter fick genomslag. 

5.3 Fall tre: Detaljplan för del av Greken 1, Blackeberg, detaljplan av 

Stadsbyggnadskontoret 

 

Detaljplanen för del av Greken 1 (Stockholm stad, 2016b) är en mindre omfattande än 

detaljplanen i fall 2. Den valdes för att redovisa ett fall med högt medborgardeltagande 

och protester mot planförslaget. 

5.3.1 Bakgrund  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en komplettering till befintlig bebyggelse i ett 

bostadsområde i Blackeberg med upprättandet av ca 95 hyreslägenheter. Ett 

parkeringsdäck byggdes under lägenheterna för att bevara parkmarken runt om, och 

för att bidra att bostadsområdet ansluts till omgivande natur. 

5.3.2 Dialog 

 

Detaljplanen gick ut på samråd 16/8 – 13/9 år 2018 och under denna tid inkom 141 

synpunkter från sakägare och boende runt omkring. Dessa synpunkter redovisas och 

beaktas i samrådsredogörelsen och en genomgående kritik från medborgarna är att 

området redan är tillräckligt förtätat och att man måste bevara befintliga 

grönområden. Kritik riktades även mot de parkeringslösningar som ej anses vara 

tillräckliga. Av de synpunkter som kom in fanns det ett stort missnöje mot de nya 

hyreslägenheterna och att Blackeberg fått stå ut med mycket byggen genom åren som 

bidragit till störningar och att naturmark har byggts bort. Det inkom även en 

protestlista med 35 namnunderskrifter som instämde att de nya husen inte bör byggas 

och att man i mer än 8 år utsatts för byggrelaterat buller i närområdet. Ytterligare en 

protestlista med 26 namnunderskrifter inkom där de nybyggda husen genom åren givit 

en ohållbar trafiksituation där planeringen tillfört fler invånare, men inte fler 

parkeringsplatser eller bra framkomlighet. Även under granskningen inkom de flesta 

synpunkterna från sakägare och boenden som fortsatt påpekade att det byggs för 

mycket i Blackberg, där det föreslagna planområdet inte bör byggas i, för att naturmark 

inte ska tas i anspråk. 

De inkomna synpunkterna och protestlistor föranledde aldrig till någon ändring av 

förslaget. Motiveringen var att bostadshusen utgick från översiktsplanens målsättning 

att skapa nya bostäder i Stockholm och andra verksamheter. Detaljplanen anses vara 
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ett viktigt bidrag att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa fler bostäder i 

kollektivnära lägen. Stadsbyggnadskontoret benämner sin medvetenhet att förtätning 

leder till en ökad trafikmängd och minskade grönytor, och anser att detta ska beaktas 

i kommande förslag på förtätningar. Men i detta fall motiverades det allmänna 

intresset att bygga fler bostäder vara tyngre än de enskilda intressena.   
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6 DISKUSSION 
 

Empirin från intervjuerna har visat att det finns stora möjligheter med att involvera 

medborgarna i trafikfrågor, men också att det kvarstår svårigheter. Det finns en 

respekt bland trafikplanerare för medborgarnas delaktighet och trots att alla 

respondenter kallade sig för trafikexperter ansåg de att deras expertis är otillräcklig 

för att lösa trafikproblemen på egen hand. Att medborgaren känner sig sedd och hörd 

kan ge mer respekt för planeraren, men det kräver att medborgaren får vara delaktig 

under hela planprocessen och inte endast bjudas in under samråd (Burke, 2003). 

Samrådsskyldigheten innebär inte per automatik att dialogen är bra, utan kan 

exempelvis leda till public hearings där medborgarna mest utrycker sina synpunkter 

utan vare sig eftertanke eller att vara öppen till förändring. Att ta initiativ att involvera 

medborgare som inte är ett obligatoriskt samråd kan leda till att alla parter får uttrycka 

sina synpunkter tidigt där planerare och berörda kan diskutera olika utfall (Nyström & 

Tonell, 2012). Detaljplanen som är en del av Greken 1 i Blackeberg, dvs fall tre, 

bemöttes med stark kritik från de boende i området. En del av kritiken kom i form av 

två protestlistor, den första mot de naturområden som går förlorat, den andra mot den 

bristen av parkeringsplatser i området. Foresters (2006) tankar kring en mer 

kontinuerlig dialog gör sig därför påmind. I fall två är det ett missnöje kring 

parkeringslösningar och de förlorade naturområdena och ifall en diskussion kunde ske 

tidigt, ex genom metoden Charrette. Protestlistor och annat missnöje skulle tänkas 

minska då medborgaren tidigt har fått säga sitt, samt fått ta del av planerarnas tankar 

och kunskap om frågan. 

