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ABSTRACT	  

The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  examine	  whether	  law	  reforms	  in	  the	  
detailed	  planning	  process	  can	  be	  an	  aspect	  that	  gets	  in	  conflict	  with	  
the	  citizens	  rights	  to	  participate	  in	  the	  Swedish	  planning	  through	  
dialogue,	  and	  how	  five	  chosen	  municipalities	  are	  working	  with	  
citizen	  participation.	  To	  be	  able	  to	  answer	  the	  aim	  of	  the	  thesis	  a	  
literature	  study	  and	  five	  semi-‐structured	  interviews	  was	  performed	  
in	  purpose	  to	  get	  wide-‐ranging	  information	  from	  municipal	  officials	  
working	  with	  detailed	  planning	  handling.	  
	  
Law	  changes	  that	  aims	  to	  make	  the	  detailed	  planning	  process	  more	  
efficient	  has	  been	  implemented	  partly	  to	  satisfy	  the	  needs	  of	  
dwellings	  since	  the	  detailed	  planning	  process	  among	  master	  builders	  
seems	  to	  be	  slow	  and	  inefficient,	  which	  to	  the	  them	  means	  higher	  
costs.	  The	  requirement	  on	  having	  a	  detailed	  planning	  program	  was	  
taken	  away	  when	  the	  new	  planning	  law	  was	  adopted	  year	  2011.	  The	  
planning	  program	  was	  including	  a	  moment	  of	  citizen	  dialogue.	  The	  
case	  studied	  municipalities	  have	  not	  been	  affected	  in	  this	  law	  change	  
arguing	  that	  it’s	  still	  possible	  to	  bring	  a	  program	  if	  needed.	  1st	  of	  
January	  2015	  new	  procedures	  were	  implemented	  in	  the	  planning	  
process	  in	  purpose	  to	  make	  the	  process	  more	  efficient,	  where	  most	  of	  
the	  respondents	  argue	  that	  the	  process	  don’t	  have	  to	  be	  more	  
efficient	  because	  of	  the	  reform,	  but	  that	  the	  room	  for	  citizen	  dialogue	  
will	  probably	  be	  smaller.	  The	  best	  way	  of	  dialogue	  among	  
municipalities	  is	  to	  include	  citizens	  early	  in	  the	  communication	  
process.	  Nevertheless	  there	  are	  divided	  meanings	  whether	  how	  there	  
is	  enough	  room	  for	  dialogue.	  
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REFERAT	  

Denna	  kandidatuppsats	  syftar	  till	  att	  undersöka	  huruvida	  
lagändringar	  i	  detaljplaneprocessen	  kan	  vara	  en	  aspekt	  som	  hamnar	  i	  
konflikt	  med	  medborgares	  möjlighet	  att	  medverka	  i	  planeringen	  via	  
dialog	  samt	  hur	  fem	  utvalda	  kommuner	  arbetar	  med	  
medborgardialog.	  För	  att	  kunna	  besvara	  syftet	  har	  en	  litteraturstudie	  
genomförts,	  samt	  fem	  semistrukturerade	  intervjuer	  i	  syfte	  att	  få	  
djupare	  insikter	  hos	  kommunala	  tjänstemän	  som	  arbetar	  med	  
detaljplanehandläggning.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  lagändringar	  som	  syftar	  
till	  att	  effektivisera	  detaljplaneprocessen	  delvis	  har	  implementerats	  
för	  att	  kunna	  tillgodose	  ett	  ökat	  bostadsbehov	  då	  
detaljplaneprocessen	  bland	  byggherrar	  och	  andra	  aktörer	  upplevs	  
som	  långsam	  och	  ineffektiv	  vilket	  leder	  till	  ökade	  kostnader	  och	  ökad	  
tidsåtgång.	  	  
	  
Kravet	  på	  detaljplaneprogram	  slopades	  i	  och	  med	  införandet	  av	  nya	  
Plan-‐	  och	  Bygglagen	  (PBL)	  2011	  vilket	  inkluderade	  ett	  
samrådsskede.	  De	  studerande	  kommunerna	  anses	  inte	  ha	  påverkats	  
så	  stor	  utsträckning	  slopandet	  då	  möjligheten	  att	  ta	  fram	  program	  
fortfarande	  finns	  kvar.	  1	  jan	  2015	  infördes	  nya	  förfaranden	  i	  
detaljplaneprocessen	  i	  syfte	  att	  göra	  processen	  rakare	  och	  
effektivare.	  De	  flesta	  av	  respondenterna	  hävdar	  att	  det	  nödvändigtvis	  
inte	  behöver	  blir	  effektivare,	  men	  att	  reformeringen	  riskerar	  att	  
utrymmet	  för	  dialog	  blir	  mindre.	  Många	  kommuner	  förespråkar	  att	  
föra	  dialog	  i	  tidigt	  skede	  innan	  det	  formella	  samrådsskedet.	  Det	  råder	  
delvis	  delade	  meningar	  i	  frågan	  huruvida	  det	  finns	  tillräckligt	  mycket	  
tid	  för	  dialog.	  
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1.	  Introduktion	  

Den	  svenska	  kommunala	  detaljplanprocessen	  är	  ett	  element	  som	  
utifrån	  Plan-‐	  och	  Bygglagen	  (PBL)	  styr	  tillkomsten	  av	  nybyggnation	  
och	  komplettering	  av	  bebyggelse.	  I	  detaljplaneprocessen	  finns	  ett	  
formellt	  krav	  på	  dialog	  som	  ska	  föras	  med	  medborgare.	  Enligt	  Plan-‐	  
och	  Bygglagen	  (2010:900)	  2	  kap.	  1§	  ska	  kommunen	  ta	  hänsyn	  till	  
allmänna	  och	  enskilda	  intressen.	  Minimikravet	  idag	  är	  att	  ha	  ett	  
samrådstillfälle,	  samt	  att	  medborgare	  har	  rätt	  att	  föra	  fram	  
synpunkter	  vid	  ett	  tillfälle	  då	  planförslag	  ställs	  ut	  för	  granskning.	  	  
	  
Bostadsbyggandet	  har	  under	  de	  senaste	  50	  åren	  hållit	  en	  minst	  sagt	  
ojämn	  nivå	  enligt	  uppgifter	  från	  Statistiska	  Centralbyrån,	  SCB.	  I	  
början	  av	  1990-‐talet	  såg	  bostadsbyggandet	  en	  tydligt	  avvikande	  
trend.	  Ännu	  idag	  har	  byggandet	  inte	  riktigt	  kommit	  upp	  till	  den	  nivå	  
som	  var	  innan	  1990-‐talskrisen	  (SCB,	  2012).	  Detaljplaneprocessen	  är	  
ett	  styrningselement	  som	  idag	  ofta	  problematiseras	  och	  anses	  vara	  
långsam,	  särskilt	  bland	  byggherrar	  och	  andra	  aktörer	  som	  skulle	  vilja	  
se	  processen	  löpa	  smidigare.	  I	  motiveringen	  för	  motionen	  ”En	  
enklare	  planprocess”	  (2014/15:1709)	  framgår	  det	  att	  lågt	  
bostadsbyggande	  till	  stor	  del	  är	  resultatet	  av	  en	  ineffektiv	  
planprocess.	  Redan	  för	  mer	  än	  10	  år	  sedan	  publicerade	  
Ekonomigruppen	  en	  rapport	  (Lind,	  2003)	  där	  de	  menar	  att	  den	  
svenska	  planprocessen	  är	  en	  aspekt	  bland	  flera	  som	  bidragit	  till	  det	  
låga	  bostadsbyggandet	  där	  detaljplaneprocessen	  ses	  som	  långsam	  
och	  därmed	  osäker	  för	  privata	  byggherrar.	  En	  trög	  planprocess	  blir	  
således	  en	  osäkerhetsfaktor	  för	  den	  privata	  byggaktören	  då	  tid	  är	  
pengar.	  F.d	  bostadsminister	  Stefan	  Attefall	  (2013)	  menar	  i	  en	  artikel	  i	  
tidningen	  Stockholmsregionen	  att	  den	  centrala	  aspekten	  som	  kan	  
förklara	  det	  låga	  bostadsbyggandet	  i	  tillväxtorter	  är	  bristen	  på	  
detaljplanerad	  mark.	  Attefall	  menar	  att	  processen	  som	  leder	  fram	  till	  
beslut	  om	  detaljplanerad	  mark	  måste	  bli	  enklare	  och	  rakare.	  Går	  det	  
att	  göra	  överklagandeprocessen	  smidigare	  men	  ändå	  behålla	  
rättssäkerheten	  så	  är	  mycket	  tid	  vunnen	  menar	  Attefall.	  
	  
I	  en	  nyligt	  publicerad	  rapport	  från	  Bokriskommittén	  (2014)	  menar	  
man	  att	  en	  reformering	  av	  planprocessen	  (har	  varit	  och)	  kommer	  att	  
vara	  nödvändig	  för	  att	  kunna	  tillgodose	  det	  ökade	  bostadsbehovet.	  
När	  den	  svenska	  planprocessen	  jämförs	  internationellt	  menar	  de	  att	  
den	  svenska	  processen	  framstår	  som	  långsam	  och	  därmed	  kostsam.	  
Det	  uttrycks	  också	  att	  den	  långsamma	  planprocessen	  innebär	  högre	  
kostnader	  och	  leder	  generellt	  sett	  till	  att	  det	  i	  stort	  sett	  bara	  är	  större	  
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byggherrar	  som	  vågar	  gå	  in	  i	  detaljplaneprocesser.	  Mindre	  
byggherrar	  lämnas	  därför	  många	  gånger	  ofrivilligt	  utanför	  på	  grund	  
av	  ett	  mindre	  investeringskapital.	  	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  denna	  problematik	  har	  den	  svenska	  Plan-‐	  och	  
Bygglagstiftningen	  successivt	  modifierats	  i	  syfte	  att	  uppnå	  högre	  
effektivitet.	  
	  
Dagens	  samhälle	  kan	  enligt	  Harvey	  (1987)	  tolkas	  som	  ett	  resultat	  av	  
övergången	  från	  planekonomi	  till	  en	  mer	  marknadsstyrd	  ekonomi	  
där	  stadsutvecklingen	  till	  hög	  grad	  är	  beroende	  av	  privata	  aktörers	  
medverkan	  i	  stadsutvecklingsprojekt.	  Icke	  desto	  mindre	  har	  
kommunen	  med	  sitt	  planmonopol	  ensamrätten	  att	  bestämma	  hur,	  
när	  och	  av	  vem	  som	  marken	  ska	  tas	  i	  anspråk	  av	  (PBL	  1	  kap.	  
2§)(Boverket,	  2014a).	  Det	  faktum	  att	  stadsutvecklingen	  idag	  till	  stor	  
del	  styrs	  av	  privata	  aktörer	  gör	  också	  att	  byggprojekt	  många	  gånger	  
utförs	  utifrån	  ett	  vinstmaximerande	  tankesätt	  där	  tidsaspekten	  i	  
detaljplaneprocessen	  är	  central	  då	  tid	  är	  pengar.	  Enligt	  Cars	  och	  
Thune	  Hedström	  (2006)	  är	  makten	  att	  utveckla	  samhället	  tudelad	  
där	  kommun	  och	  privat	  aktör	  är	  beroende	  av	  varandra.	  Denna	  
utveckling	  i	  takt	  med	  en	  allt	  effektivare	  Plan-‐	  och	  Bygglagstiftning	  
ställer	  frågan	  om	  det	  demokratiska	  inflytandet	  sätts	  på	  prov.	  
	  
Ämnet	  är	  intressant	  att	  studera	  då	  demokrati	  i	  termer	  av	  
medborgardialog	  är	  ett	  lagkrav	  i	  den	  svenska	  planlagstiftningen	  där	  
kommunen	  är	  ansvarig.	  Ambitionen	  att	  försöka	  effektivisera	  
detaljplaneprocessen	  kan	  innebära	  att	  någonting	  får	  stå	  tillbaka	  till	  
fördel	  för	  effektiviteten.	  Uppsatsens	  syfte	  har	  formulerats	  utifrån	  en	  
tes	  om	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  konflikt	  mellan	  demokrati	  och	  
effektivitet	  i	  detaljplaneprocessen.	  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  beskriva	  lagändringar	  i	  PBL	  som	  
syftar	  till	  att	  effektivisera	  den	  svenska	  kommunala	  
detaljplaneprocessen	  och	  utifrån	  detta	  undersöka	  om	  det	  har	  effekter	  
på	  medborgarinflytandet.	  Studien	  syftar	  vidare	  till	  att	  undersöka	  i	  
vilken	  grad	  och	  hur	  de	  studerade	  kommunerna	  tillämpar	  
medborgardialog.	  Syftet	  preciseras	  i	  följande	  frågeställningar:	  
	  
	  
Vilka	  övergripande	  förändringar	  har	  skett	  i	  PBL	  i	  effektiviserande	  
syfte	  sedan	  införandet	  av	  PBL	  1987	  fram	  tills	  idag?	  
	  
Hur	  arbetar	  Gävle,	  Mölndal,	  Sala,	  Umeå	  och	  Uppsala	  kommun	  med	  
medborgardialog?	  
	  
Finns	  det	  risker	  förknippade	  med	  lagändringar	  i	  PBL	  som	  syftar	  till	  
att	  effektivisera	  detaljplaneprocessen	  sett	  ur	  en	  demokratiaspekt?	  
	  

1.2	  Disposition	  
	  
Kapitel	  ett	  redogörs	  av	  en	  introduktion	  samt	  bakgrundsaspekter	  som	  
är	  kopplat	  till	  studieämnet	  följt	  av	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  
	  
Kapitel	  två	  förklarar	  studiens	  genomförande,	  vilket	  material	  som	  
används,	  vilken	  metod	  som	  tillämpats,	  hur	  intervjuer	  genomförts	  och	  
analyserats	  samt	  studiens	  avgränsningar.	  
	  
Kapitel	  tre	  består	  av	  en	  litteraturgenomgång	  och	  redogör	  för	  
grundläggande	  begrepp,	  reformer	  i	  planlagstiftningen,	  detaljplanen	  
och	  detaljplaneprocessens	  funktion.	  
	  
Kapitel	  fyra	  är	  ett	  teoriavsnitt	  som	  redovisar	  uppsatsens	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  Dessa	  berör	  olika	  teorier	  kring	  medborgarinflytande	  
samt	  svensk	  samhällsplanering	  i	  stort.	  
	  
Kapitel	  fem	  är	  en	  presentation	  av	  studiens	  resultat.	  Här	  går	  det	  att	  
läsa	  om	  intervjupersonernas	  syn	  kring	  de	  ställda	  intervjufrågorna.	  
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Kapitel	  sex	  består	  av	  en	  kombinerad	  diskussion	  och	  analys	  av	  
resultatet	  samt	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  de	  teoretiska	  
utgångspunkterna.	  
	  
Kapitel	  sju	  berör	  de	  slutsatser	  som	  kan	  dras	  utifrån	  studien.	  
	  

2.	  Metod	  

2.1	  Forskningsmetod	  
	  
Denna	  uppsats	  har	  en	  kvalitativ	  ansats.	  Forskningsmetoden	  har	  med	  
noggrannhet	  har	  valts	  utifrån	  mitt	  objekt	  att	  studera	  som	  är	  att	  
undersöka	  fem	  kommuners	  arbete	  rörande	  medborgardialog.	  
Bryman	  (2011)	  menar	  att	  intervjuer	  är	  det	  bäst	  lämpade	  metodvalet	  
när	  forskaren	  söker	  djupare	  information.	  Valet	  av	  metod	  
argumenteras	  utifrån	  att	  studien	  ämnar	  uppnå	  djupare	  förståelse	  för	  
hur	  kommuner	  ser	  på	  och	  arbetar	  med	  demokratiaspekten	  i	  en	  allt	  
effektivare	  planlagstiftning.	  Denna	  uppsats	  är	  därför	  en	  fallstudie.	  
Enligt	  Denscombe	  (2009)	  är	  fallstudier	  till	  för	  att	  få	  djupare	  
information	  i	  syfte	  att	  kunna	  redogöra	  för	  händelser	  och	  
förhållanden	  för	  en	  eller	  flera	  förekomster	  för	  ett	  specifikt	  fenomen.	  
Genom	  tillämpning	  av	  fallstudier	  blir	  det	  möjligt	  att	  uppnå	  en	  
djupare	  förståelse	  för	  ett	  specifikt	  fall	  i	  en	  utpekad	  kontext	  (Yin,	  
1984).	  Fallstudier	  tillämpas	  framför	  allt	  i	  inom	  samhällsvetenskap	  
(Creswell,	  2013).	  Enligt	  Stake	  (1995)	  kan	  fallstudier	  beskrivas	  vara	  
valet	  av	  vad	  forskaren	  har	  som	  mål	  att	  studera,	  och	  är	  därför	  inte	  en	  
forskningsmetodik	  i	  sig	  självt.	  Utifrån	  detta	  menar	  Stake	  att	  
forskaren	  utifrån	  sitt	  studiesyfte	  bestämmer	  sig	  vilket	  specifikt	  fall	  
som	  är	  bäst	  lämpat	  för	  att	  besvara	  syftet	  med	  studien.	  Enligt	  Stake	  är	  
det	  inte	  intressant	  hur	  ett	  specifikt	  fall	  skiljer	  sig	  ifrån	  ett	  annat,	  utan	  
det	  specifika	  fallets	  kontext	  och	  vad	  det	  faktiskt	  säger.	  Fallstudien	  
lämpar	  sig	  bäst	  då	  forskaren	  söker	  finna	  djup	  information	  där	  det	  
specifika	  fallet	  ger	  sin	  förklaring	  som	  kan	  hantera	  verkliga	  
situationers	  komplexitet	  (Denscombe	  2009)	  
	  

2.2	  Urval	  
	  
En	  geografisk	  spridning	  har	  varit	  viktig	  i	  valet	  av	  fallstudiekommuner	  
för	  att	  på	  så	  vis	  öka	  möjligheterna	  att	  kunna	  urskilja	  resonemang	  
bland	  kommuner.	  Det	  har	  varit	  av	  stor	  betydelse	  att	  de	  valda	  
kommunerna	  har	  och	  har	  haft	  en	  kontinuitet	  i	  upprättandet	  av	  
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detaljplaner.	  I	  mindre	  kommuner,	  i	  synnerhet	  glesbygdskommuner	  
sker	  inte	  samma	  aktivitet	  att	  upprätta	  detaljplaner	  som	  i	  större	  
kommuner,	  vilket	  innebär	  att	  de	  i	  mindre	  omfattning	  berörs	  av	  Plan-‐	  
och	  Bygglagens	  förändringar	  och	  sannolikt	  inte	  handlagt	  lika	  många	  
detaljplaneärenden	  som	  medelstora	  och	  större	  kommuner.	  De	  
kommuner	  som	  ingår	  i	  studien	  är	  Gävle,	  Mölndal,	  Sala,	  Umeå	  och	  
Uppsala	  kommun.	  
	  