Ett tydligt exempel på att egna initiativ till en dialog kan ge acceptans är 

trafikregleringen längs Kungsholm strand, dvs fall ett. En trafikreglering där 

Trafikkontoret aktivt valde att ta hjälp av medborgarnas kunskap och där en dialog 

upprättades, trots att det inte är obligatoriskt. Det var några missnöjda röster kring 

beslutet, men majoriteten av medborgarna blev nöjda och mycket av den positiva 

kritiken riktade sig mot de åtgärder som medborgarna själva hade föreslagit. Eftersom 

en stor del av trafikregleringarna i Stockholms stad inte använder någon direkt 

medborgardialog, visar fall 1 att medborgarna synpunkter kan tas in med små medel. 

Att trafikkontoret sedan tog hjälp av flera forum, i det här fallet intervjuer och IT-

verktyg, bidrog också till ett enklare deltagande.  

Samtidigt är det många parametrar som måste beaktas och medborgardialog är en 

komplex fråga där det är svårt att ge ett konkret recept på hur det ska gå till. Trots en 

tidig kontakt i form av vykortsdialog och en nätenkät med medborgarna i fallet kring 

detaljplanen Odde 1, dvs fall två, fick Stockholms stad ett svagt bemötande. En 

respondent beskrev att det finns grupper i låginkomstområden, där kunskapen om att 

faktiskt ha rätt att delta är låg. Således ansåg respondenten att dialogen måste läggas 

på en mer grundläggande nivå och anpassas till gruppen som dialogen riktar sig till. 

Det går i linje med Forester (2006) tankar kring medlade förhandlingar som innebär 

att planeraren måste uppmuntra medborgarna att delta i en dialog under hela 

processen där alla parter försöker förstå varandras åsikter, och där planeraren agerar 

som denna skicklige medlare. Trots en god ansträngning att dela ut vykort i Kista 
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galleria och utanför tunnelbanan i Husby, samt göra en nätenkät kan det anses som 

otillräckligt för att kunna föra en fullständig dialog genom hela processen.   

I dessa fall som presenterats kan medborgarens position till en början mer uppfattas 

som underliggande till planerarna. Kopplat till Arnstein (1969) stege med nivåer av 

medborgardeltagande kan fallen placeras någonstans i mitten då de ändå förs en form 

av dialog men utan direkt inflytande. Arnstein (1969) påpekar att trots att 

medborgaren har rätt att utöva inflytande betyder inte det att hens åsikter tas i 

beaktning under ett projekt. Bilden kan lätt bli att planerare ser sig mer lämpade att 

fatta beslut än medborgare, men utifrån empirin som intervjuerna givit är det inte 

nödvändigtvis fallet. Planeringen utgår ifrån ett politiskt ramverk som planerare måste 

förhålla sig till, och utifrån intervjuerna beskrevs det att medborgare lätt glömma bort 

denna aspekt. Det finns dock en ambition och attityd bland respondenterna att 

trafikplanerare och medborgare måste samverka ihop med en respektgivande ton för 

varandra, vilket en respondent benämnde som ”medskapande processer”.  

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att trafikplanerare och medborgare 

måste se hela planprocessen som en medskapande process tillsammans där deras olika 

typer av kunskaper bör förenas för bästa möjliga trafiklösning. I plan- och bygglagen 

finns idag en otydlighet kring den praktiska tillämpningen av medborgardialog och det 

är upp till kommuner att själva bestämma hur den används (SOU 2013:34). Trafik är 

som nämnt pulsådern i en stad och ett ämne där det finns mycket lokalkunskap att 

hämta. Samtidigt finns det också mycket åsikter inom ämnet och därför kan det lätt bli 

konflikter mellan olika grupper. Det är lätt att själv tro sig sitta på den bästa lösningen 

om man använder platsen vardagligen, men en enskild trafiklösning kan mer flytta 

problemet till en annan plats av staden. Det kräver ett helhetsperspektiv och det kan 

lätt bli att medborgaren mer tänker på de enskilda intressena. Däremot kan 

planeringen genom ett uteblivet medborgarinflytande gå miste om lokalkunskap och 

platsens dagliga användning, vilket kan göra trafikplaneringen mer till en deal-making 

process, dvs att den sker bakom stängda dörrar.  