I	  valet	  av	  respondenter	  har	  jag	  i	  samråd	  med	  min	  kontaktperson	  vid	  
arkitektbyrån	  Tengbom	  försökt	  att	  hitta	  kommunala	  tjänstemän	  som	  
har	  god	  översikt	  och	  kunskap	  kring	  kommunens	  arbete	  med	  dialog	  
och	  upprättande	  av	  detaljplaner.	  Av	  dessa	  kommuner	  har	  tre	  
intervjupersoner	  varit	  planarkitekter,	  en	  planchef	  samt	  en	  
planingenjör.	  Dessa	  har	  erfarenhet	  av	  detaljplanehandläggning	  och	  
god	  insikt	  i	  arbetsområdet.	  Samtliga	  respondenter	  har	  varit	  kvinnor	  
där	  det	  varierade	  hur	  länge	  de	  arbetat	  med	  planering,	  allt	  ifrån	  2-‐15	  
års	  erfarenhet	  vilket	  i	  intervjuerna	  kan	  generera	  i	  svar	  som	  får	  olika	  
syn	  i	  olika	  frågor	  beroende	  på	  erfarenhet.	  
	  

2.3	  Empiriinsamling	  
	  
Insamlingen	  av	  empirisk	  data	  har	  skett	  genom	  tillämpning	  av	  fem	  
semistrukturerade	  telefonintervjuer.	  Intervjuerna	  kan	  delas	  in	  i	  två	  
huvudteman.	  Första	  delen	  fokuserade	  på	  hur	  kommunen	  arbetar	  
med	  medborgardialog	  och	  huruvida	  det	  ansågs	  finnas	  tillräckligt	  
mycket	  tid	  för	  dialog.	  Vidare	  fick	  respondenten	  nämna	  projekt	  som	  
varit	  lyckade	  sett	  ur	  ett	  dialogperspektiv.	  Den	  andra	  delen	  
fokuserade	  på	  reformer	  i	  detaljplaneprocessen	  och	  hur	  dessa	  kan	  ha	  
effekter	  på	  medborgarinflytandet,	  vidare	  följt	  av	  vilka	  
utvecklingstendenser	  som	  intervjupersonerna	  kan	  se	  rörande	  
medborgardialog.	  Samtliga	  intervjuer	  utgick	  från	  en	  och	  samma	  
intervjuguide	  (se	  bilaga	  1).	  
	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  efter	  samtycke	  från	  respondenterna	  och	  
varade	  mellan	  25-‐35	  minuter	  i	  en	  för	  mig	  och	  respondenten	  isolerad	  
omgivning	  vilket	  underlättade	  intervjun	  och	  i	  sin	  tur	  
transkriberingen	  av	  materialet.	  Samtliga	  respondenter	  är	  anonyma	  i	  
studien	  för	  ett	  skydda	  dess	  integritet	  vilket	  är	  viktigt	  enligt	  
Denscombe	  (2009).	  Det	  framkommer	  således	  inte	  vem	  i	  vilken	  
kommun	  som	  har	  sagt	  vad.	  Det	  har	  också	  framkommit	  önskemål	  från	  
respondenter	  om	  att	  få	  vara	  anonym	  i	  studien,	  vilket	  är	  den	  primära	  
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anledningen	  till	  att	  studien	  inte	  redogör	  för	  vilken	  kommun	  som	  har	  
sagt	  vad.	  Att	  hålla	  respondenterna	  anonyma	  kan	  också	  bidra	  till	  att	  
de	  vågar	  uttrycka	  sig	  annorlunda	  som	  de	  kanske	  inte	  skulle	  ha	  gjort	  
om	  de	  blivit	  presenterade	  under	  sina	  namn	  samt	  tillhörande	  
kommun.	  	  
	  
Vid	  genomförande	  av	  strukturerade	  intervjuer	  är	  det	  lätt	  att	  
intervjun	  låser	  sig,	  där	  istället	  semistrukturerade	  intervjuer	  ger	  
respondenten	  möjlighet	  att	  tala	  bredare	  kring	  det	  specifika	  
intervjutemat	  (Bryman,	  2011).	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  
semistrukturerade	  intervjuer	  så	  blir	  det	  också	  möjligt	  för	  forskaren	  
att	  följa	  upp	  svar	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vid	  strukturerade	  intervjuer.	  De	  
semistrukturerade	  intervjuerna	  har	  utgått	  från	  en	  på	  förhand	  skriven	  
intervjuguide	  för	  att	  på	  så	  vis	  säkra	  pålitlighetsgraden	  i	  intervjun	  
(Bryman,	  2011).	  Enligt	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  kan	  man	  med	  
intervjuguiden	  som	  utgångspunkt	  göra	  avsteg	  från	  mallen	  vilket	  kan	  
öppna	  upp	  för	  nya	  följdfrågor	  och	  information	  från	  respondenten.	  
Under	  intervjuerna	  har	  frågorna	  ställts	  i	  en	  relativt	  öppen	  form	  där	  
frågorna	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  inte	  ställts	  i	  ledande	  form,	  som	  får	  
respondenten	  att	  svara	  på	  ett	  visst	  sätt,	  det	  som	  de	  tror	  är	  svaret	  som	  
forskaren	  vill	  höra	  (Denscombe,	  2010).	  	  
	  

2.4	  Bearbetning	  och	  tolkning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  
	  
Enligt	  Denscombe	  (2009)	  bör	  forskaren	  undvika	  att	  dra	  slutsatser	  
utifrån	  en	  enda	  intervju,	  utan	  istället	  söka	  efter	  teman	  som	  är	  
återkommande	  i	  de	  olika	  intervjuerna.	  Denscombe	  menar	  att	  om	  
flera	  teman	  är	  återkommande	  i	  olika	  intervjuer	  så	  är	  inte	  forskaren	  
förlitad	  på	  en	  enstaka	  källa.	  Ett	  tema	  som	  är	  återkommande	  är	  en	  
indikator	  på	  att	  flera	  respondenter	  delar	  eller	  har	  likvärdig	  syn	  kring	  
en	  särskild	  fråga.	  Därför	  kan	  forskaren	  känna	  större	  tillit	  till	  
gruppens	  uttalande	  än	  det	  enskilda	  uttalandet	  (Denscombe,	  2009).	  
	  
För	  att	  få	  en	  övergripande	  känsla	  och	  förståelse	  för	  det	  insamlade	  
materialet	  har	  det	  lästs	  igenom	  flertalet	  gånger.	  Den	  sista	  gången	  
som	  texterna	  lästes	  igenom	  markerades	  meningar	  eller	  ord	  som	  hade	  
stor	  betydelse	  för	  uppsatsen.	  För	  att	  hitta	  gemensamma	  teman	  i	  
materialet	  samlades	  dessa	  ord,	  meningar	  eller	  stycken	  ihop	  och	  gavs	  
särskilda	  koder	  beroende	  på	  kontext,	  vilket	  sedan	  gjorde	  det	  enkelt	  
att	  samla	  in	  dessa	  koder	  och	  skapa	  specifika	  teman	  som	  baserats	  på	  
respondenternas	  svar.	  På	  så	  vis	  skapades	  teman	  som	  sedan	  kom	  att	  
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ligga	  till	  grund	  för	  min	  rubricering	  i	  uppsatsens	  resultat.	  Materialet	  
har	  till	  stor	  del	  analyserats	  utifrån	  litteratur	  och	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  kring	  de	  egna	  personliga	  
preferenserna	  vid	  tolkning	  av	  datamaterialet.	  Hur	  exempelvis	  
personliga	  erfarenheter	  har	  påverkat	  tolkning	  av	  respondenternas	  
syn	  kring	  en	  särskilt	  fråga.	  Denscombe	  (2010)	  menar	  att	  en	  helt	  
utomstående	  betraktare	  på	  ett	  annat	  sätt	  kan	  upptäcka	  saker	  som	  
den	  insatte	  forskaren	  kanske	  ser	  som	  självklara	  och	  inte	  väljer	  att	  
förklara.	  Malinowski	  (Denscombe,	  2010)	  menar	  att	  det	  i	  många	  fall	  
är	  ett	  stort	  avstånd	  mellan	  empirisk	  rådata	  i	  förhållande	  till	  det	  som	  
faktiskt	  blir	  resultatet	  för	  studien.	  Med	  detta	  sagt	  är	  det	  viktigt	  att	  
den	  som	  intervjuar	  och	  tolkar	  materialet	  är	  medveten	  om	  dessa	  
aspekter.	  
	  

2.5	  Avgränsningar	  
	  
Enligt	  Lind	  (2003)	  är	  den	  kommunala	  detaljplaneprocessen	  en	  
aspekt	  bland	  många	  andra	  som	  kan	  förklara	  ett	  lågt	  
bostadsbyggande,	  varpå	  det	  endast	  har	  fokuserats	  på	  den	  
kommunala	  detaljplaneprocessen.	  Beskrivning	  av	  den	  förändrade	  
planlagstiftningen	  kommer	  endast	  att	  ta	  upp	  förändringar	  i	  Plan-‐	  och	  
Bygglagen	  som	  på	  något	  vis	  har	  direkt	  eller	  indirekt	  koppling	  till	  
medborgares	  rätt	  att	  komma	  till	  tals	  i	  detaljplaneprocessen	  samt	  
förändringar	  i	  effektiviserande	  syfte.	  
	  

2.6	  Litteraturstudie	  
	  
Vid	  litteraturstudien	  har	  specifika	  nyckelord	  används	  för	  sökning	  i	  
databaser	  där	  mycket	  av	  sökningarna	  baserats	  på	  Plan-‐	  och	  
Bygglagen,	  medborgarinflytande,	  effektivitet,	  rättssäkerhet	  och	  
demokrati.	  De	  primära	  sökvägarna	  för	  att	  finna	  relevanta	  studier	  och	  
litteratur	  har	  varit	  Google	  Scholar	  och	  Umeå	  universitetsbiblioteks	  
katalog.	  Vidare	  har	  relevant	  litteratur	  kunnat	  användas	  från	  tidigare	  
kurser	  inom	  samhällsplanerarprogrammet	  som	  har	  en	  koppling	  till	  
Plan-‐	  och	  Bygglagstiftningen	  och	  dess	  utveckling	  men	  även	  
medborgardialogens	  utveckling.	  Då	  syftet	  med	  studien	  dels	  är	  att	  
besvara	  huruvida	  det	  finns	  faror	  förknippade	  med	  effektivisering	  i	  
PBL	  sett	  ur	  en	  demokratiaspekt	  har	  det	  varit	  viktigt	  att	  finna	  
information	  kring	  hur	  lagstiftningen	  har	  förändrats	  från	  och	  med	  
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införandet	  1987	  tills	  idag	  med	  särskilt	  fokus	  på	  förändringar	  i	  
detaljplaneprocessen	  som	  berör	  medborgares	  yttranderätt.	  Eftersom	  
att	  Boverket	  är	  en	  myndighet	  för	  samhällsplanering,	  stadsutveckling	  
och	  byggande	  har	  deras	  kunskapsbank	  varit	  en	  viktig	  
informationskälla	  under	  studien.	  I	  de	  flesta	  fall	  där	  Boverket	  
förklarar	  delar	  i	  planlagstiftningen	  hänvisas	  dessa	  till	  paragrafer	  i	  
PBL	  vilket	  har	  gjort	  det	  enkelt	  att	  finna	  originalkällor.	  	  
	  

3.	  Litteraturgenomgång	  

3.1	  Effektivitet	  
	  
Begreppet	  effektivitet	  syftar	  i	  denna	  studie	  till	  tidseffektivitet	  i	  den	  
kommunala	  detaljplaneprocessen.	  Detta	  utifrån	  att	  
detaljplaneprocessen	  idag	  problematiseras	  som	  ineffektiv,	  dvs.	  
byggherrar	  ser	  en	  fara	  i	  att	  processen	  kan	  bli	  försenad,	  långdragen	  på	  
grund	  av	  överklaganden	  etc.	  vilket	  skapar	  en	  osäkerhet.	  Detta	  kan	  
förefalla	  ogynnsamt	  för	  privata	  aktörer	  sett	  ur	  ett	  ekonomiskt	  
perspektiv	  (Motion	  2014/15:1709).	  Hybbinette	  (2013)	  menar	  att	  de	  
senaste	  decennierna	  har	  sett	  en	  förändring	  inom	  plan-‐	  och	  
byggsektorn	  där	  större	  inflytande	  har	  getts	  till	  privata	  aktörer	  i	  
kommunens	  plan-‐	  och	  markläggning.	  Lundqvist	  (1998)	  menar	  att	  
den	  offentliga	  debatten	  och	  verksamheten	  präglas	  tydligt	  av	  en	  hård	  
ekonomisk	  linje.	  Inte	  mindre	  har	  kommunen	  ensamt	  ansvar	  för	  
planläggningen	  som	  tillhör	  den	  kommunala	  kärnverksamheten.	  
Planläggning	  av	  mark	  och	  vatten	  är	  en	  av	  kommunernas	  
specialreglerade	  kompetenser	  (KomL	  2	  kap.	  4§)(SOU	  2007:72).	  
	  

3.2	  Rättssäkerhet	  
	  
Kommunerna	  ska	  enligt	  kommunallagen	  (1991:900)(KomL	  1	  kap.1§)	  
utföra	  sina	  uppdrag	  på	  demokratiska	  grunder.	  I	  PBL	  (2010:900)	  2	  
kap.	  1§	  framgår	  det	  att	  ”vid	  prövning	  av	  frågor	  enligt	  denna	  lag	  ska	  
hänsyn	  tas	  till	  både	  allmänna	  och	  enskilda	  intressen”.	  Däremot	  finns	  
det	  inte	  utpekat	  hur	  detta	  ska	  gå	  till,	  endast	  uttalade	  tillfällen	  i	  
detaljplaneprocessen,	  vilka	  är	  samråd	  och	  granskning.	  Det	  finns	  
däremot	  uttalat	  att	  kommunerna	  ska	  följa	  proportionalitetsprincipen	  
(Boverket,	  2014c).	  Denna	  princip	  innebär	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  
balans	  mellan	  den	  faktiska	  nyttan	  i	  ett	  ärende	  och	  hur	  de	  enskilda	  
intressena	  påverkas	  av	  detta.	  	  
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3.3	  Detaljplanen	  
	  	  
Detaljplaneprocessen	  är	  den	  process	  som	  ska	  genomgås	  för	  att	  en	  
detaljplan	  tillslut	  ska	  kunna	  vinna	  laga	  kraft	  och	  bli	  giltig.	  Ett	  
detaljplanearbete	  ska	  inledas	  vid	  större	  förändringar	  i	  mark-‐	  och	  
vattenområden	  och	  ska	  tillämpas	  och	  reglera	  den	  mer	  detaljerade	  
mark-‐	  och	  vattenanvändningen	  för	  ett	  avgränsat	  område.	  Med	  
detaljplanen	  får	  kommunen	  möjlighet	  att	  reglera	  användning	  av	  
mark-‐	  och	  vattenområden.	  Vidare	  ska	  detaljplanen	  ge	  en	  samlad	  bild	  
av	  hur	  den	  tilltänkta	  mark-‐	  och	  vattenanvändningen	  får	  tas	  i	  anspråk	  
där	  allmänna	  platser,	  kvartersmark	  och	  vattenområden	  redovisas.	  
Till	  skillnad	  från	  kommunens	  strategiska	  dokument,	  översiktsplanen,	  
så	  är	  detaljplanen	  ett	  juridiskt	  bindande	  plandokument,	  vilket	  
innebär	  att	  detaljplaner	  i	  högsta	  grad	  styr	  byggandet	  inom	  
kommunens	  gränser	  (Adolfsson	  &	  Boberg,	  2013).	  
	  

3.4	  En	  lagstiftning	  i	  förändring	  
	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  förändringar	  i	  Plan-‐	  och	  Bygglagen	  (PBL)	  att	  
redovisas	  från	  och	  med	  år	  1987	  med	  tyngdpunkt	  på	  förändringar	  
som	  handlar	  om	  medborgares	  rätt	  till	  yttrande	  och	  medverkan	  i	  
detaljplaneprocessen.	  	  
	  

3.4.1	  Äldre	  PBL	  1987	  
	  
Den	  första	  och	  PBL	  trädde	  i	  kraft	  år	  1987	  (Boverket,	  2014b)(SFS	  
1987:10)	  och	  kan	  ses	  som	  en	  ersättning	  av	  den	  tidigare	  
Byggnadslagen,	  Lagen	  om	  påföljder	  och	  ingripanden	  mot	  olovligt	  
byggande	  samt	  Byggnadsstadgan.	  Den	  första	  PBL	  innebar	  också	  en	  
lagstiftning	  med	  större	  fokus	  kring	  hushållningsfrågor	  med	  mark	  och	  
vatten.	  Förändringar	  i	  intressen	  kring	  mark-‐	  och	  vattenfrågor	  ska	  
samordnas	  på	  ett	  bättre	  sätt	  i	  tidigt	  skede.	  I	  kontrast	  till	  den	  tidigare	  
bygglagstiftningen	  medger	  PBL	  från	  1987	  krav	  på	  sakägares	  
intressen	  och	  medborgarinflytande	  i	  stort	  där	  de	  som	  berörs	  av	  
detaljplanens	  innehåll	  har	  rätt	  att	  överklaga	  beslut.	  Detta	  i	  syfte	  att	  
uppnå	  ett	  mer	  legitimt	  och	  grundat	  resultat.	  
	  
Henecke	  och	  Kahn	  (2002)	  menar	  att	  PBL	  1987	  infördes	  i	  syfte	  att	  
göra	  plansystemet	  mer	  modernt	  men	  framför	  allt	  att	  förenkla	  det.	  
Vidare	  menar	  de	  att	  bygglagstiftningen	  tidigare	  hade	  en	  karaktär	  av	  
toppstyrning,	  där	  tillsättandet	  av	  PBL	  1987	  istället	  skulle	  
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genomsyras	  av	  en	  mer	  deltagardemokratisk	  prägel.	  Detta	  genom	  att	  
förankra	  besluten	  på	  lokal	  nivå	  hos	  medborgare	  vilket	  stärker	  
medborgarinflytandet.	  En	  del	  i	  detta	  var	  genom	  decentralisering	  av	  
planläggningsansvaret	  till	  kommunerna	  där	  staten	  fick	  en	  mindre	  
roll.	  
	  

3.4.2	  PBL	  2011	  
	  
Den	  nya	  PBL	  2011	  är	  ett	  resultat	  av	  många	  utredningar	  kring	  
omformning	  av	  den	  äldre	  PBL	  från	  1987.	  År	  2011	  trädde	  en	  ny	  Plan-‐	  
och	  Bygglag	  i	  kraft	  (SFS	  2010:900)	  och	  kom	  i	  helhet	  att	  ersätta	  den	  
äldre	  versionen	  där	  det	  övergripande	  syftet	  var	  att	  göra	  den	  enklare	  
och	  mer	  förståelig	  (Boverket,	  2014b).	  Plan-‐	  och	  Byggprocessen	  kom	  
med	  införandet	  att	  förenklas	  på	  samma	  gång	  som	  byggandet	  
kontrolleras	  i	  högre	  grad.	  Kommunens	  övergripande	  
styrningsfunktion	  har	  stärkts	  där	  de	  bl.	  a	  ska	  aktualitetspröva	  
översiktsplanen	  vart	  fjärde	  år.	  Kommunen	  har	  nu	  krav	  på	  att	  ge	  
planbesked	  inom	  fyra	  månader	  från	  och	  med	  ansökan	  om	  
detaljplaneläggning	  av	  mark.	  Det	  planprogramkrav	  som	  följt	  med	  
1987	  års	  PBL	  har	  tagits	  bort	  där	  det	  nu	  är	  upp	  till	  kommunen	  att	  
besluta	  om	  ingreppet	  kräver	  upprättning	  av	  detaljplaneprogram.	  
Därmed	  försvinner	  ett	  samrådsskede	  dvs.	  en	  möjlighet	  för	  allmänhet	  
och	  sakägare	  att	  komma	  till	  tals,	  även	  fast	  möjligheten	  att	  ta	  fram	  
program	  fortfarande	  kvarstår.	  
	  

3.4.3	  ”En	  enklare	  planprocess”	  
	  
Den	  1	  januari	  2015	  infördes	  ytterligare	  en	  rad	  ändringar	  i	  PBL	  i	  syfte	  
att	  göra	  Plan-‐	  och	  Byggprocessen	  enklare	  och	  effektivare	  (SFS	  
2014:900,	  Boverket,	  2015aa).	  Regeringens	  proposition	  
(2013/14:126)	  antogs	  med	  undantag	  för	  tre	  punkter.	  Riksdagen	  sa	  
nej	  till	  regeringens	  förslag	  om	  att	  det	  inte	  på	  samma	  vis	  som	  idag	  ska	  
vara	  obligatoriskt	  för	  kommuner	  att	  upprätta	  detaljplaner.	  Förslaget	  
om	  att	  kommunstyrelsen	  i	  högre	  grad	  ska	  kunna	  delegera	  ansvaret	  
att	  anta	  detaljplaner	  till	  kommunstyrelse	  eller	  byggnadsnämnd	  
godtogs	  inte	  heller	  av	  Riksdagen.	  Riksdagen	  sa	  också	  nej	  till	  förslaget	  
om	  att	  bestämmelser	  i	  detaljplanen	  som	  rör	  utformning	  av	  
byggnadsverk	  och	  tomter	  ska	  upphöra	  efter	  genomförandetidens	  
slut,	  dock	  med	  vissa	  undantag,	  se	  betänkande	  (2013/14:CU31).	  I	  
övrigt	  sa	  Riksdagen	  ja	  till	  förslagen.	  Dessa	  var	  bland	  annat	  att	  enkelt	  
planförfarande	  och	  normalt	  planförfarande	  ersattes	  med	  ett	  så	  kallat	  
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standardförfarande	  samt	  utökat	  förfarande.	  Syftet	  med	  ändringen	  är	  
att	  fler	  detaljplaneprocesser	  ska	  hanteras	  med	  standardförfarande,	  
där	  det	  enkla	  förfarandet	  numera	  är	  det	  som	  ska	  följas	  i	  första	  hand.	  
Möjligheten	  om	  att	  byta	  förfarande	  under	  processen	  finns	  nu	  också	  
tydligare	  preciserat.	  Det	  finns	  dessutom	  ännu	  enklare	  förfarande	  som	  
syftar	  till	  att	  upphäva	  detaljplaner	  eller	  förlänga	  genomförandetiden.	  
	  

3.5	  Detaljplaneprocessen	  idag	  
	  
Detaljplaneprocessen	  är	  den	  process	  som	  inleds	  efter	  att	  kommunen	  
har	  beslutat	  om	  att	  inleda	  ett	  detaljplanearbete.	  Processen	  ska	  
genomföras	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  berörda	  har	  insyn	  i	  vad	  som	  
sker	  samt	  att	  förankra	  förslaget	  så	  att	  det	  blir	  ett	  så	  bra	  
beslutsunderlag	  som	  möjligt.	  Detaljplaneprocessen	  ska	  genomgås	  
inför	  ett	  slutligt	  antagande	  av	  dvs.	  planen	  vinner	  laga	  kraft	  om	  ingen	  
överklagan	  inkommer.	  Därefter	  medger	  detaljplanen	  rätten	  att	  under	  
genomförandetiden	  5-‐15	  år,	  bygga	  inom	  de	  ramar	  som	  angivits	  i	  
planen	  (PBL	  2010:900)	  4	  kap	  2,5§§.	  	  
	  
Från	  det	  datum	  som	  det	  inkommit	  en	  komplett	  begäran	  om	  
upprättande	  av	  detaljplan	  har	  kommunen	  fyra	  månader	  på	  sig	  att	  
lämna	  planbesked	  dvs.	  om	  de	  är	  villig	  att	  inleda	  en	  process	  för	  att	  ta	  
fram	  en	  detaljplan	  eller	  inte.	  Därefter	  gör	  kommunen	  en	  bedömning	  
om	  framtagande	  av	  planprogram	  krävs	  för	  den	  särskilda	  frågan	  
(Boverket,	  2014d).	  I	  de	  fall	  där	  planprogram	  bedöms	  nödvändigt	  ska	  
det	  i	  planprogramsskedet	  samrådas	  med	  berörda	  sakägare.	  
Innan	  processen	  sätter	  igång	  ska	  kommunen	  göra	  en	  bedömning	  
vilket	  förfarande	  som	  bäst	  lämpar	  sig	  för	  den	  aktuella	  frågan.	  
Standardförfarandet	  som	  infördes	  1	  jan	  2015	  och	  som	  mer	  eller	  
mindre	  har	  ersatt	  det	  tidigare	  enkla	  förfarandet	  och	  ska	  tillämpas	  om	  
planförslaget	  är	  förenligt	  med	  översiktsplanen.	  Om	  planförslaget	  inte	  
förhåller	  sig	  enligt	  översiktsplanen,	  inte	  är	  förenligt	  med	  
länsstyrelsens	  granskningsyttrande,	  är	  av	  betydande	  intresse	  för	  
allmänheten,	  antas	  medföra	  betydande	  miljöpåverkan	  eller	  är	  av	  stor	  
betydelse	  så	  ska	  det	  utökade	  förfarandet	  användas	  (Boverket,	  
2014e).	  
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Figur	  1:	  Detaljplaneprocessen,	  Boverket	  (2015a).	  
	  
	  
Till	  skillnad	  från	  standardförfarandet	  innebär	  det	  utökade	  
förfarandet	  sett	  ur	  ett	  medborgarperspektiv	  (se	  figur	  1)	  att	  
allmänheten	  informeras	  om	  planfrågan	  innan	  det	  formella	  samrådet	  
hålls.	  Skillnaden	  är	  också	  att	  en	  samrådsredogörelse	  ska	  tas	  fram	  
från	  samrådstillfället	  där	  samtliga	  åsikter	  ställs	  samman	  tillsammans	  
med	  kommunens	  åsikter	  och	  lösningar	  på	  de	  inkomna	  synpunkterna	  
(Boverket,	  2014f).	  Vidare	  till	  underrättelse	  och	  granskning	  så	  är	  
granskningstiden	  kortare	  i	  standardförfarandet,	  två	  veckor	  eller	  
kortare	  vid	  överenskommelse	  (Boverket,	  2014e).	  Detta	  till	  skillnad	  
från	  det	  utökade	  förfarandet	  där	  tiden	  är	  minst	  tre	  veckor	  (Boverket,	  
2014e).	  Underrättelse	  och	  granskning	  innebär	  att	  planförslaget	  ligger	  
ute	  för	  allmänhet	  att	  granska	  där	  myndigheter,	  sakägare	  och	  andra	  
berörda	  får	  lämna	  in	  sina	  synpunkter	  (Boverket,	  2014e).	  Kommunen	  
ska	  sedan	  redovisa	  inkomna	  synpunkter	  från	  granskningstillfället	  i	  
ett	  granskningsutlåtande	  samt	  kommunens	  kommentarer	  till	  detta.	  
Även	  icke	  tillgodosedda	  synpunkter	  redovisas.	  Efter	  att	  detaljplanen	  
antingen	  antagits	  av	  kommunfullmäktige,	  kommunstyrelsen	  eller	  till	  
delegerad	  nämnd	  löper	  i	  standardförfarandet	  en	  granskningstid	  på	  
två	  veckor	  och	  tre	  veckor	  i	  det	  utökade	  förfarandet.	  Om	  ingen	  
överklagan	  har	  inkommit	  under	  granskningstiden	  och	  inte	  heller	  
länsstyrelsen	  överprövat	  beslutet	  vinner	  planen	  automatiskt	  laga	  
kraft	  (Boverket,	  2014e;	  Boverket,	  2014f).	  
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4.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  

4.1	  Den	  kommunala	  planeringens	  nya	  förutsättningar	  
	  
Enligt	  Cars	  och	  Thune	  Hedström	  (2006)	  råder	  nya	  villkor	  i	  den	  
kommunala	  planeringen.	  Samhället	  har	  förändrats	  i	  takt	  med	  att	  vi	  
har	  blivit	  allt	  mer	  globaliserade	  och	  i	  och	  med	  detta	  har	  även	  
samhällsplaneringens	  förutsättningar	  förändrats.	  De	  menar	  vidare	  
att	  den	  kommunala	  planeringen	  inte	  längre	  ensamt	  kan	  styra	  
samhällsutvecklingen	  (bortsett	  från	  de	  tillfällen	  då	  
utvecklingsprojekt	  endast	  är	  en	  offentlig	  investering).	  Kommunen	  
har	  inte	  längre	  monopol	  i	  att	  styra	  vad	  och	  hur	  projekt	  ska	  utvecklas.	  
Detta	  argumenteras	  utifrån	  att	  realisering	  av	  detaljplaner	  idag	  i	  hög	  
grad	  kräver	  utomstående	  aktörer	  som	  är	  villiga	  att	  investera	  i	  
projekt.	  Sammantaget	  har	  spelplanen	  förändrats	  där	  kommun	  och	  
deltagande	  aktör(er)	  är	  beroende	  av	  varandra	  (Cars	  &	  Thune	  
Hedström,	  2006).	  Den	  privata	  aktören	  ser	  till	  det	  egna	  vinstintresset	  
samtidigt	  som	  kommunen	  välkomnar	  tillkomst	  av	  bostäder,	  men	  icke	  
desto	  mindre	  ska	  fatta	  legitima	  beslut	  som	  är	  för	  allmänhetens	  bästa	  
i	  en	  representativ	  demokrati.	  Därför	  får	  också	  planerare	  med	  sin	  
kunskap	  och	  sitt	  tolkningsföreträde	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  säkerställa	  de	  
långsiktiga	  allmänna	  intressena	  (Khakee,	  2006).	  	  
	  
Sedan	  1980-‐talet	  uppkom	  begreppet	  förhandlingsplanering,	  vilket	  
enligt	  Nyström	  och	  Tonell	  (2012)	  handlar	  om	  resursbrister	  inom	  den	  
offentliga	  sektorn	  samtidigt	  som	  fler	  privata	  aktörer	  aktiverar	  sig	  
inom	  markanvändningsplaneringen.	  Vidare	  förklaras	  som	  att	  
kommun	  och	  exploatör	  träffat	  avtal	  innan	  den	  formella	  
planprocessen	  inletts.	  Om	  det	  redan	  avtalats	  mellan	  kommun	  och	  
exploatör	  innan	  det	  formella	  samrådsskedet	  riskerar	  detta	  enligt	  
Nyström	  och	  Tonell	  (2012)	  allmänhetens	  och	  de	  förtroendevaldas	  
reella	  möjligheter	  till	  att	  utöva	  inflytande	  i	  planfrågor.	  De	  menar	  
vidare	  att	  när	  hänsyn	  ska	  tas	  till	  demokratiskt	  inflytande	  och	  insyn	  i	  
processer	  samtidigt	  som	  den	  ekonomiska	  effektiviteten	  har	  sina	  
behov	  så	  kan	  målkonflikter	  uppstå.	  
	  
Från	  planerares	  och	  beslutsfattares	  perspektiv	  medger	  
medborgerliga	  synpunkter	  ett	  bredare	  underlag	  inför	  beslut	  av	  
planerna,	  men	  inger	  också	  ett	  större	  förtroende	  bland	  medborgare	  
inte	  minst	  stärker	  beslutets	  legitimitet.	  Planerares	  inställning	  till	  
medborgerligt	  deltagande	  är	  något	  som	  Khakee	  (2006)	  menar	  
påverkas	  av	  effektivitetskrav	  som	  uppkommer	  i	  
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samhällsplaneringen.	  Han	  menar	  att	  medborgardeltagandet	  ofta	  
leder	  till	  ökade	  kostnader,	  förseningar	  och	  kontroverser.	  Khakee	  
(2006)	  menar	  att	  den	  faktor	  som	  i	  framtiden	  kan	  komma	  att	  påverka	  
medborgarnas	  möjlighet	  att	  påverka	  är	  kravet	  på	  att	  samhället	  
snabbt	  ska	  tillgodose	  och	  tillmötesgå	  krav	  från	  privata	  aktörer	  och	  
investerare.	  Däremot	  finns	  bland	  de	  flesta	  planerare	  en	  övertygelse	  
om	  att	  samhällsplaneringen	  som	  existerar	  inom	  den	  representativa	  
demokratins	  väggar	  ständigt	  försöker	  se	  till	  allmänhetens	  bästa.	  
	  
Sett	  ur	  ett	  medborgerligt	  perspektiv	  handlar	  deltagarvärdet	  om	  
vilken	  nytta	  som	  kommer	  utav	  det.	  Det	  finns	  enligt	  Khakee	  (2006)	  
också	  väsentliga	  skäl	  att	  delta	  i	  planeringen.	  Det	  mest	  självklara	  
skälet	  till	  deltagande	  är	  (1)	  Att	  kunna	  påverka	  i	  en	  viss	  fråga	  som	  kan	  
gynna	  ens	  egenintresse.	  (2)	  Genom	  att	  delta	  i	  offentlig	  dialog	  
utvecklar	  medborgaren	  sin	  förmåga	  att	  vara	  med	  och	  lösa	  framtidens	  
problem.	  (3)	  Att	  utöva	  inflytande	  på	  offentliga	  institutioner	  och	  olika	  
aktörer	  genom	  att	  stärka	  sina	  sociala	  relationer	  tillsammans	  med	  
andra	  medborgare.	  (4)	  Deltagande	  som	  en	  del	  i	  att	  stärka	  sin	  
kunskap	  och	  få	  ökade	  insikter	  i	  samhällsutvecklingen.	  	  
	  

4.2	  Behovet	  av	  att	  utveckla	  metoder	  
	  
Det	  har	  forskats	  och	  debatterats	  mycket	  kring	  det	  ökade	  behovet	  av	  
medborgardialog	  och	  enligt	  forskningen	  så	  ökar	  behovet	  av	  
deltagande	  i	  planeringen	  (Khakee,	  2006).	  Konsensusskapande,	  
deltagande,	  demokratiskt	  beslutsfattande	  och	  jämlikhet	  är	  enligt	  
Khakee	  (2006)	  fyra	  aspekter	  som	  ständigt	  diskuteras	  inom	  filosofi	  
och	  samhällsvetenskapen	  och	  är	  således	  en	  indikator	  på	  det	  ökade	  
behovet	  av	  medborgerligt	  inflytande.	  	  
	  
Enligt	  Cars	  (2010)	  finns	  det	  idag	  en	  utmaning	  i	  att	  komma	  med	  nya	  
innovativa	  former	  som	  rör	  dialog	  med	  medborgare.	  Han	  menar	  att	  
det	  finns	  en	  problematik	  där	  kommunikation,	  samråd	  och	  remiss	  
bland	  medborgare	  upplevs	  vara	  ett	  spel	  för	  gallerierna	  dvs.	  de	  
betydande	  besluten	  upplevs	  redan	  ha	  fattats,	  där	  den	  formella	  
planprocessen	  endast	  har	  en	  legitimerande	  roll.	  Som	  konsekvens	  av	  
detta	  menar	  Cars	  att	  det	  ofta	  överklagas	  från	  de	  medborgare	  som	  
inte	  har	  fått	  igenom	  sina	  åsikter.	  På	  så	  vis	  blir	  planprocessen	  
långdragen	  vilket	  är	  oönskat	  från	  kommunens	  och	  byggherrens	  sida.	  
Enligt	  Cars	  (2010)	  finns	  inget	  botemedel	  för	  detta	  då	  berörda	  
medborgare	  har	  rätten	  att	  överklaga	  ett	  beslut.	  Istället	  argumenterar	  
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han	  för	  betydelsen	  av	  innovativa	  planeringsmetoder	  som	  kan	  
tillgodose	  dialog	  med	  medborgare	  i	  tidiga	  skeden.	  På	  så	  vis	  kan	  
planprocessen	  löpa	  effektivare.	  En	  metod	  som	  har	  haft	  stor	  framgång	  
i	  svenska	  planeringssammanhang	  men	  även	  internationellt	  är	  när	  
medborgare	  i	  ett	  tidigt	  skede	  bjuds	  in	  till	  samråd	  dvs.	  innan	  den	  
formella	  processen	  har	  påbörjats	  och	  när	  överenskommelser	  rörande	  
exploatering	  inte	  än	  har	  fastställts.	  Cars	  (1992)	  menar	  också	  att	  om	  
medborgare	  kommer	  in	  i	  det	  första	  formella	  samrådsskedet	  som	  
planlagstiftningen	  föreskriver	  så	  finns	  det	  begränsad	  tid	  för	  
medborgare	  att	  förbereda	  sig,	  där	  Cars	  vidare	  menar	  att	  goda	  
relationer	  mellan	  tjänstemän	  och	  medborgare	  är	  viktiga	  för	  att	  
uppnå	  ett	  bra	  resultat.	  
	  

4.3	  Graden	  av	  medborgerligt	  deltagande	  
	  
Arnstein	  (1969),	  amerikansk	  forskare	  inom	  planering	  som	  i	  slutet	  av	  
1960-‐talet	  utvecklade	  en	  delaktighetsstege	  (figur	  2)	  som	  visar	  i	  
vilken	  grad	  som	  medborgare	  uppnår	  inflytande	  i	  beslutsprocesser.	  
	  