För att dialogen ska lyckas måste den ske kontinuerligt där medborgaren känner sig 

sedd och hörd, vilket även litteraturen påpekar. Det har också denna uppsats funnit 

bevis på. Det tyckts bli en bättre förståelse från medborgarna när de informerats tidigt 

i processen om vad som är planerat att göras, vidare har då förväntningarna placerats 

på en mer rimlig nivå. Samtidigt är det ingen garanti att det gör dialogen bra då 

medborgares socioekonomiska förutsättningar varierar i olika områden. Det går därför 

inte att säga direkt hur dialogen ska genomföras då den måste anpassas beroende på 

medborgares engagemang och kunskap. Vidare är det bristen på tillämpning som är 

problematiskt mer än själva valet av metod (Nyström & Tonell 2012). Det finns en 

mängd metoder att informera och ha dialog med medborgarna idag, främst genom den 

IT-utveckling som skett. Att helt förlita sig på digitala metoder kan dock vara 

problematiskt, exempelvis för äldre medborgare, vilket gör att traditionella möten inte 

helt kan uteslutas. Resultatet i intervjuerna visar att det finns en vilja bland Stockholm 

stads trafikplanerare att involvera medborgare och en respekt för deras kunskap. Men 

de studerade fallen visar att tillämpningen är svår och inte alltid funkar oavsett mängd 

dialog.  
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6.1 Empiriska begräsningar 
 

De slutsatser som dras baserad på den empiri som samlats in har sina begränsningar. 

Trafikplanering är brett och aktuellt i många av Stockholms stads planeringsfrågor och 

därför är det svårt att göra en heltäckande bild. I denna uppsats gjordes intervjuer med 

trafikplanerare från Trafikkontoret och Exploateringskontoret. Med mer tid till 

förfogande hade även intervjuer kunnat göras med Stadsbyggnadskontoret, som 

ansvarade för de två analyserade detaljplanerna. Men som tidigare nämnt så arbetar 

fackförvaltningarna över gränserna och tanken har därför varit att respondenter från 

Stadsbyggnadskontoret hade givit liknande svar.  

Även den empiri som dokumentanalysen genererat kan också diskuteras. De tre fallen 

varierar på vissa punkter och utifrån intervjuerna är en planeringsprocess i många 

avseenden unik. Därför är det svårt att göra de tre fallen till en representativ bild av 

hur Stockholms stad tillämpar medborgardialog i trafikplaneringen.  

6.2 Vidare studier 
 

Uppsatsen har undersökt hur trafikplaneringen beaktar medborgardeltagande och 

medborgardialog. Vidare kan trafikplanerares tankar och den praktiska tillämpningen 

se annorlunda ut i andra kommuner än Stockholms stad. Tips på vidare studier kan 

därför vara att undersöka andra kommuner och se hur tillämpning och synen på 

medborgarnas delaktighet i trafikfrågor ser ut där. Förslag skulle kunna vara mindre 

tätorter för att se hur medborgarinflytandet ser ut och vilka konflikter som finns. Detta 

forskningsarbete kan därför ses som ett underlag i framtida forskning som berör 

ämnet. 
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SAMMANFATTNING 
 

Denna studie har studerat medborgarnas delaktighet i trafikplaneringen i Stockholm 

stad. Uppsatsen har haft som syfte att se vilka möjligheter och svårigheter som kommer 

med medborgarens deltagande i trafikplanering.  

Det har utförts fyra intervjuer med trafikplanerare anställda på Stockholm stad som 

alla kommer i kontakt med medborgare på olika sätt i sitt arbete. Intervjuerna 

genererade empiri som genom en deduktiv tematisk analys delades upp i tre teman, 

medborgarnas delaktighet, effektiva medborgardialoger och mer eller mindre 

medborgarinflytande.  