De	  första	  två	  trappstegen	  innebär	  att	  medborgarens	  deltagande	  och	  
inflytande	  i	  princip	  är	  obefintlig	  där	  det	  mer	  handlar	  om	  att	  
inkludera	  medborgare	  i	  ”utbildande”	  syfte,	  där	  den	  egentliga	  
intentionen	  är	  att	  söka	  medborgares	  stöd,	  men	  att	  det	  handlar	  om	  
manipulation	  och	  övertalning,	  vilket	  enligt	  stegen	  innebär	  ett	  icke-‐
deltagande.	  
	  
	  



	   16	  

	  
	  Figur	  2:	  Arnsteins	  delaktighetstrappa	  (1969).	  
	  
	  
Trappsteg	  3-‐5	  syftar	  till	  deltagande	  som	  symboliskt	  värde	  dvs.	  för	  att	  
göra	  beslut	  legitimt	  utåt	  sett.	  Här	  går	  det	  att	  tala	  om	  enspårig	  
information	  från	  makthavare	  till	  medborgare.	  Medborgare	  deltar	  i	  
informationsmöten	  där	  tjänstemän	  och	  politiker	  informerar	  om	  den	  
aktuella	  frågan	  utan	  att	  de	  deltagande	  egentligen	  har	  någon	  chans	  att	  
föra	  fram	  deras	  åsikter.	  Något	  som	  enligt	  Arnstein	  är	  typiskt	  för	  
denna	  nivå	  är	  att	  bjuda	  in	  medborgare	  till	  samrådsmöten	  där	  de	  får	  
föra	  fram	  sina	  synpunkter,	  men	  där	  slutligen	  ingen	  hänsyn	  tas	  till	  de	  
yttranden	  som	  inkommit.	  Krasst	  ett	  deltagande	  utan	  makt	  att	  
påverka.	  Arnstein	  ser	  detta	  som	  bluffmakeri	  då	  det	  ges	  ett	  visst	  
inflytande	  till	  medborgare	  men	  utan	  att	  ta	  hänsyn	  till	  detta.	  
	  
Det	  är	  inte	  förrän	  vid	  det	  sjätte	  trappsteget	  som	  det	  enligt	  Arnstein	  
går	  att	  tala	  om	  ett	  verkligt	  deltagande.	  Nivå	  6-‐8	  innebär	  
medborgarmakt,	  vilket	  förklaras	  av	  partnerskap,	  delegerad	  makt	  och	  
på	  den	  högsta	  nivån	  medborgarkontroll	  som	  syftar	  till	  att	  
medborgare	  har	  full	  kontroll	  över	  en	  fråga,	  exempelvis	  egen	  budget,	  
kontroll	  över	  utvecklingsprogram	  etc.	  
	  
Arnstein	  gör	  tydligt	  att	  detta	  är	  en	  förenkling	  av	  hur	  det	  faktiskt	  ser	  
ut,	  men	  att	  det	  ändå	  ger	  en	  bild	  av	  det	  som	  enligt	  henne	  många	  har	  
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missat	  –	  att	  medborgardeltagande	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  
innebära	  att	  medborgare	  utövar	  reellt	  inflytande.	  
	  

4.4	  Delaktighetstrappa	  Boverket	  
	  
Boverket	  (2015b)	  förespråkar	  att	  släppa	  in	  medborgare	  i	  dialog	  
innan	  den	  formella	  planprocessen	  inleds.	  Därigenom	  får	  kommunen	  
möjlighet	  att	  tidigt	  identifiera	  viktiga	  frågeställningar	  vilket	  de	  menar	  
höjer	  kvaliteten	  i	  planeringen.	  Däremot	  menar	  Boverket	  (2015c)	  att	  
det	  i	  detaljplanesammanhang	  alltid	  är	  vissa	  avgöranden	  som	  är	  
beslutade	  när	  initiativ	  tas	  till	  planen.	  Boverket	  förtydligar	  att	  
medborgardialog	  syftar	  till	  att	  medborgaren	  har	  insyn	  i	  planeringen,	  
att	  det	  finns	  en	  transparens.	  De	  gör	  också	  tydligt	  att	  information	  inte	  
är	  detsamma	  som	  dialog,	  där	  inte	  heller	  inflytande	  behöver	  innebära	  
medbestämmande	  (Boverket,	  2015d).	  Boverket	  presenterar	  en	  
förenklad	  ”delaktighetstrappa”	  (figur	  3)	  som	  bygger	  på	  Arnsteins	  
delaktighetstrappa	  men	  med	  den	  modifikationen	  som	  förmedlar	  
bilden	  om	  vilken	  nivå	  av	  ”inflytande”	  som	  råder	  i	  olika	  sammanhang.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  3:	  Boverkets	  illustration	  av	  Delaktighetstrappan	  (2015a).	  
	  
	  
Boverkets	  (2015c)	  definition	  och	  budskap	  av	  delaktighetstrappan	  är	  
att	  det	  är	  viktigt	  att	  planeraren	  i	  hög	  grad	  är	  medveten	  om	  att	  dessa	  
fyra	  nivåer	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  i	  graden	  av	  medborgarmakt.	  De	  
gör	  det	  tydligt	  genom	  att	  beskriva	  att	  ”...Om	  det	  inte	  handlar	  om	  en	  
dialog	  utan	  om	  ren	  information,	  så	  bör	  du	  klargöra	  det”.	  	  
	  
Första	  nivån	  i	  figur	  3	  handlar	  om	  information	  till	  medborgarna	  i	  
enkel	  riktning	  dvs.	  det	  finns	  inget	  samtal,	  medan	  nivå	  2	  syftar	  till	  
förankring,	  vilket	  ger	  medborgare	  möjligheter	  till	  att	  framföra	  
synpunkter	  kring	  förslag	  och	  olika	  alternativ.	  Nivå	  3	  berör	  
delaktighet,	  där	  medborgare	  aktivt	  får	  delta	  i	  framtagandet	  av	  olika	  
förslag.	  Medborgare	  delar	  då	  åsikter,	  framför	  sina	  idéer	  och	  för	  dialog	  
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med	  kommunens	  tjänstemän.	  Nivå	  4	  handlar	  om	  medbestämmande	  
där	  medborgare,	  genom	  att	  exempelvis	  delta	  i	  en	  folkomröstning,	  
direkt	  påverkar	  beslutet.	  
	  
Nivå	  2-‐4	  är	  enligt	  Boverket	  nivåer	  där	  dialog	  förs	  mellan	  medborgare	  
och	  tjänstemän,	  vilket	  innebär	  inflytande	  i	  faktiskt	  mening.	  Nivå	  1	  
innebär	  istället	  envägskommunikation	  från	  kommunen	  ut	  till	  
medborgare.	  Däremot	  gör	  Boverket	  det	  tydligt	  att	  den	  första	  nivån	  
fortfarande	  är	  av	  viktig	  karaktär,	  men	  att	  dialog	  inte	  kan	  räknas	  in	  
(Boverket,	  2015d).	  Vilken	  ordning	  som	  dessa	  steg	  tas	  i	  spelar	  roll.	  
Det	  är	  dock	  mest	  vanligt	  att	  information	  till	  medborgare	  är	  det	  första	  
steget.	  Under	  medborgardialogprocess	  är	  det	  naturligt	  att	  man	  går	  
fram	  och	  tillbaka	  mellan	  dessa	  olika	  nivåer,	  vilket	  enligt	  Boverket	  
beror	  vilken	  typ	  av	  fråga	  som	  tas	  i	  behandling.	  	  
	  

4.5	  Delaktighetstrappa	  SKL	  
	  
Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  (SKL)	  publicerade	  år	  2013	  
rapporten	  ”Medborgardialog	  som	  del	  i	  styrprocessen	  (SKL,	  2013)	  
som	  syftar	  till	  att	  stödja	  kommuner	  i	  medborgardialogen.	  Liksom	  
Boverket	  har	  SKL	  i	  rapporten	  presenterat	  en	  delaktighetstrappa	  som	  
även	  denna	  utgår	  ifrån	  Arnsteins	  delaktighetsstege	  (SKL,	  2013).	  SKL	  
har	  modifierat	  modellen	  något	  för	  att	  kunna	  tillämpas	  i	  en	  svensk	  
planeringskontext.	  	  
	  
Figur	  4	  visar	  SKLs	  version	  av	  delaktighetstrappan.	  Först	  och	  främst	  
menar	  SKL	  att	  tillämpning	  av	  medborgardialog	  inte	  per	  automatik	  
innebär	  ersätter	  det	  representativa	  demokratisystemet	  med	  
direktdemokrati.	  Istället	  menar	  de	  att	  medborgardialogen	  är	  till	  för	  
att	  ge	  stöd	  åt	  det	  representativa	  systemet	  i	  syfte	  att	  uppnå	  ökad	  tillit	  
på	  lokal	  nivå	  och	  den	  lokala	  demokratin.	  Då	  det	  ytterst	  är	  de	  
förtroendevalda	  politikerna	  som	  fattar	  beslut	  är	  frågan	  i	  vilken	  
omfattning	  och	  i	  vilken	  grad	  som	  medborgare	  mellan	  valen	  ska	  få	  ha	  
inflytande	  i	  olika	  frågor.	  Enligt	  SKL	  är	  detta	  viktigt	  att	  ta	  ställning	  till.	  
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Figur.4	  SKLs	  illustration	  av	  delaktighetstrappan	  (2013).	  
	  
	  
Från	  SKLs	  sida	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  första	  steget	  utförs	  då	  detta	  utgör	  
ett	  fundament	  och	  är	  viktigt	  för	  att	  slutligen	  uppnå	  delaktighet	  bland	  
medborgare.	  Konsultation	  innebär	  vidare	  ett	  behov	  av	  återkoppling	  
från	  medborgare	  rörande	  presenterade	  analyser	  och	  olika	  förslag	  där	  
de	  tar	  ställning	  till	  det	  förslag	  som	  de	  anser	  vara	  lämpligast	  och	  mest	  
genomförbart.	  I	  det	  tredje	  steget,	  dialog,	  ska	  medborgare	  få	  möjlighet	  
att	  i	  dialog	  framföra	  sin	  egen	  åsikt	  och	  argumentation	  kring	  den	  
aktuella	  frågan	  för	  att	  säkerställa	  medborgares	  intressen	  inför	  den	  
fortsatta	  processen.	  Inflytande	  syftar	  mer	  specifikt	  till	  direkt	  
deltagande	  där	  medborgare	  deltar	  i	  ett	  övergripande	  tema	  under	  en	  
längre	  period.	  I	  detta	  steg	  ska	  tjänstemän	  och	  politiker	  identifiera	  de	  
behov	  och	  lösningar	  som	  framkommer	  från	  medborgare	  slutligen	  
bidrar	  till	  underlag	  inför	  beslut.	  Det	  sista	  steget,	  medbeslutande,	  
innebär	  att	  den	  valda	  församlingen	  har	  möjlighet	  att	  delegera	  ansvar	  
till	  en	  styrelse	  eller	  nämnd	  där	  dessa	  väljs	  som	  enskilda	  personer	  och	  
inte	  utifrån	  partitillhörighet.	  Här	  kan	  fullmäktige	  också	  fatta	  beslut	  
om	  att	  delegera	  beslutsfattandet	  på	  medborgarnivå	  där	  
folkomröstning	  tillämpas	  (SKL,	  2013).	  	  
	  

5.	  Resultat	  	  

5.1	  Medborgardialog	  och	  dess	  funktion	  
	  
Medborgardialog	  är	  någonting	  som	  bland	  kommunerna	  är	  en	  stor	  
och	  viktig	  del	  i	  planarbetet.	  Medborgardialog	  är	  när	  man	  träffar	  
personer	  rent	  fysiskt,	  när	  man	  faktiskt	  träffar	  kunden.	  Därför	  behövs	  
möten,	  utskick	  av	  material,	  utbyte	  av	  åsikter,	  ett	  informationsflöde	  i	  
båda	  riktningar.	  En	  av	  respondenterna	  har	  svårt	  att	  förknippa	  
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begreppet	  med	  något	  positivt	  och	  menar	  att	  det	  är	  brist	  på	  kunskap	  
om	  hur	  man	  gör	  de	  och	  därför	  blir	  det	  fel	  utfall	  och	  fel	  förväntningar.	  
	  
-‐ ”Jag	  tänker	  att	  medborgardialog	  är	  någonting	  mer	  än	  det	  som	  	  
PBL	  föreskriver.”	  Respondent	  4	  
	  

-‐ ”Det	  handlar	  om	  att	  vi	  ska	  skaffa	  oss	  kunskap	  om	  medborgares	  
uppfattning	  om	  miljön,	  deras	  upplevelser	  av	  sin	  omgivning,	  så	  att	  
vi	  kan	  göra	  planer	  som	  lyckas.”	  Respondent	  5	  

	  
	  
Samrådsskedet	  i	  den	  formella	  detaljplaneprocessen	  har	  blivit	  mer	  
som	  ett	  informationsskede	  menar	  några	  respondenter,	  att	  det	  
skickas	  ut	  handlingar	  som	  de	  andra	  får	  ge	  respons	  på.	  
Medborgardialog	  i	  sin	  absoluta	  innebörd	  öppnar	  enligt	  en	  
intervjuperson	  istället	  upp	  för	  samtal,	  ett	  utbyte	  av	  åsikter,	  i	  kontrast	  
till	  det	  formella	  samrådstillfället	  där	  kommunen	  endast	  informerar	  
om	  ett	  förslag.	  Medborgardialogen	  är	  användbart	  till	  mycket,	  om	  det	  
förs	  på	  rätt	  sätt	  och	  är	  användbart	  i	  detaljfrågor,	  ex:	  ”hur	  vill	  du	  
utforma	  din	  park?”,	  därmed	  inte	  användbart	  till	  större	  viktiga	  
satsningar	  rörande	  exempelvis	  infrastruktur,	  eller	  ”hur	  vi	  ska	  minska	  
parkeringstalet	  för	  att	  få	  en	  hållbar	  stad”,	  det	  är	  svåra	  beslut	  som	  
måste	  ske	  på	  politisk	  ingång	  menar	  en	  annan	  respondent.	  Från	  en	  
annan	  kommun	  menar	  de	  att	  det	  genom	  dialog	  uppkommer	  frågor	  
som	  kan	  generera	  i	  kreativa	  lösningar,	  nya	  förslag	  till	  vad	  som	  kan	  
ingå	  i	  en	  plan	  och	  vad	  som	  är	  lämpligt.	  
	  
-‐ ”Syftet	  med	  medborgardialog	  är	  att	  informera	  vad	  som	  är	  på	  
gång,	  men	  även	  att	  få	  ta	  del	  av	  inkomna	  synpunkter	  för	  att	  på	  så	  
vis	  kunna	  undanröja	  eventuella	  farhågor	  eller	  frågor	  som	  de	  
kanske	  inte	  förstått	  om	  vi	  inte	  haft	  dialog.”	  Respondent	  2	  

	  

5.2	  Modeller	  för	  dialog	  
	  
Generellt	  sett	  verkar	  det	  inte	  finnas	  någon	  dialogmodell	  som	  ständigt	  
kan	  tillämpas	  i	  alla	  sortens	  frågor	  där	  de	  flesta	  av	  respondenterna	  
menar	  att	  dialogform	  väljs	  utifrån	  viken	  fråga	  det	  gäller.	  Det	  
poängteras	  dock	  från	  en	  intervjuperson	  att	  små	  frågor	  kan	  ha	  stor	  
betydelse	  och	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  mer	  omfattande	  dialog.	  En	  annan	  
respondent	  menar	  att	  deras	  tillvägagångssätt	  är	  att	  försöka	  att	  nå	  ut	  
med	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt,	  att	  se	  till	  att	  det	  blir	  en	  
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möjlighet	  att	  träffas.	  De	  flesta	  intervjuade	  tjänstemännen	  menar	  att	  
alla	  detaljplanehandläggare	  arbetar	  på	  olika	  sätt	  vilket	  gör	  att	  det	  
inte	  finns	  någon	  modell	  som	  ständigt	  tillämpas.	  Däremot	  är	  det	  
vanligaste	  att	  kommunerna	  har	  informationsmöten	  där	  de	  samlar	  
inte	  bara	  tjänstemän	  för	  detaljplanering	  utan	  också	  någon	  som	  
exempelvis	  arbetar	  med	  trafikfrågor	  eller	  något	  liknande.	  	  
	  
En	  av	  intervjupersonerna	  har	  inte	  arbetat	  särskilt	  länge	  i	  sin	  
kommun	  men	  tror	  att	  det	  används	  en	  kombination	  av	  enkäter,	  
undersökningar,	  möten	  och	  utskick.	  Däremot	  nämner	  
intervjupersonen	  en	  egenkonstruerad	  digital	  dialogmetod	  som	  heter	  
”Meerci”	  (Quality	  Architects,	  2015).	  Metoden	  mäter	  upplevelser	  av	  en	  
plats	  samt	  vilka	  faktorer	  som	  kan	  förklara	  att	  en	  plats	  exempelvis	  
upplevs	  som	  otrygg	  och	  genererar	  i	  ett	  vetenskapligt	  validerat	  
resultat,	  vilket	  respondenten	  menar	  har	  tillämpats	  av	  ett	  flertal	  
kommuner.	  Metoden	  är	  användbar	  för	  att	  strukturera	  kunskap	  om	  en	  
plats	  och	  hur	  den	  upplevs.	  Då	  resultatet	  har	  en	  vetenskaplig	  validitet	  
menar	  intervjupersonen	  att	  detta	  ger	  stor	  trygghet	  när	  man	  ska	  
presentera	  för	  politiker	  och	  göra	  prioriteringar.	  
	  
De	  flesta	  av	  respondenterna	  menar	  att	  de	  inte	  arbetar	  utifrån	  några	  
direkta	  rekommendationer	  från	  SKL	  eller	  Boverket.	  En	  av	  
respondenterna	  tillägger	  att	  de	  är	  så	  många	  som	  arbetar	  på	  
avdelningen	  och	  att	  det	  därför	  är	  svårt	  att	  ha	  direkt	  insyn	  i	  hur	  andra	  
arbetar.	  Från	  en	  annan	  intervju	  framkommer	  det	  att	  de	  förvisso	  
arbetar	  utifrån	  rekommendationer	  från	  SKL	  och	  Boverket	  men	  utan	  
att	  de	  egentligen	  vet	  vilka	  rekommendationerna	  är.	  Respondenten	  
menar	  att	  det	  finns	  en	  diskussion	  inom	  branschen	  om	  hur	  man	  vill	  
kommunicera	  och	  förankra	  idéer	  med	  allmänheten	  och	  därmed	  
arbetar	  i	  samma	  anda.	  	  
	  