Då uppsatsen syftar till att studera medborgarnas delaktighet i trafikplaneringen 

gjordes även en dokumentstudie för att se hur medborgardialog används i praktiken. 

Det var tre fall som studerades, två detaljplaner och en trafikreglering. Fallen är inte 

representativt för hur Stockholms stad arbetar, men kompletterar empirin från 

intervjuerna. Den empiri som intervjuerna och dokumentstudien genererat har sedan 

diskuterats tillsammans med det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen, 

vilket belyser vikten av att inkludera medborgare i planeringen och hur den kan 

genomföras på ett effektivt sätt.  

Stockholms stad får ses som öppna för dialog och har i de tre fallen som studerats 

blandat metoder på eget initiativ och mer traditionellt samråd, men som i slutändan 

varierat i inflytande och deltagande från medborgarna. I intervjuerna beskrivs en 

planprocess som unik och det är svårt att säga ett recept på hur en bra kommunikativ 

dialog ska föras. Däremot anser respondenterna att en kontinuerlig dialog ofta har 

bidragit till mer acceptans och förståelse mellan planerare och medborgare, vilket 

också får stöd av den presenterade litteraturen.  

Studien visar även att trafikplanerare ser sig själva med en typ av expertis som är 

nödvändig, samtidigt som medborgare besitter en lokalkunskap om platsen. Arbetet 

bör därför ses som en medskapande process där planerare och medborgare har olika 

typer av kunskaper som kompletterar varandra. 

Utifrån den tidsram som givits har den här uppsatsen försökt ge mer förståelse kring 

medborgarens roll inom trafikplanering. I framtida forskning skulle uppsatsens 

resultat kunna tillämpas på andra tätorter och se ifall de ger ett liknande utfall på 

trafikplaneringen. Ett förslag skulle kunna vara mindre tätorter för att se ifall 

medborgarinflytandet är högre eller lägre och mer eller mindre konfliktfyllt. Det skulle 

ge bättre förståelse kring uppsatsen ämne. Den här uppsatsen kan ses som ett underlag 

för framtida forskning som berör medborgardialog. 
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BILAGA 1 

 
Intervjufrågor 

 
Hur skulle du beskriva medborgarnas roll i Stockholm stads 
trafikplanering? 
 
Använder Stockholm stad medborgardialog i trafikplaneringen, utöver 
vad som står i lagstiftningen? 
 

På vilket sätt används medborgarnas åsikter i Stockholm stads 
trafikplanering? 
 
Hur tycker du en bra medborgardialog ska gå till? 
 
Har du några exempel på trafikprojekt du deltagit i där dialogen mellan 
Stockholm stad och kommunens medborgare fungerat bra respektive 
mindre bra? 
 
Hur tycker du medborgarnas förutsättningar att delta och bidra med 
åsikter i Stockholm stads trafikplanering ser ut?  
 
Bör medborgarna få mer/ eller mindre inflytande i Stockholm stads 
trafikplanering?  
 
Varför är medborgardeltagande viktigt/oviktigt i trafikplaneringen? 
 
Vad anser du att medborgaren kan tillföra i trafikplaneringen? 
 
Finns det några svårigheter med medborgardialog i trafikplaneringen? 
 
Hur tror du planeringen skulle bli om det inte fanns någon form av  
medborgardeltagande? 
 
Hur anser du att planerare hanterar medborgaren i planeringen överlag? 
Ses de mer som en tillgång eller ett hinder? 
 
Hur ser du på medborgardeltagande och effektivitet i planeringen? Går 
dessa två delar att förena? 
 
Hur ser du på din roll som planerare. En expert eller medlare? 
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BILAGA 2 

 

Samtyckesblankett 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där jag undersöker medborgarnas 

delaktighet i trafikplaneringen.  

Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning längst ned 

Medgivande: 

 

- Jag har tagit del av information kring studien och är medveten om hur studien 

kommer att gå till. 

- Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

- Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag 

har blivit tillfrågade och vad syftet med deltagandet är. 

- Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

- Jag ger mitt medgivande till Umeå universitet att lagra och bearbeta den 

information som insamlas under studien. 

 

 Jag vill att behandlingen av informationen hanteras konfidentiellt  

 

 

Signatur             Datum 

    

 

______________    _______________ 

 

Signatur Student 

 

 

 

_____________________________________________________ 