-‐ ”Jag	  skulle	  inte	  ens	  säga	  att	  det	  är	  en	  dialogprocess.	  Det	  är	  det	  
lagliga	  samrådet	  vi	  gör.”	  Respondent	  3	  

	  
-‐ ”Jag	  skulle	  nog	  säga	  att	  det	  blir	  lite	  olika	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  
för	  projekt,	  för	  i	  kommunen	  så	  finns	  det	  ju	  stadsnära	  projekt	  som	  
berör	  många	  människor	  och	  som	  kanske	  påverkar	  stadens	  
identitet,	  och	  då	  behöver	  man	  ju	  jobba	  på	  ett	  visst	  sätt	  eftersom	  
att	  målgruppen	  är	  större	  och	  mer	  diffus.”	  Respondent	  4	  
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5.3	  Lyckade	  dialogprojekt	  
	  
För	  tjänstemannen	  själv	  kan	  en	  dialog	  ha	  varit	  bra,	  men	  för	  att	  känna	  
att	  någonting	  har	  varit	  lyckat	  så	  ska	  de	  deltagande	  vara	  nöjda,	  och	  
det	  ingår	  ju	  yrket	  att	  det	  nästan	  alltid	  är	  några	  som	  blir	  besvikna,	  
framför	  allt	  de	  som	  kanske	  inte	  ville	  ha	  någon	  förändring,	  menar	  en	  
av	  respondenterna.	  Framgångsrika	  projekt	  har	  varit	  när	  
intervjupersonerna	  har	  haft	  möten	  innan	  den	  formella	  processen	  
inletts.	  Ett	  bra	  projekt	  som	  en	  av	  respondenterna	  nämner	  har	  varit	  
ett	  stort	  projekt	  som	  det	  skrivits	  mycket	  om	  i	  tidningen,	  som	  har	  
dragit	  åt	  sig	  stor	  uppmärksamhet,	  men	  som	  intervjupersonen	  tycker	  
ha	  varit	  framgångsrikt	  just	  för	  att	  de	  har	  nått	  så	  många	  människor	  
och	  lyckats	  få	  de	  medvetna	  om	  att	  det	  här	  pågår	  där	  medborgare	  har	  
fått	  informera	  hur	  och	  på	  vilket	  vis	  de	  använder	  platsen.	  I	  detta	  
projekt	  fanns	  en	  väldigt	  stark	  politiskt	  vilja	  att	  bygga	  där	  de	  berörda	  
var	  emot	  byggnation.	  I	  mötet	  med	  dessa	  medborgare	  fanns	  många	  
kommunala	  tjänstemän	  på	  plats	  där	  de	  delades	  in	  i	  mindre	  grupper	  
för	  att	  byta	  åsikter	  i	  frågan.	  Även	  fast	  det	  kanske	  är	  svårt	  för	  de	  
berörda	  att	  påverka	  den	  starka	  politiska	  vilja	  som	  finns	  rörande	  
byggnation	  så	  menar	  respondenten	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  dialog	  även	  
fast	  de	  inte	  får	  så	  stora	  genomslag	  i	  planen,	  just	  eftersom	  att	  det	  blir	  
synligt	  att	  många	  är	  berörda	  och	  har	  synpunkter.	  Respondenten	  
menar	  samtidigt	  att	  de	  har	  valt	  sina	  politiker	  som	  ska	  representera	  
de,	  och	  då	  är	  det	  viktigt	  för	  politikerna	  att	  se	  vad	  dessa	  människor	  
tycker,	  och	  ta	  med	  detta	  i	  beslutet.	  	  
	  
-‐ ”Även	  fast	  det	  finns	  en	  stark	  politiskt	  vilja	  att	  genomföra	  något	  
så	  är	  det	  viktigt	  med	  tidig	  kontakt	  med	  berörda	  i	  konfliktartade	  
frågor,	  för	  att	  skapa	  ett	  förtroende	  så	  att	  de	  inte	  känner	  att	  de	  
blir	  förda	  bakom	  ljuset,	  vilket	  många	  gånger	  är	  bilden	  av	  
projekt.”	  Respondent	  1	  

	  
	  
Några	  respondenter	  menar	  att	  något	  som	  har	  fungerat	  bra	  och	  som	  
är	  den	  vanligaste	  formen	  är	  öppet	  hus.	  Då	  får	  människor	  möjlighet	  
att	  droppa	  in	  när	  som	  helst,	  det	  är	  mer	  flexibelt	  för	  medborgarna.	  De	  
brukar	  inte	  ha	  de	  här	  traditionella	  samrådsmötena	  att	  ”Kl:17.00	  ska	  
du	  befinna	  dig	  här”,	  där	  en	  respondent	  menar	  att	  detta	  riskerar	  att	  
fånga	  in	  en	  grupp	  människor	  som	  blir	  tysta	  och	  inte	  vågar	  uttrycka	  
sig	  så	  som	  de	  kanske	  vill.	  Därför	  har	  det	  istället	  fungerat	  bra	  att	  ha	  
öppet	  hus	  där	  de	  kan	  komma	  och	  gå	  lite	  som	  de	  vill	  och	  få	  svar	  på	  
sina	  frågor.	  Under	  dessa	  tillfällen	  är	  handläggare	  närvarande,	  men	  
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också	  ordförande	  för	  miljönämnden	  som	  ett	  exempel,	  dvs.	  att	  det	  inte	  
bara	  är	  planhandläggare	  utan	  att	  det	  finns	  en	  bredd	  så	  att	  människor	  
kan	  få	  svar	  på	  frågor	  som	  inte	  endast	  är	  planfrågor.	  	  
	  
En	  annan	  intervjuperson	  beskriver	  ett	  projekt	  som	  har	  varit	  lyckat	  
sett	  ur	  ett	  dialogperspektiv.	  Detta	  projekt	  hade	  ett	  väldigt	  stort	  
allmänintresse	  där	  de	  hade	  en	  annons	  i	  lokaltidningen	  om	  att	  
projektet	  var	  på	  gång.	  Generellt	  arbetar	  de	  tätt	  ihop	  med	  kommunens	  
lokala	  tidning	  då	  den	  har	  stor	  spridning	  i	  kommunen	  och	  således	  når	  
många	  av	  invånarna.	  Respondenten	  beskriver	  att	  ca	  en	  vecka	  innan	  
det	  formella	  samrådsskedet	  så	  kontaktades	  de	  av	  media	  angående	  
projektet,	  då	  det	  var	  av	  stort	  allmänintresse	  och	  som	  det	  skulle	  
skrivas	  en	  artikel	  om	  i	  tidningen.	  Där	  skrevs	  också	  att	  de	  skulle	  ha	  
medborgardialog,	  och	  på	  så	  vis	  blev	  det	  väldigt	  slagkraftigt	  
tillsammans	  med	  artikeln.	  Intervjupersonen	  menar	  också	  att	  de	  hade	  
haft	  bra	  dialog	  med	  medborgare	  före	  den	  formella	  processen	  där	  de	  
informerade	  om	  att	  de	  skulle	  ha	  en	  fortsättning,	  både	  samrådsmöte	  
och	  lite	  till.	  Bland	  annat	  har	  de	  haft	  en	  utställning	  i	  en	  galleria,	  samt	  
varit	  ute	  på	  planområdet	  och	  träffat	  de	  människor	  som	  bor	  och	  
jobbar	  i	  området.	  Respondenten	  menar	  att	  de	  särskilt	  har	  haft	  möten	  
med	  dessa	  människor,	  både	  på	  deras	  initiativ	  och	  på	  kommunens	  
initiativ.	  
	  

5.4	  Finns	  det	  tid	  för	  dialog?	  
	  
Bland	  respondenterna	  råder	  det	  delade	  meningar	  huruvida	  det	  finns	  
tid	  för	  dialog.	  En	  av	  intervjupersonerna	  menar	  att	  de	  är	  väldigt	  
tidspressade,	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  känna	  att	  det	  finns	  
tillräckligt	  mycket	  tid	  till	  dialog.	  Respondenten	  skulle	  vilja	  göra	  
mycket	  mer	  än	  vad	  denne	  har	  tid	  till	  att	  göra.	  Ibland	  har	  de	  utrymme	  
att	  föra	  större	  dialogprocesser,	  det	  är	  lite	  både	  och,	  men	  ofta	  menar	  
respondenten	  att	  det	  blir	  väldigt	  stressigt	  när	  de	  inte	  har	  den	  där	  
extra	  tiden	  att	  lägga	  på	  dialog.	  Från	  en	  annan	  kommun	  framkommer	  
det	  att	  det	  är	  tidskrävande	  när	  man	  ska	  engagera	  andra	  icke	  
planeringskunniga	  där	  dialogmöten	  ska	  generera	  input	  till	  ett	  
projekt.	  Däremot	  finns	  det	  tillräckligt	  mycket	  tid	  till	  den	  breda	  
dialogen	  dvs.	  att	  informera	  att	  någonting	  är	  på	  gång.	  	  
	  
Från	  en	  annan	  intervju	  framkom	  det	  att	  det	  finns	  det	  tillräckligt	  
mycket	  tid	  till	  att	  föra	  en	  bra	  dialog	  där	  denne	  menar	  att	  situationer	  
kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  om	  det	  rör	  sig	  om	  en	  storstadsregion	  där	  
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tidspressen	  ofta	  är	  större.	  Respondenten	  har	  arbetat	  i	  både	  mindre	  
och	  större	  kommuner	  men	  har	  aldrig	  i	  något	  sammanhang	  själv	  känt	  
att	  tidspress	  varit	  en	  anledning	  till	  att	  inte	  få	  tid	  till	  dialog	  och	  menar	  
att	  de	  på	  kommunen	  tar	  sig	  tid	  för	  dialog	  då	  det	  kan	  kosta	  ännu	  mer	  i	  
efterhand	  med	  risk	  för	  överklaganden	  etc.	  Däremot	  menar	  
intervjupersonen	  rent	  generellt	  att	  politiker	  och	  byggherrar	  har	  
mycket	  åsikter	  om	  tidsaspekten	  när	  det	  gäller	  detaljplaner.	  	  
	  
-‐ ”I	  vissa	  fall	  skulle	  mer	  tid	  vara	  uppskattat.	  Frågan	  är	  i	  vilka	  
ärenden	  som	  mer	  tid	  skulle	  kunna	  ge	  någonting.	  Jag	  tycker	  ändå	  
att	  vi	  har	  möten	  för	  allmänheten,	  det	  tycker	  jag	  att	  vi	  hinner	  
med.”	  Respondent	  2	  

	  
	  
Något	  som	  återupprepas	  bland	  intervjupersonerna	  är	  när	  i	  projektets	  
gång	  som	  dialog	  faktiskt	  tillför	  någonting.	  En	  av	  respondenterna	  
menar	  att	  det	  måste	  finnas	  någonting	  att	  visa	  och	  föra	  dialog	  kring,	  
någon	  form	  av	  idé	  som	  diskuteras.	  Sedan	  vill	  man	  befinna	  sig	  i	  ett	  
sådant	  skede	  där	  det	  faktiskt	  går	  att	  påverka	  som	  medborgare,	  så	  där	  
är	  det	  ju	  bra	  att	  använda	  samråd	  och	  granskningstillfället	  som	  faller	  
inom	  den	  formella	  processen.	  Respondenten	  menar	  också	  att	  även	  
om	  man	  gör	  mer	  än	  det	  som	  lagstiftningen	  kräver	  så	  är	  dessa	  två	  
tillfällen	  ganska	  bra	  tillfällen	  i	  planprocessen	  där	  man	  är	  mottaglig	  
för	  synpunkter	  och	  samtidigt	  har	  ett	  förslag	  som	  man	  har	  arbetat	  
fram.	  Samma	  intervjuperson	  känner	  att	  de	  prioriterar	  dialogen	  innan	  
det	  formella	  samrådet,	  de	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt.	  Respondenten	  
exemplifierar	  ett	  projekt	  som	  är	  en	  helt	  ny	  stadsdel	  som	  samtidigt	  
var	  en	  stor	  medborgardialogsatsning	  där	  de	  egentligen	  inte	  hade	  
kommit	  så	  lång	  i	  arbetet	  när	  de	  hade	  första	  mötet	  med	  medborgare.	  
En	  annan	  respondent	  menar	  att	  tiden	  alltför	  sällan	  finns	  i	  projekten,	  
det	  är	  väldigt	  tidssnävt	  att	  ”nu	  ska	  ni	  leverera	  en	  plan”,	  allmänheten	  
får	  tycka	  till	  om	  förslaget	  i	  det	  formella	  samrådsförfarandet.	  
	  
-‐ ”Det	  saknas	  förståelse	  hos	  politiken	  och	  ledningen	  vad	  en	  
medborgardialog	  är	  och	  när	  man	  ska	  ta	  in	  den	  och	  hur	  lång	  tid	  
en	  sådan	  tar,	  för	  att	  den	  ska	  bli	  ärlig.”	  Respondent	  3	  
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5.5	  Medborgares	  reella	  inflytande	  i	  processer	  
	  
Det	  generella	  intrycket	  från	  intervjupersonerna	  är	  att	  medborgares	  
reella	  inflytande	  inte	  är	  särskilt	  stort.	  Enligt	  en	  av	  respondenterna	  så	  
har	  medborgare	  alldeles	  för	  stor	  makt	  i	  projekt,	  och	  makt	  på	  ”fel	  
sätt”.	  Intervjupersonen	  syftar	  till	  att	  det	  överklagas	  för	  mycket	  vilket	  
förhalar	  processerna	  utan	  att	  de	  faktiskt	  får	  igenom	  sin	  fråga,	  vilket	  
ofta	  är	  överklaganden	  som	  tjänstemännen	  redan	  vet	  om	  att	  de	  inte	  
kommer	  att	  få	  rätt	  på.	  Staden	  är	  till	  för	  alla,	  där	  respondenten	  menar	  
att	  det	  ofta	  är	  de	  närmaste	  grannarna	  som	  är	  griniga	  och	  därför	  blir	  
det	  fel	  fokus.	  Perspektivet	  måste	  breddas	  på	  vad	  folk	  egentligen	  
tycker	  om	  den	  aktuella	  platsen	  eller	  området.	  Ofta	  vill	  de	  berörda	  ha	  
det	  som	  det	  är	  och	  är	  rädd	  för	  förändringar	  på	  olika	  sätt,	  sättningar	  i	  
hus	  eller	  lägre	  värde,	  minskad	  utsikt,	  och	  då	  överklagas	  det.	  	  
	  
-‐ ”Ofta	  så	  kommer	  de	  ju	  in	  först	  i	  samrådet,	  och	  då	  är	  det	  ju	  så	  
mycket	  som	  redan	  är	  genomarbetat,	  och	  då	  är	  det	  väldigt	  svårt	  
att	  ändra	  på	  någonting.”	  Respondent	  1	  

	  
	  
Medborgares	  utrymme	  är	  generellt	  sett	  inte	  så	  stort	  i	  projekt	  hävdar	  
en	  av	  intervjupersonerna.	  I	  sådana	  fall	  kan	  det	  handla	  om	  mindre	  
justeringar	  av	  någonting	  och	  inte	  att	  det	  diskuteras	  om	  det	  ska	  
byggas	  eller	  inte,	  den	  frågan	  är	  svår	  att	  påverka.	  Politikerna	  har	  fattat	  
beslut	  om	  att	  påbörja	  planläggningen,	  där	  har	  projektet	  gått	  så	  långt	  
och	  planen	  är	  inarbetad.	  Intervjupersonen	  menar	  att	  det	  är	  ganska	  
sällan	  som	  det	  går	  så	  långt	  som	  att	  det	  inte	  blir	  någon	  plan.	  
	  
-‐ ”Generellt	  så	  tror	  jag	  att	  medborgarna	  har	  otroligt	  lite	  att	  säga	  
till	  om	  hur	  den	  egna	  staden	  byggs.”	  Respondent	  5	  

	  
	  
Enligt	  en	  annan	  respondent	  handlar	  det	  mycket	  om	  vilka	  synpunkter	  
som	  inkommer.	  Det	  finns	  alltid	  människor	  som	  tänker	  att	  ”i	  mitt	  
område	  får	  ingenting	  byggas”,	  och	  då	  blir	  det	  ju	  svårt,	  samhället	  kan	  
inte	  stå	  stilla.	  Respondenten	  nämner	  att	  de	  har	  haft	  ett	  antal	  platser	  i	  
kommunen	  där	  de	  haft	  nya	  bostadsområden	  på	  gång,	  och	  där	  har	  de	  
inte	  haft	  medborgarna	  med	  i	  så	  stor	  utsträckning	  initialt.	  Det	  har	  mer	  
varit	  att	  allmänheten	  har	  fått	  se	  ett	  förslag	  och	  utifrån	  om	  det	  
inkommit	  synpunkter	  så	  har	  de	  försökt	  träffa	  dessa	  människor	  och	  
arbetat	  med	  deras	  synpunkter.	  Däremot	  menar	  intervjupersonen	  att	  
det	  inte	  är	  alltid	  som	  medborgarnas	  synpunkter	  kan	  tillgodoses.	  En	  
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annan	  kommun	  har	  haft	  ett	  projekt	  där	  många	  idéer	  från	  invånare	  
har	  fått	  genomslag	  i	  planen.	  I	  detta	  projekt	  så	  ändrades	  ganska	  
mycket	  i	  planen	  från	  det	  formella	  samrådsskedet	  till	  det	  som	  kom	  att	  
visas	  i	  granskningsskedet.	  Det	  var	  bland	  annat	  en	  medborgare	  som	  
hade	  varit	  kreativ	  och	  skissat	  själv.	  Det	  var	  ingenting	  som	  för	  
medborgaren	  innebar	  ett	  problem,	  utan	  bara	  ett	  förslag	  till	  
förbättring,	  vilket	  togs	  in	  i	  planen	  då	  det	  helt	  enkelt	  bedömdes	  vara	  
en	  bra	  idé.	  	  
	  

5.6	  Reformer	  i	  detaljplaneprocessen	  	  
	  
Bland	  intervjupersonerna	  råder	  det	  osäkerhet	  rådande	  reformerna	  i	  
detaljplaneprocessen	  i	  syfte	  att	  göra	  den	  smidigare	  och	  effektivare.	  
Många	  respondenter	  menar	  att	  det	  istället	  kan	  leda	  till	  fler	  
överklaganden	  vilket	  sannolikt	  inte	  effektiviserar	  processen.	  Man	  
måste	  se	  tidsvinsten	  i	  processen	  från	  det	  att	  ett	  projekt	  startar	  till	  
dess	  att	  planen	  har	  vunnit	  laga	  kraft.	  Det	  finns	  ingen	  användning	  av	  
en	  detaljplan	  innan	  den	  vunnit	  laga	  kraft	  menar	  en	  respondent.	  
Samma	  intervjuperson	  menar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uttala	  sig	  om	  
huruvida	  en	  snabbare	  process	  kan	  leda	  till	  färre	  överklaganden,	  och	  
tvärtom,	  om	  en	  mer	  noggrann	  dialogprocess	  faktiskt	  leder	  till	  färre	  
överklaganden.	  	  
	  
-‐ ”Det	  som	  man	  vill	  när	  man	  ändrar	  lagen	  är	  att	  man	  vill	  snabba	  
på	  processen,	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  blir	  så	  mycket	  snabbare.”	  
Respondent	  1	  

	  
	  
Enligt	  de	  flesta	  respondenter	  har	  de	  inte	  påverkats	  av	  borttagandet	  
av	  planprogramskravet	  i	  samband	  med	  införandet	  av	  PBL	  2011.	  Så	  
som	  en	  av	  respondenterna	  har	  uppfattat	  det	  så	  har	  det	  aldrig	  gjorts	  
mer	  planprogram	  i	  kommunen	  som	  det	  görs	  idag.	  Att	  kommunen	  har	  
köpt	  upp	  mycket	  mark	  och	  exploaterar	  är	  en	  anledning	  till	  varför	  
planprogram	  tas	  fram	  i	  så	  stor	  utsträckning.	  Det	  behöver	  göras	  någon	  
form	  av	  helhetslösning	  i	  dessa	  fall	  där	  exploateringen	  är	  omfattande	  
och	  rör	  många	  frågor,	  där	  av	  behov	  av	  planprogram.	  Respondenten	  
menar	  att	  huruvida	  det	  är	  lagkrav	  eller	  inte	  så	  beror	  det	  mer	  på	  om	  
det	  finns	  behov	  för	  det.	  Att	  kravet	  på	  program	  är	  slopat	  innebär	  inte	  
att	  möjligheten	  har	  försvunnit.	  Om	  vi	  ser	  att	  framtagande	  av	  
planprogram	  är	  det	  effektivaste	  sättet	  att	  arbeta	  så	  gör	  vi	  det	  menar	  
intervjupersonen.	  	  
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-‐ ”Vi	  har	  egentligen	  inte	  haft	  så	  många	  planprogram	  tidigare	  
heller,	  så	  förändringen	  har	  inte	  varit	  så	  stor	  för	  oss,	  vi	  gör	  
relativt	  få	  program.”	  Respondent	  2	  

	  
	  
En	  av	  intervjupersonerna	  hävdar	  att	  det	  är	  fel	  demokratiskt	  
inflytande	  idag	  och	  menar	  att	  det	  verkar	  vara	  en	  liten	  grupp	  som	  har	  
alldeles	  för	  stor	  makt,	  medan	  det	  är	  fler	  som	  skulle	  behöva	  få	  
samråda,	  men	  som	  av	  olika	  anledningar	  kanske	  inte	  engagerar	  sig	  i	  
planfrågor.	  En	  annan	  respondent	  menar	  att	  rättssäkerheten	  generellt	  
sett	  är	  dålig	  när	  det	  gäller	  stadsbyggandet.	  Det	  saknas	  kontakt	  med	  
medborgarna	  och	  är	  överens	  om	  hur	  städerna	  ska	  byggas,	  i	  viktiga	  
aspekter	  så	  som	  byggnaders	  höjd,	  skala	  etc.	  Vidare	  menar	  
respondenten	  att	  de	  alltid	  försöker	  erbjuda	  politiker	  tillfälle	  att	  träffa	  
sina	  medborgare	  och	  knyta	  kontakten	  mellan	  politiker	  och	  
medborgare.	  Politikerna	  är	  folkvalda	  och	  företräder	  sina	  medborgare	  
samma	  intervjuperson.	  Rollen	  är	  att	  sköta	  processer	  så	  att	  
politikerna	  känner	  att	  de	  har	  kontakt	  med	  medborgarna.	  
	  
Risken	  med	  att	  försöka	  effektivisera	  planprocessen	  enligt	  en	  
respondent	  är	  att	  det	  arbetas	  mindre	  med	  dialog,	  att	  allmänheten	  får	  
mindre	  möjlighet	  att	  påverka	  i	  processen.	  Intervjupersonen	  menar	  
att	  de	  nya	  förfarandena	  kan	  leda	  till	  att	  det	  blir	  en	  inskränkning	  i	  
medborgardialogen.	  Vidare	  ställer	  sig	  intervjupersonen	  skeptisk	  till	  
om	  kungörelseskedet	  (tidigare	  obligatoriskt	  i	  det	  tidigare	  
standardförfarandet,	  numera	  endast	  i	  utökat	  förfarande)	  verkligen	  
ger	  så	  mycket	  och	  ställer	  sig	  frågan	  vilka	  som	  faktiskt	  sitter	  och	  läser	  
dessa	  kungörelser	  i	  dagstidningen	  då	  läsandet	  av	  den	  traditionella	  
papperstidningen	  minskar.	  Många	  gånger	  vore	  det	  bättre	  om	  det	  
skickades	  ut	  information	  direkt	  till	  de	  som	  bor	  i	  det	  aktuella	  området	  
som	  bedöms	  som	  närmast	  berörda,	  alternativt	  hitta	  nya	  former	  att	  nå	  
ut	  till	  människor,	  för	  frågan	  är	  hur	  många	  som	  sitter	  och	  läser	  och	  
faktiskt	  äger	  en	  dagstidning	  idag.	  	  
	  
-‐ ”Det	  som	  vi	  egentligen	  vill	  åt	  för	  att	  bygga	  den	  här	  bra	  staden,	  
det	  som	  staten	  säger	  att	  vi	  ska	  göra	  med	  riktlinjer,	  program,	  
ekosystemtjänster,	  sociala	  värden	  och	  så,	  de	  verktygen	  sliter	  de	  
bort	  från	  oss.”	  Respondent	  3	  
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En	  effektivare	  planprocess	  kan	  generellt	  leda	  till	  att	  man	  tappar	  lite	  
av	  medborgarinflytandet	  menar	  en	  av	  respondenterna	  och	  hänvisar	  
till	  de	  nya	  förfarandena	  som	  införts	  2015.	  Intervjupersonen	  menar	  
att	  reformer	  i	  lagstiftningen	  indikerar	  på	  att	  mer	  och	  mer	  inte	  verkar	  
vara	  av	  stort	  allmänt	  intresse	  eller	  stor	  betydelse.	  Därför	  ska	  t.	  ex	  det	  
förfarande	  som	  tidigare	  var	  enkelt	  numera	  vara	  standard.	  Där	  missar	  
man	  exempelvis	  hela	  biten	  med	  kungörelseskedet.	  Intervjupersonen	  
menar	  att	  de	  ändå	  försöker	  ställa	  ut	  deras	  handlingar	  och	  synas	  i	  alla	  
fall,	  men	  de	  som	  håller	  koll	  via	  tidningar	  och	  så,	  de	  kommer	  inte	  att	  
se	  lika	  mycket	  som	  förut.	  Däremot	  skriver	  lokaltidningarna	  mycket	  
om	  projekt	  ändå,	  vilket	  kanske	  underlättar	  lite.	  Enligt	  respondenten	  
är	  det	  mycket	  upp	  till	  kommunerna	  hur	  ärenden	  hanteras,	  där	  det	  
inte	  behöver	  vara	  så	  att	  man	  struntar	  i	  möten	  med	  sakägare	  bara	  för	  
att	  standardförfarande	  tillämpas.	  Intervjupersonen	  menar	  att	  det	  
hela	  tiden	  pratas	  om	  att	  öka	  medborgarkontakterna	  utåt	  och	  
synliggöra,	  få	  in	  synpunkter.	  Ändå	  känns	  det	  inte,	  med	  tanke	  på	  
reformer	  i	  lagstiftningen,	  att	  lika	  mycket	  ska	  föras	  fram	  idag.	  Till	  
detta	  menar	  respondenten	  att	  det	  märks	  att	  fler	  engagerar	  sig	  idag,	  
och	  hänvisar	  till	  hennes	  15-‐åriga	  erfarenhet	  som	  planerare.	  
Människor	  är	  inte	  heller	  rädda	  för	  att	  överklaga	  idag.	  Det	  har	  blivit	  
fler	  överklaganden	  med	  tiden,	  fler	  vågar	  göra	  det.	  Intervjupersonen	  
menar	  att	  det	  är	  relativt	  enkelt	  för	  medborgare	  att	  överklaga	  idag.	  	  
	  
En	  respondent	  menar	  att	  staten	  visar	  på	  aspekter	  som	  det	  ska	  tas	  
hänsyn	  till	  i	  planeringen,	  och	  på	  ett	  annat	  sätt	  så	  säger	  de	  att,	  ”nej	  det	  
här	  får	  ni	  inte	  reglera”,	  exempelvis	  genom	  reformer	  i	  
planlagstiftningen.	  Detta	  är	  något	  som	  respondenten	  får	  svårt	  att	  gå	  
ihop.	  Vidare	  menar	  tjänstemannen	  att	  väldigt	  mycket	  som	  kanske	  
regleras	  i	  andra	  lagar	  ska	  få	  plats	  i	  vår	  plan	  där	  denne	  menar	  att	  
denna	  typ	  av	  dubbelreglering	  har	  varit	  enorm.	  Om	  det	  exempelvis	  
finns	  en	  lag	  om	  dagvatten	  så	  bör	  den	  lyftas	  separat	  istället	  för	  att	  
baka	  in	  den	  i	  planen.	  
	  

5.7	  Framtids-‐	  och	  utvecklingstendenser	  om	  dialog	  
	  
En	  av	  respondenterna	  menar	  att	  om	  kommuner	  ser	  
medborgardialogen	  som	  något	  viktigt	  och	  vill	  samarbeta	  så	  krävs	  det	  
att	  det	  arbetas	  i	  tidiga	  skeden.	  Det	  måste	  i	  framtiden	  kommuniceras	  
på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  då	  planerare	  tidigare	  förlitat	  sig	  mycket	  på	  t.	  ex	  
lokaltidningar.	  Det	  behövs	  även	  att	  man	  tänker	  om	  helt	  och	  hållet	  
rörande	  kommunikation	  där	  respondenten	  tillägger	  att	  det	  krävs	  att	  
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det	  arbetas	  mer	  proaktivt	  i	  projekt.	  Kommuner	  bör	  också	  arbeta	  med	  
att	  väcka	  intresset	  för	  stadsbyggnad	  i	  största	  allmänhet,	  så	  att	  det	  
inte	  är	  någonting	  som	  kommuntjänstemännen	  arbetar	  med	  i	  det	  
tysta,	  utan	  att	  istället	  lyfta	  den	  frågan	  som	  väldigt	  viktig	  och	  
spännande	  för	  de	  som	  bor	  i	  kommunen.	  	  
	  
-‐ ”Man	  vill	  ju	  att	  processer	  ska	  gå	  snabbare,	  vilket	  jag	  tror	  innebär	  
att	  man	  inskränker	  medborgarnas	  rätt	  till	  att	  delta.	  Den	  andra	  
delen	  är	  ju	  att	  man	  pratar	  om	  att	  vi	  måste	  ha	  dialog,	  att	  vi	  måste	  
förankra	  saker.”	  Respondent	  1	  

	  
	  
Många	  av	  de	  intervjuade	  tjänstemännen	  tycker	  sig	  se	  en	  ökad	  
medborgardialog,	  samtidigt	  som	  en	  av	  respondenterna	  ställer	  sig	  
osäker	  i	  vad	  medborgardialogen	  faktiskt	  har	  resulterat	  i.	  Man	  kan	  
önska	  att	  dialogen	  fått	  genomslag,	  men	  sannolikt	  inte	  menar	  en	  av	  
respondenterna.	  Det	  som	  hörs	  från	  kommuner	  är	  att	  de	  pratar	  
mycket	  om	  medborgardialog	  och	  även	  inom	  politiken,	  även	  fast	  det	  i	  
efterhand	  ändå	  utförs	  på	  ett	  konstigt	  sätt.	  Intervjupersonen	  
sammanfattar	  det	  som	  att	  man	  har	  lärt	  sig	  om	  hur	  man	  genomför	  
dialogen,	  men	  har	  kommit	  efter	  i	  att	  faktiskt	  genomföra	  det.	  
Processerna	  är	  så	  otroligt	  långa,	  och	  om	  vi	  har	  haft	  en	  
medborgardialog	  så	  vill	  de	  deltagande	  veta	  vad	  som	  hände,	  men	  då	  
tar	  planprocessen	  ett	  år	  till.	  Så	  den	  biten	  att	  också	  återkoppla	  till	  
medborgare,	  vad	  som	  görs	  med	  synpunkterna,	  det	  har	  
intervjupersonen	  inte	  sett	  att	  man	  klarar	  av	  än.	  
	  
	  
-‐ ”Det	  finns	  ett	  större	  dialogintresse,	  och	  det	  är	  väl	  också	  en	  
generationsfråga	  utifrån	  att	  fler	  har	  synpunkter,	  fler	  överklagar,	  
det	  finns	  ett	  större	  intresse	  för	  sitt	  eget	  område	  och	  för	  sitt	  
närområde.	  Därför	  tror	  jag	  inte	  att	  intresset	  kommer	  att	  backa,	  
snarare	  tvärt	  om,	  och	  där	  måste	  också	  vi	  haka	  på	  och	  vara	  
kommunikativa.”	  Respondent	  2	  
	  

-‐ ”Medborgardialogen	  måste	  förbättras,	  den	  är	  ju	  beroende	  av	  att	  
varje	  enskild	  person	  känner	  sig	  delaktig	  i	  samhällsutvecklingen.”	  
Respondent	  5	  

	  
	  
En	  av	  intervjupersonerna	  anser	  att	  man	  på	  tjänstemanna-‐	  och	  
politisk	  nivå	  har	  tappat	  kontakten	  med	  vad	  människor	  egentligen	  
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önskar	  sig	  i	  sin	  omgivning,	  hur	  de	  vill	  ha	  sin	  miljö.	  Respondenten	  
anser	  att	  det	  finns	  en	  väldig	  kraft	  i	  om	  medborgare	  kan	  se	  att	  de	  har	  
en	  delaktighet	  i	  samhällsutvecklingen,	  att	  någon	  faktiskt	  lyssnar.	  Det	  
har	  stor	  betydelse	  att	  politiker	  och	  vi	  tjänstemän	  visar	  en	  seriös	  
demokratisk	  ambition.	  
	  
En	  annan	  respondent	  är	  med	  i	  ett	  nätverk	  i	  SKL	  för	  medborgardialog.	  
Under	  ett	  möte	  diskuterades	  vilka	  utvecklingstendenser	  som	  finns	  i	  
samhället	  i	  stort.	  Det	  som	  respondenten	  tog	  med	  sig	  från	  mötet	  var	  
att	  det	  var	  färre	  och	  färre	  som	  röstade,	  färre	  som	  tillhörde	  något	  
parti,	  det	  fanns	  många	  människor	  som	  var	  uppgivna	  och	  inte	  kände	  
sig	  som	  en	  del	  av	  samhället	  och	  känslan	  att	  de	  inte	  hade	  någon	  
möjlighet	  att	  påverka.	  Det	  känns	  oroväckande	  menar	  den	  intervjuade	  
tjänstemannen.	  Därför	  tror	  denne	  att	  det	  blir	  viktigare	  att	  ha	  mer	  
medborgardialog	  om	  frågor	  som	  står	  nära	  människor,	  där	  de	  känner	  
att	  de	  kan	  påverka.	  Känner	  medborgare	  att	  de	  inte	  får	  gehör	  för	  sina	  
frågor	  och	  anser	  att	  dialogen	  förs	  på	  ett	  dåligt	  sätt	  så	  blir	  det	  större	  
risk	  att	  folk	  överklagar	  menar	  tjänstemannen.	  Vidare	  kan	  det	  göras	  
väldigt	  mycket	  mer	  än	  vad	  som	  görs	  idag	  och	  nämner	  att	  kommunen	  
har	  överklagade	  planer	  i	  vart	  tredje	  fall	  och	  menar	  att	  om	  de	  använt	  
sig	  av	  andra	  metoder	  där	  personer	  känner	  att	  de	  kan	  påverka	  så	  
kanske	  det	  skulle	  bli	  färre	  överklaganden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
medborgare	  har	  stort	  förtroende	  för	  kommunen	  och	  känner	  att	  de	  
kan	  påverka.	  
	  
En	  annan	  kommun	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  något	  tydligt	  svar	  på	  hur	  
dialogformerna	  ska	  utvecklas	  och	  om	  det	  finns	  något	  behov	  av	  det.	  
Respondenten	  menar	  ändå	  att	  kommunerna	  måste	  vara	  
uppmärksam	  och	  tillgodose	  tendenserna	  att	  intresset	  för	  dialog	  ökar.	  
Erfarenheten	  av	  att	  ha	  öppet	  hus	  är	  att	  det	  är	  en	  metod	  som	  fungerar	  
bra,	  bättre	  än	  workshops	  där	  öppet	  hus	  ger	  bättre	  uppslutning.	  Där	  
poängteras	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  bredd	  så	  att	  det	  inte	  endast	  är	  
planhandläggare	  som	  deltar	  utan	  även	  politiker,	  exploatör,	  eventuell	  
förvaltare	  etc.	  Kanske	  kan	  denna	  deltagandebredd	  av	  sakkunniga	  
vara	  något	  som	  gör	  att	  fler	  medborgare	  kan	  få	  gehör	  för	  sina	  
funderingar	  eller	  synpunkter	  i	  planfrågor.	  
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6.	  Diskussion	  

Ur	  resultatet	  framkommer	  det	  från	  vissa	  håll	  att	  det	  formella	  
samrådsskedet	  anses	  ha	  övergått	  till	  att	  bli	  ett	  skede	  i	  processen	  som	  
syftar	  till	  att	  informera	  medborgare	  om	  ett	  projekt,	  ett	  förslag	  som	  de	  
får	  tycka	  till	  om.	  Detta	  resonemang	  anser	  jag	  kan	  vara	  en	  produkt	  av	  
att	  kungörelsekravet	  inte	  längre	  existerar	  i	  det	  nuvarande	  
standardförfarandet,	  därför	  informeras	  istället	  medborgare	  om	  ett	  
projekt	  i	  samrådsskedet.	  Resonemanget	  om	  att	  samrådsskedet	  blivit	  
ett	  informationsskede	  går	  att	  likna	  vid	  Boverkets	  och	  SKLs	  första	  
trappsteg	  (figur	  3,	  4)	  vilket	  syftar	  till	  att	  informera	  medborgare	  om	  
att	  någonting	  är	  på	  gång,	  vilket	  också	  från	  Boverket	  och	  SKL	  
argumenteras	  som	  nödvändigt	  inför	  kommande	  dialog.	  Dialog	  med	  
medborgare	  anses	  i	  övrigt	  kunna	  generera	  kreativa	  lösningar	  och	  
förslag,	  vilket	  utifrån	  Arnsteins	  teori	  (1969)	  innebär	  ett	  visst	  
medborgarinflytande,	  att	  medborgare	  får	  vara	  med	  att	  påverka.	  	  
	  
Enligt	  Cars	  (2010)	  finns	  det	  idag	  ett	  behov	  av	  att	  utveckla	  metoder	  
för	  dialog	  som	  kan	  engagera	  medborgare	  i	  tidiga	  skeden.	  Då	  det	  från	  
vissa	  intervjupersoner	  framkommer	  att	  detaljplanehandläggare	  
arbetar	  på	  olika	  sätt	  kan	  det	  också	  ligga	  en	  utmaning	  i	  att	  finna	  
tillvägagångssätt	  som	  kan	  tillämpas	  av	  alla.	  Det	  verkar	  inte	  heller	  
finnas	  någon	  dialogmodell	  som	  kan	  tillämpas	  i	  alla	  sortens	  frågor	  där	  
kommunerna	  menar	  att	  dialogform	  väljs	  utifrån	  den	  aktuella	  
planeringssituationen.	  Kungörelseskedet	  som	  endast	  är	  obligatoriskt	  
i	  det	  utökade	  förfarandet	  är	  ett	  skede	  som	  vissa	  respondenter	  ställer	  
sig	  skeptisk	  till	  med	  argument	  att	  det	  sannolikt	  inte	  är	  så	  många	  som	  
fortfarande	  sitter	  och	  läser	  kungörelser	  i	  dagstidningen	  idag.	  Utskick	  
av	  information	  direkt	  till	  de	  som	  bor	  i	  det	  aktuella	  planområdet	  
förespråkas	  istället	  till	  de	  som	  bedöms	  som	  närmast	  berörda,	  
alternativt	  hitta	  nya	  former	  att	  nå	  ut	  till	  allmänheten.	  Detta	  kan	  vara	  
en	  del	  i	  att	  utveckla	  kommunicering	  till	  medborgare	  som	  Cars	  (2010)	  
menar	  att	  det	  finns	  brister	  kring	  idag.	  Lyckade	  projekt	  anser	  många	  
av	  intervjupersonerna	  ha	  varit	  när	  de	  haft	  möten	  innan	  den	  formella	  
processen	  inletts	  vilket	  bekräftar	  Cars	  argument	  om	  att	  dialog	  i	  tidiga	  
skeden	  är	  ett	  koncept	  som	  varit	  och	  är	  framgångsrikt	  (Cars,	  2010).	  
Däremot	  råder	  det	  skilda	  meningar	  om	  det	  finns	  tillräckligt	  mycket	  
tid	  i	  projekt	  till	  att	  föra	  en	  tidig	  dialog	  med	  medborgare.	  	  
	  
Cars	  teori	  (2010)	  om	  att	  medborgare	  ibland	  upplever	  att	  avgörande	  
beslut	  i	  realiteten	  redan	  är	  fattade	  innan	  dialog	  förs	  med	  medborgare	  
och	  att	  dialogskeden	  därmed	  skulle	  vara	  ett	  spel	  för	  gallerierna	  kan	  
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från	  några	  av	  intervjuerna	  bekräftas	  att	  så	  är	  också	  fallet.	  Det	  verkar	  
som	  att	  det	  är	  en	  stark	  politisk	  vilja	  som	  delvis	  kan	  förklara	  detta	  och	  
påverkar	  också	  graden	  av	  medborgardialog	  som	  förs.	  I	  de	  fall	  där	  det	  
finns	  en	  stark	  politisk	  vilja	  verkar	  således	  medborgare	  ha	  begränsad	  
möjlighet	  till	  inflytande,	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  Arnsteins	  
delaktighetsteori	  (1969)	  om	  att	  medborgare	  informeras	  och	  
kontaktas,	  alternativt	  får	  samråda	  med	  tjänstemän	  med	  begränsad	  
eller	  ingen	  möjlighet	  att	  utöva	  något	  reellt	  inflytande	  i	  projekt.	  Denna	  
politiska	  vilja	  att	  föra	  projekt	  framåt	  kan	  enligt	  Khakee	  (2006),	  Cars	  
och	  Thune	  Hedström	  (2006)	  vara	  ett	  resultat	  av	  privat-‐offentlig	  
samverkan	  där	  politiker	  påverkas	  av	  den	  privata	  aktörens	  
vinstmaximerande	  tankesätt	  och	  medverkan,	  vilket	  av	  Nyström	  och	  
Tonell	  benämns	  som	  förhandlingsplanering	  (2012).	  Att	  det	  råder	  
delade	  meningar	  huruvida	  det	  finns	  tid	  till	  att	  föra	  dialog	  med	  
medborgare,	  verkar	  utifrån	  intervjuerna	  delvis	  kunna	  bero	  på	  
kommunens	  storlek	  och	  befolkningstryck,	  där	  det	  finns	  tendenser	  att	  
mindre	  kommuner	  med	  lägre	  tillväxt	  anser	  sig	  ha	  mer	  tid	  för	  dialog	  
än	  större	  kommuner	  med	  högre	  tillväxt.	  Den	  tidspress	  som	  
respondenterna	  uttrycker	  har	  koppling	  till	  den	  samhällsförändring	  
som	  enligt	  Cars	  och	  Thune	  Hedström	  (2006)	  är	  att	  den	  kommunala	  
planeringens	  förutsättningar	  ser	  annorlunda	  ut	  och	  där	  realisering	  av	  
utvecklingsprojekt	  som	  t.	  ex	  nya	  bostäder	  idag	  till	  stor	  del	  kräver	  
utomstående	  aktörers	  medverkan	  i	  projekt	  där	  kommun	  och	  
exploatör	  är	  beroende	  av	  varandra.	  Den	  tidsbrist	  som	  några	  
respondenter	  upplever	  kan	  därför	  bero	  på	  den	  privata	  aktörens	  
medverkan	  som	  ser	  vinstintresset	  i	  projekt,	  samtidigt	  som	  
kommunen	  välkomnar	  tillkomst	  av	  nya	  bostäder	  men	  på	  samma	  
gång	  ska	  företräda	  sina	  medborgare	  och	  se	  till	  det	  allmänna	  intresset	  
(Khakee,	  2006).	  Då	  en	  respondent	  menar	  att	  tiden	  inte	  finns	  i	  
projekten	  indikerar	  detta	  på	  den	  tidspress	  som	  många	  kommuner	  
enligt	  Cars	  (2010)	  arbetar	  med	  idag	  är	  relevant.	  
	  
De	  flesta	  av	  kommunerna	  är	  överens	  om	  att	  det	  bästa	  
tillvägagångssättet	  för	  en	  bra	  medborgardialog	  är	  att	  samråda	  i	  tidiga	  
skeden	  för	  att	  undanröja	  större	  farhågor	  och	  konflikter.	  Om	  
kommuner	  ser	  medborgardialogen	  som	  något	  viktigt	  och	  vill	  
samarbeta	  så	  krävs	  det	  att	  man	  arbetar	  i	  tidiga	  skeden,	  vilket	  också	  
är	  det	  tillvägagångssätt	  som	  Cars	  (2010)	  förespråkar.	  Däremot	  finns	  
osäkerheten	  när	  dialog	  faktiskt	  är	  ger	  något,	  där	  det	  faktiskt	  måste	  
finnas	  något	  att	  diskutera	  och	  föra	  dialog	  kring.	  Tidiga	  dialogskeden	  
förutsätter	  att	  det	  finns	  tillräckligt	  mycket	  tid	  för	  att	  föra	  en	  ärlig	  och	  
fullständig	  dialog	  där	  det	  råder	  delade	  meningar	  bland	  kommunerna	  
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och	  huruvida	  de	  anser	  sig	  ha	  tid	  för	  dialog.	  Tid	  verkar	  således	  vara	  en	  
bristvara	  hos	  vissa	  kommuner.	  Det	  finns	  ändå	  goda	  exempel	  på	  
medborgardialog	  i	  dessa	  tidspressade	  kommuner,	  bland	  annat	  tidiga	  
skeden	  samt	  att	  god	  uppslutning	  är	  en	  indikator	  på	  god	  
medborgardialog	  genom	  att	  ha	  nått	  ut	  till	  många,	  men	  som	  enligt	  
Arnstein	  (1969)	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  innebära	  att	  
medborgare	  har	  reellt	  inflytande.	  Den	  kommun	  som	  exemplifierade	  
ett	  dialogskede	  där	  medborgare	  verkligen	  utövade	  reell	  makt	  i	  
projektet	  med	  ett	  eget	  skissat	  förslag	  är	  högst	  relevant	  i	  förhållande	  
till	  Arnsteins	  delaktighetsstege	  med	  fokus	  på	  de	  tre	  översta	  
trappstegen	  där	  medborgare	  faktiskt	  är	  med	  och	  utövar	  makt	  i	  
projekt	  som	  får	  genomslag	  i	  planen	  (Arnstein,	  1969).	  Däremot	  
framkommer	  det	  från	  de	  flesta	  intervjupersoner	  att	  sådant	  utrymme	  
för	  medborgarmakt	  inte	  är	  särskilt	  stort,	  där	  just	  tidspress	  är	  en	  
återkommande	  förklarande	  aspekt.	  Detta	  innebär	  att	  det	  sannolikt	  är	  
svårt	  för	  medborgare	  att	  uppnå	  en	  högre	  grad	  av	  inflytande	  i	  projekt.	  
	  
Enligt	  en	  respondent	  så	  har	  medborgare	  alldeles	  för	  stor	  makt	  i	  
projekt,	  och	  makt	  på	  fel	  sätt	  vilket	  då	  inte	  syftar	  till	  partnerskap,	  
delegerad	  makt	  till	  medborgare	  eller	  medborgarkontroll	  som	  är	  
översta	  skiktet	  i	  Arnsteins	  delaktighetsstege	  (Arnstein,	  1969).	  Istället	  
syftar	  respondenten	  till	  medborgares	  makt	  i	  termer	  av	  
överklaganderätt,	  att	  det	  överklagas	  för	  mycket	  på	  grund	  av	  ”grannar	  
som	  inte	  vill	  ha	  någon	  förändring”.	  Överklaganden	  är	  också	  något	  
som	  Cars	  (2010)	  menar	  är	  problemet	  i	  dagens	  stadsbyggande	  på	  
grund	  av	  kommunikationsbrister	  vilket	  indikerar	  att	  medborgare	  
inte	  alltid	  får	  gehör	  för	  sina	  synpunkter.	  	  
	  
Lagändringar	  som	  syftar	  till	  att	  effektivisera	  planprocessen	  riskerar	  
enligt	  några	  av	  de	  intervjuade	  tjänstemännen	  att	  inskränka	  i	  
medborgares	  rätt	  att	  delta	  i	  planeringssammanhang.	  Flertalet	  
respondenter	  ser	  en	  ökad	  medvetenhet	  och	  ett	  ökat	  intresse	  för	  
dialog	  bland	  medborgare,	  samtidigt	  som	  behovet	  av	  
medborgardialog	  enligt	  Khakee	  (2006)	  aldrig	  varit	  större	  vilket	  blir	  
paradoxalt	  om	  medborgares	  inflytande	  minskar.	  Ännu	  är	  det	  svårt	  
för	  kommunerna	  att	  se	  vilka	  effekter	  den	  senaste	  reformen	  ”en	  
enklare	  planprocess”	  får	  då	  de	  nya	  förfarandena	  implementerades	  
från	  och	  med	  1	  januari	  2015.	  De	  flesta	  av	  respondenterna	  menar	  
ändå	  att	  det	  snarare	  riskerar	  medborgares	  inflytande	  i	  
detaljplaneprocessen	  än	  att	  det	  bidrar	  till	  något	  positivt.	  Några	  
respondenter	  hävdar	  att	  allmänheten	  inte	  kommer	  att	  se	  lika	  mycket	  
som	  förut	  i	  och	  med	  att	  det	  inte	  längre	  finns	  något	  kungörelseskede	  i	  
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standardförfarandet.	  Då	  medborgare	  fortfarande	  har	  långtgående	  
möjligheter	  att	  överklaga	  finns	  det	  en	  fara	  i	  att	  ett	  lägre	  
medborgarinflytande	  kan	  leda	  till	  fler	  överklaganden	  vilket	  riskerar	  
att	  förlänga	  detaljplaneprocesserna	  ytterligare.	  Även	  fast	  
överklaganden	  förlänger	  detaljplaneprocessen	  anser	  jag	  att	  det	  trots	  
allt	  innebär	  visst	  inflytande	  för	  medborgare,	  oberoende	  om	  de	  får	  
rätt	  i	  frågan	  eller	  inte.	  Överklaganden	  förlänger	  processen,	  men	  
frågan	  är	  huruvida	  det	  bör	  problematiseras,	  då	  jag	  anser	  att	  
överklaganderätten	  är	  en	  rättighet	  och	  innebär	  ett	  visst	  inflytande	  
för	  medborgare.	  
	  
Det	  råder	  konsensus	  om	  att	  medborgarintresset	  är	  något	  som	  ökar,	  
där	  en	  respondent	  tydligt	  märker	  att	  det	  överklagas	  i	  högre	  grad	  än	  
tidigare.	  Khakee	  (2006)	  menar	  att	  det	  medborgerliga	  deltagandet	  
handlar	  om	  vilken	  nytta	  som	  kommer	  utav	  deltagandet	  där	  det	  
primära	  skälet	  är	  just	  att	  medborgaren	  känner	  att	  han	  eller	  hon	  kan	  
påverka	  i	  en	  fråga	  som	  berör	  ens	  egenintresse	  (Khakee,	  2006).	  
Känner	  medborgaren	  att	  han	  eller	  hon	  inte	  får	  gehör	  för	  sina	  frågor	  
och	  anser	  att	  dialogen	  förs	  på	  ett	  dåligt	  sätt	  så	  verkar	  det	  vara	  större	  
risk	  att	  folk	  överklagar.	  
	  
Från	  en	  kommun	  menar	  man	  att	  det	  inte	  finns	  något	  tydligt	  svar	  på	  
hur	  dialogformerna	  ska	  utvecklas	  och	  om	  det	  finns	  något	  behov	  av	  
det,	  vilket	  visar	  på	  komplexiteten	  i	  att	  finna	  innovativa	  metoder	  för	  
dialog	  (Cars,	  2010).	  Detta	  samtidigt	  som	  flera	  av	  de	  intervjuade	  
tjänstemännen	  anser	  sig	  vara	  osäkra	  på	  när	  dialog	  faktiskt	  är	  till	  
någon	  nytta	  och	  menar	  att	  alla	  planfrågor	  inte	  kan	  tillgodose	  
medborgares	  intressen.	  	  
	  

6.1	  Vidare	  forskning	  
	  
Allt	  eftersom	  att	  det	  empiriska	  materialet	  bearbetats	  och	  analyserats	  
har	  det	  uppkommit	  nya	  frågeställningar	  vore	  intressant	  att	  studera	  
ytterligare.	  	  
	  
Då	  den	  senaste	  reformen	  ”en	  enklare	  planprocess”	  infördes	  1	  jan	  
2015	  så	  är	  denna	  förändring	  någonting	  som	  skulle	  kunna	  studeras	  
ytterligare	  efter	  ca	  5-‐10	  år	  med	  bredare	  underlag	  i	  termer	  av	  antagna	  
detaljplaner.	  Detta	  då	  det	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  
se	  ett	  faktiskt	  utfall	  av	  förändringen	  eftersom	  att	  det	  idag	  av	  
självklara	  skäl	  inte	  finns	  så	  många	  detaljplaner	  som	  har	  vunnit	  laga	  
kraft	  och	  har	  utgått	  från	  de	  senaste	  bestämmelserna	  i	  
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detaljplaneprocessen.	  En	  frågeställning	  skulle	  kunna	  vara	  om	  den	  
senaste	  reformen	  faktiskt	  har	  gjort	  detaljplaneprocessen	  effektivare	  
eller	  inte.	  Detta	  då	  några	  respondenter	  anser	  sig	  vara	  osäkra	  på	  om	  
den	  senaste	  reformen	  faktiskt	  kommer	  att	  göra	  processen	  effektivare	  
och	  menar	  att	  det	  istället	  kan	  leda	  till	  fler	  överklaganden.	  
	  
Vidare	  har	  överklaganden	  visat	  sig	  vara	  problematiska	  där	  de	  tydligt	  
förlänger	  detaljplaneprocessen	  och	  verkar	  vara	  en	  aspekt	  som	  gör	  
processen	  oförutsägbar	  ur	  ett	  tidsperspektiv.	  Under	  några	  intervjuer	  
har	  det	  diskuterats	  kring	  huruvida	  det	  borde	  införas	  avgifter	  för	  
överklaganden,	  med	  argument	  att	  det	  överklagas	  för	  mycket.	  Utifrån	  
detta	  vore	  det	  intressant	  att	  undersöka	  tidsåtgången	  i	  
detaljplaneprocessen,	  exempelvis	  vilka	  skeden	  som	  upptar	  mest	  tid	  
och	  vilka	  skeden	  som	  visar	  sig	  vara	  de	  mest	  oförutsägbara	  ur	  en	  
tidsaspekt.	  I	  en	  sådan	  studie	  skulle	  likvärdiga	  detaljplaner	  kunna	  
studeras	  och	  jämföras	  ur	  ett	  tidsperspektiv	  kombinerat	  med	  
intervjuer	  med	  ansvarig	  projektledare	  för	  respektive	  detaljplan.	  
	  

7.	  Slutsatser	  

Genom	  detta	  examensarbete	  har	  det	  blivit	  tydligt	  att	  dialogen	  med	  
medborgare	  är	  komplex	  och	  att	  det	  är	  många	  aspekter	  som	  styr	  om	  
dialog	  med	  medborgare	  blir	  ärlig	  och	  när	  dialogen	  inte	  riktigt	  blir	  
som	  man	  har	  tänkt	  sig	  sett	  från	  ett	  tjänstemannaperspektiv.	  Med	  
hjälp	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  lämpliga	  tjänstemän	  har	  
uppsatsens	  frågeställningar	  blivit	  möjliga	  att	  besvara.	  
	  
Medborgardialog	  är	  någonting	  som	  det	  ständigt	  talas	  om	  bland	  
kommuner	  och	  upptar	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  där	  dialogintresset	  från	  
medborgare	  verkar	  vara	  någonting	  som	  ständigt	  ökar	  vilket	  ställer	  
högre	  krav	  på	  politiker	  och	  tjänstemän.	  Majoriteten	  av	  kommunerna	  
menar	  att	  medborgardialog	  är	  något	  mer	  än	  det	  som	  föreskrivs	  i	  PBL	  
vilket	  innebär	  att	  minimikravet	  på	  det	  lagstadgade	  samrådet	  kan	  
ifrågasättas.	  Det	  formella	  samrådsskedet	  uppfattas	  av	  några	  
intervjupersoner	  endast	  som	  ett	  informationsskede.	  Många	  av	  
kommunerna	  förespråkar	  öppet	  hus	  som	  en	  metod	  att	  locka	  
medborgare	  då	  det	  ofta	  blir	  bra	  uppslutning,	  där	  ett	  stort	  deltagande	  
från	  vissa	  respondenter	  är	  en	  indikator	  på	  en	  god	  dialog.	  Några	  av	  de	  
studerade	  kommunerna	  har	  ibland	  svårt	  att	  föra	  en	  ärlig	  
dialogprocess	  där	  återkoppling	  till	  medborgare	  blir	  bristfällig	  på	  
grund	  av	  tidspressade	  projekt.	  Trots	  detta	  förespråkar	  
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respondenterna	  dialog	  utanför	  det	  formella	  samrådsskedet	  som	  ett	  
recept	  för	  god	  medborgardialog	  vilket	  visar	  på	  viss	  problematik.	  
Medborgare	  blir	  allt	  mer	  medvetna	  om	  deras	  rättigheter	  i	  
detaljplaneprocessen	  vilket	  från	  några	  intervjupersoner	  märks	  i	  och	  
med	  en	  ökning	  av	  överklagade	  detaljplaner.	  Det	  visar	  sig	  vara	  en	  
viktig	  förutsättning	  att	  medborgare	  som	  engagerar	  sig	  får	  gehör	  för	  
sina	  synpunkter	  och	  har	  förtroende	  för	  de	  beslutsfattande	  för	  att	  
undvika	  långdragna	  detaljplaneprocesser.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  viss	  skepsis	  till	  om	  kungörelsekravet	  faktiskt	  tillför	  och	  
har	  tillfört	  någonting	  då	  flertalet	  intervjuade	  inte	  tror	  att	  den	  
traditionella	  tidningen	  brukas	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  förr.	  Några	  
av	  intervjupersonerna	  är	  ense	  om	  att	  kungörelser	  av	  projekt	  kommer	  
att	  vara	  färre	  i	  dagstidningarna	  i	  framtiden	  i	  och	  med	  nya	  
förfaranden	  då	  kungörelseskedet	  endast	  krävs	  in	  utökat	  förfarande.	  
Reformer	  i	  planlagstiftningen	  med	  syfte	  att	  uppnå	  en	  effektivare	  
process	  riskerar	  att	  få	  som	  konsekvens	  att	  det	  arbetas	  mindre	  med	  
dialog	  där	  några	  intervjupersoner	  hänvisar	  till	  de	  nya	  förfarandena	  
2015	  med	  bland	  annat	  kortare	  överklagandetider.	  Det	  talas	  allt	  mer	  
om	  vikten	  av	  dialog	  vilket	  upplevs	  paradoxalt	  där	  kommuner	  
upplever	  att	  tillfällen	  för	  att	  genomföra	  det	  blir	  allt	  mer	  begränsade.	  
Slopandet	  av	  planprogramskravet	  har	  inte	  påverkat	  kommunernas	  
arbete	  i	  så	  stor	  utsträckning.	  Möjligheten	  att	  vid	  behov	  ta	  fram	  ett	  
program	  finns	  fortfarande	  kvar.	  
	  
Det	  verkar	  delvis	  finnas	  en	  konflikt	  mellan	  tidseffektivitet	  och	  
demokrati	  i	  detaljplaneprocessen	  vilket	  framkommer	  av	  den	  
tidspress	  som	  många	  kommuner	  arbetar	  under	  och	  vidare	  hur	  de	  
anser	  sig	  ha	  tid	  för	  dialog.	  Huruvida	  det	  finns	  tid	  eller	  inte	  tid	  för	  
dialog	  verkar	  delvis	  kunna	  bero	  på	  exploateringstrycket	  i	  den	  
specifika	  kommunen	  där	  en	  större	  kommun	  med	  högre	  
befolkningstillväxt	  ser	  att	  det	  finns	  mindre	  tid	  att	  föra	  dialog	  då	  
många	  projekt	  är	  tidspressade	  samtidigt	  som	  mindre	  kommuner	  har	  
större	  utrymme	  för	  dialog.	  Större	  samhällsförändringar	  med	  allt	  fler	  
privata	  investerare	  är	  en	  aspekt	  som	  verkar	  kunna	  förklara	  varför	  
projekt	  blir	  tidssnäva	  vilket	  kan	  ha	  effekter	  på	  medborgares	  
möjligheter	  att	  kunna	  påverka	  i	  detaljplaneskeden	  där	  tjänstemän	  
uttrycker	  sig	  ha	  lite	  tid	  till	  dialog	  som	  beslutats	  från	  politisk	  nivå.	  På	  
tjänstemannanivå	  verkar	  det	  således	  vara	  svårt	  att	  stundtals	  kunna	  
styra	  över	  huruvida	  det	  ska	  föras	  en	  viss	  typ	  dialog	  som	  en	  
konsekvens	  av	  en	  stark	  politisk	  vilja	  att	  bygga.	  Däremot	  finns	  
exempel	  på	  det	  motsatta	  där	  tjänstemän	  får	  tillräckligt	  mycket	  tid	  för	  
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att	  föra	  dialog	  där	  dialog	  förs	  i	  tidiga	  skeden	  innan	  det	  formella	  
samrådet	  om	  så	  behovet	  finns.	  
	  
	  
	   	  



	   38	  

8.	  Referenser	  

Adolfsson,	  K	  &	  Boberg,	  S	  (2013)	  Detaljplanehandboken	  –	  Handbok	  för	  
detaljplanering	  enligt	  Plan-‐	  och	  Bygglagen,	  PBL.	  Norstedts	  juridik.	  	  
	  
Attefall,	  S	  (2013)	  Viktigt	  att	  reformera	  planprocessen.	  
http://www.stockholmsregionen.nu/2013-‐04-‐bygg/viktigt-‐
reformera-‐planprocessen	  (Hämtad	  2015-‐04-‐14)	  

Arnstein,	  S.R	  (1969).	  A	  Ladder	  of	  Citizen	  Participation.	  Journal	  of	  the	  
American	  Institute	  of	  Planners,	  35:4,	  216-‐224.	  	  

Bokriskommittén	  (2014).	  En	  fungerande	  bostadsmarknad	  –	  En	  
reformagenda.	  Bokriskommittén.	  E-‐print.	  Upplaga:	  1500.	  
	  
Boverket,	  2014a.	  Det	  kommunala	  planmonopolet.	  
http://www.boverket.se/sv/PBL-‐kunskapsbanken/Allmant-‐om-‐
PBL/PBLs-‐syfte-‐innehall-‐och-‐definitioner/	  (Hämtad	  2015-‐03-‐30).	  
	  
Boverket,	  2014b.	  Plan-‐	  och	  bygglagstiftningens	  utveckling.	  
http://www.boverket.se/sv/PBL-‐kunskapsbanken/Allmant-‐om-‐
PBL/lag-‐-‐ratt/Plan-‐-‐och-‐bygglagsstiftningens-‐utveckling/	  (Hämtad	  
2015-‐03-‐30).	  
	  
Boverket,	  2014c.	  Allmänt	  om	  PBL	  http://www.boverket.se/sv/PBL-‐
kunskapsbanken/Allmant-‐om-‐PBL/Allmanna-‐och-‐enskilda-‐
intressen/	  (Hämtad	  2015-‐04-‐07)	  
	  
Boverket,	  2014d.	  Starta	  planarbetet.	  
http://www.boverket.se/sv/PBL-‐
kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/starta-‐
planarbetet/	  (Hämtad	  2015-‐04-‐14).	  
	  
Boverket,	  2014e.	  Val	  av	  förfarande.	  http://www.boverket.se/sv/PBL-‐
kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/val-‐av-‐
forfarande/	  (Hämtad	  2015-‐04-‐14).	  
	  
Boverket,	  2014f.	  Utökat	  förfarande.	  
http://www.boverket.se/sv/PBL-‐
kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneprocessen/utokat-‐
forfarande/	  (Hämtad	  2015-‐04-‐14).	  
	  



	   39	  

Boverket,	  2015a.	  Lagändringar,	  ikraftträdande	  1	  och	  2	  januari	  2015.	  
http://www.boverket.se/sv/PBL-‐kunskapsbanken/lagandringar-‐
ikrafttradande-‐1-‐och-‐2-‐januari-‐2015/	  (Hämtad	  2015-‐03-‐31).	  
	  
Boverket,	  2015b.	  Medborgardialog.	  
http://www.boverket.se/medborgardialog	  (Hämtad	  2015-‐03-‐31).	  
	  
Boverket,	  2015c.	  En	  dialog	  som	  går	  utöver	  samråd	  enligt	  PBL.	  
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-‐
planering/medborgardialog1/vad-‐ar-‐medborgardialog/en-‐dialog-‐
som-‐gar-‐utover-‐samrad-‐enligt-‐pbl/	  (Hämtad	  2015-‐03-‐31).	  
	  
Boverket,	  2015d.	  Delaktighetstrappan	  beskriver	  grad	  av	  inflytande.	  
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-‐
planering/medborgardialog1/vad-‐ar-‐
medborgardialog/delaktighetstrappan-‐beskriver-‐grad-‐av-‐
inflytande/	  (Hämtad	  2015-‐03-‐31).	  
	  
Bryman,	  A.	  (2011).	  Samhällsvetenskapliga	  metoder.	  (2a	  uppl.).	  
Malmö:	  Liber	  AB.	  
	  
Cars,	  G	  (1992).	  Förhandlingar	  mellan	  privata	  och	  offentliga	  aktörer	  i	  
samhällsbyggandet.	  Avhandling.	  Kungliga	  tekniska	  högskolan.	  
Stockholm.	  	  
	  
Cars,	  G,	  (2010).	  Nya	  former	  för	  medborgarmedverkan	  i	  stadsplanering.	  
Fastighetsnytt	  –	  Marknad	  och	  Samhällsbyggnad.	  Utgåva	  6/10	  årgång	  
17,	  s.37	  
	  
Cars,	  G	  &	  Thune	  Hedström,	  R	  (2006).	  ”Nya	  villkor	  för	  den	  kommunala	  
planeringen”	  I:	  Blücher	  &	  Graninger	  (red.).	  Planering	  med	  nya	  
förutsättningar,	  Linköping	  University	  Interdiciplinary	  Studies.	  
	  
Creswell,	  J.W.	  (2013).	  Qualitative	  Inquiry	  and	  Research	  Design:	  
Choosing	  Among	  Five	  Approaches.	  (3.	  [updated]	  ed.)	  Thousand	  Oaks:	  
SAGE	  Publications.	  
	  
Denscombe,	  M	  (2009).	  Forskningshandboken	  –	  för	  småskaliga	  
forskningsprojekt	  inom	  samhällsvetenskaperna.	  2a	  uppl.	  
Studentlitteratur	  AB,	  Lund.	  
	  
Harvey,	  D	  (1989).	  From	  Managerialism	  to	  Entrepreneurialism:	  The	  



	   40	  

Transformation	  in	  Urban	  Governance	  in	  Late	  Capitalism.	  Geografiska	  
Annaler	  B.	  71:3-‐17.	  
	  
Henecke,	  B	  &	  Kahn,	  J	  (2002).	  Medborgardeltagande	  i	  den	  fysiska	  
planeringen	  –	  en	  demokratiteoretisk	  analys	  av	  lagstiftning,	  retorik	  och	  
praktik”.	  I:	  Working	  paper	  in	  Sociology,	  2002:1.	  Lund:	  Sociologiska	  
institutionen,	  Lunds	  Universitet.	  
	  
Hybbinette,	  V.	  (2013).	  Ett	  konstitutionellt	  perspektiv	  på	  en	  
privatiserad	  planprocess	  –	  med	  fokus	  på	  legalitet,	  objektivitet	  och	  
egendomsskydd.	  Juridisk	  publikation.	  2013	  
	  
Khakee,	  A,	  (2006).	  ”Medborgardeltagande	  i	  samhällsplanering”	  I:	  
Blücher	  &	  Graninger	  (red.).	  Planering	  med	  nya	  förutsättningar,	  
Linköping	  University	  Interdiciplinary	  Studies.	  
	  
Kvale,	  S.	  &	  Brinkmann,	  S	  (2009).	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  
(2	  uppl.)	  Studentlitteratur	  AB:	  Lund	  
	  
Kommunallag	  (1991:900).	  Finansdepartementet	  
	  
Lind,	  H	  (2003).	  Bostadsbyggandets	  hinderbana:	  en	  ESO-‐rapport	  om	  
utvecklingen	  1995-‐2001:	  rapport	  till	  Expertgruppen	  för	  studier	  i	  
offentlig	  ekonomi.	  Stockholm:	  Finansdep.	  Regeringskansliet.	  
	  
Lundqvist,	  L	  (1998).	  Demokratins	  väktare	  –	  Ämbetsmännen	  och	  vårt	  
offentliga	  etos.	  Studentlitteratur,	  Lund.	  
	  
Motion	  2014/15:1709.	  En	  enklare	  planprocess.	  Caroline	  Szyber	  m.fl.	  
(KD,	  M,	  C,	  FP)	  
	  
Nyström,	  J	  &	  Tonell,	  L	  (2012).	  	  Planeringens	  grunder	  –	  En	  översikt.	  
Tredje	  upplagan.	  Studentlitteratur	  AB,	  Lund.	  
	  
PBL	  1987:10.	  Plan-‐	  och	  bygglagen.	  SFS	  1992:1769,	  
Socialdepartementet	  
	  
PBL	  2010:900.	  Plan-‐	  och	  bygglagen.	  SFS	  2014:228,	  
Socialdepartementet	  
	  
Proposition	  2013/14:126.	  En	  enklare	  planprocess.	  Stockholm,	  
Socialdepartementet.	  



	   41	  

	  
Quality	  Architects,	  2015.	  “Meerci”	  -‐	  	  En	  metod	  att	  mäta	  upplevelser	  av	  
miljön	  http://qualityarchitects.se/	  (Hämtad	  2015-‐05-‐13)	  
	  
SCB,	  2012	  http://www.scb.se/sv_/Hitta-‐
statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet-‐lagt-‐under-‐lang-‐tid/	  (Hämtad	  
2015-‐05-‐28)	  
	  
SKL,	  2013.	  Medborgardialog	  som	  del	  i	  styrningsprocessen.	  Sveriges	  
Kommuner	  och	  Landsting.	  Stockholm	  
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-‐som-‐del-‐i-‐
styrprocessen-‐2.html	  (Hämtad	  2015-‐04-‐12)	  

SOU	  2007:72.	  Kommunal	  kompetens	  i	  utveckling.	  Betänkande.	  
Finansdepartementet,	  Stockholm.	  

SOU	  2013/14:CU31	  En	  enklare	  planprocess.	  Betänkande	  
Civilutskottet,	  Stockholm.	  

SOU	  2013:34.	  En	  effektivare	  plan-‐	  och	  bygglovsprocess.	  Betänkande	  
av	  Plangenomförandeutredningen.	  Stadsrådsberedningen,	  
Stockholm.	  
	  
Stake,	  R.	  (1995)	  The	  Art	  of	  Case	  Study	  Research.	  Thousand	  Oaks.	  CA:	  
SAGE	  Publications.	  	  
	  
Yin,	  R.	  K	  (1984)	  Case	  Study	  Research:	  Design	  and	  Methods.	  Newbury	  
Park,	  CA:Sage	  
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Figur	  3.	  Boverkets	  illustration	  av	  Delaktighetstrappan	  (2015)	  
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-‐
planering/medborgardialog1/vad-‐ar-‐
medborgardialog/delaktighetstrappan-‐beskriver-‐grad-‐av-‐
inflytande/	  (Hämtad	  2015-‐05-‐14)	  
	  
Figur	  4.	  SKLs	  illustration	  av	  delaktighetstrappan	  (2013)	  
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-‐som-‐del-‐i-‐
styrprocessen-‐2.html	  (Hämtad	  2015-‐05-‐14)	  
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9.	  Bilaga	  1	  

Intervjufrågor	  
	  
Vilken	  titel	  arbetar	  du	  under?	  
	  
Vad	  ingår	  i	  dina	  arbetsuppgifter?	  
	  
Hur	  lång	  erfarenhet	  har	  du	  i	  detta	  arbete	  vid	  kommunen?	  
	  
Vad	  innebär	  begreppet	  medborgardialog	  för	  dig?	  
	  
Varför	  är	  medborgardialogen	  användbar?	  
	  
Har	  ni	  särskilda	  tjänstemän	  som	  enbart	  arbetar	  med	  medborgardialog?	  
	  
Arbetar	  ni	  med	  dialog	  utifrån	  rekommendationer	  från	  SKL/Boverket?	  
	  
Har	  ni	  någon	  särskild	  dialogmodell	  som	  ni	  arbetar	  utifrån?	  
-‐	  Riktar	  ni	  er	  specifikt	  till	  vissa	  grupper?	  
	  
Finns	  det	  något	  framgångsrikt	  dialogprojekt	  som	  ni	  har	  arbetat	  med	  som	  du	  kan	  
berätta	  om?	  
	  
Känner	  du	  att	  ni	  kan	  spendera	  tillräckligt	  mycket	  tid	  för	  dialog?	  
	  
I	  vilken	  grad	  anser	  du	  att	  medborgare	  rent	  generellt	  får	  möjlighet	  att	  utöva	  reell	  
makt	  i	  projekt?	  	  
	  
Planprogramskravet	  slopades	  i	  och	  med	  nya	  PBL	  2011	  –	  Hur	  har	  det	  påverkat	  er	  
dialog	  med	  medborgare	  då	  ett	  samrådstillfälle	  försvinner	  som	  dessutom	  är	  i	  ett	  
tidigt	  skede?	  
-‐	  Har	  era	  arbetsrutiner	  rörande	  dialog	  förändrats?	  
	  
Finns	  det	  risker	  med	  att	  låta	  lagstiftningen	  effektiviseras?	  
-‐	  Vilka	  möjligheter	  finns?	  
	  
Riskerar	  effektivisering	  i	  detaljplaneprocessen	  att	  äventyra	  det	  demokratiska	  
inflytandet?	  
	  
Vilka	  framtids-‐	  och	  utvecklingstendenser	  kan	  du	  se	  rörande	  medborgardialog?	  
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