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Abstract  
 
Historically, architects planned our cities, this is no longer the case. The various operators 
involved in modern-day planning processes are more loosely defined, and all members want 
to be involved in key decision-making. A participants’ standing relative to other members can 
give them an advantageous position. Local authorities have had a monopoly on planning since 
the building legislation in 1947, but with increased attention to the market, the municipality 
has become more dependent on construction companies. There is also the question of the 
integration of civil dialogue, citizens often feel their views are not taken into serious 
consideration. Where does the planner’s role factor into the politics of modern-day planning? 
Has the planning of cities become a chore for laymen? 
 
Is the rational planner preferred or communicative one? Is it important that citizens 
participate, or does it only work in theory? 
This study explores notions of expertise and democracy. The planner has represented 
expertise, while democracy has been represented by interest groups in society as well as 
politicians. 
 
The theoretical aspect of this study is composed of various planning ideals, democratic 
models for citizen participation, the legislation for these planning processes, and the 
researchers’ view of their effectiveness. I've built my results on empirical data consisting of 
eight interviews with; planners, civic associations, a politician and a representative from the 
judiciary. 
 
In my discussion I draw parallels between; theory, various expert opinions, and my own 
empirical studies. The empirical data largely agrees with what researchers have concluded. 
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Sammanfattning  
 
Från början var det arkitekterna som planerade städerna, men idag är det inte lika självklart. 
De olika aktörernas roll i planeringsprocessen är otydligt definierad, och alla vill vara med 
och bestämma. Aktörernas maktposition ger dem olika utrymme. Kommunerna har haft 
planmonopolet sedan byggnadslagstiftningen år 1947, men i och med dagens mer 
marknadsstyrda planering är kommunen beroende av byggföretagen. Det talas mycket om att 
medborgardialogen är viktig, men ofta är medborgares känsla att deras åsikter inte tas i 
beaktning. Vilken är planerarens roll i allt det här? Har planering av städerna blivit en syssla 
för lekmän? 
 
Är det den rationelle eller kommunikativa planeraren som efterfrågas? Är det viktigt med 
medborgardeltagande eller är det något som bara fungerar i teorin?   
I den här studien har jag undersökt föreställningarna om expertis och demokrati. Expertisen 
har varit representerad av planerare och demokratin av medborgarintresseorganisationer och 
politiker.  
 
Min teoridel består av olika planeringsideal, demokratimodeller för medborgardeltagande, 
plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) som styr planeringsprocessen, samt forskarens syn på 
hur det fungerar i praktiken. Jag har byggt min resultatdel på empiriskt material som består av 
åtta intervjuer med planerare, medborgarintresseorganisationer, en politiker och en 
representant från domstolsväsendet (som prövar överklagade planbeslut).  
 
I min diskussionsdel drar jag paralleller mellan teori, vad andra forskare sagt och mina 
empiriska studier. Empirin stämmer till stor del överrens med vad forskningen har kommit 
fram till. 
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Inledning 
 
Jag har sedan höstterminen 2011 fått ett växande intresse för planerarens roll. Mitt intresse 
väcktes i samband med ett seminarium om Stockholms nya arkitekturstrategi Arkitektur 
Stockholm. Jag fastnade för en specifik frågeställning: Spelar inte vår expertis någon roll 
längre? 
Det har visat sig att flera inom samhällsplaneringssektorn har funderat i liknande termer. 
Under våren var jag på ett annat seminarium; Planerarroll i förändring, anordnat av 
Föreningen För Samhällsplanering (FFS) och KTH Stadsbyggnadsakademi. Ordförande i FFS 
gick då igenom planerarens historia. Han berättade att planeraren tidigare hade ansetts vara en 
profession som besatt expertkunskaper för samhällsbygge, och som befolkningen hade tillit 
till, men att denna tro på expertis försvagats under decennierna1. Planeraren har förlorat mer 
och mer av sin roll som expert och slutligen även förlorat tilliten från medborgarna. Många av 
representanterna på seminariet Planerarroll i förändring var överrens om att planeraren 
numera har tagit rollen som administratör/regissör. Det är kommunen som håller ihop alla 
krafter, dvs. som är aktören med legitimitet.  
 
I diskussionen om Stockholms Nya Slussen visade det sig att politikerna hellre tog ett 
alternativ som blivit förkastat av planerarna. Hur kommer det sig att politikerna väljer att inte 
lyssna på experterna? Eller är inte planerare experter? 
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Blir planerarens roll som expert mindre och mindre eftertraktad? Är det snarare en 
administratör/regissör som efterfrågas? Var ska medborgardialogen komma in i 
planeringsprocessen? Hur förhåller sig politikern och planeraren till varandra? 
Syfte med mitt kandidatarbete är att undersöka föreställningar om expertis och demokrati i 
teori och praktik. Planerare symboliserar expertisen och politiker och medborgare 
symboliserar demokratin.   
 
Under intervjuerna framkom ”byggherren” som den mäktigaste spelaren i hela 
planeringsprocessen. Denna uppsatts rymmer inte en fördjupning av alla fyra aktörer 
(planeraren, medborgaren, politikern och byggherren) utan byggherren kommer enbart att 
beröras i resultat- och diskussionsdelen.  
 
 
Metod  
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar att behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen” (Ejvegård, 
2003, s.33). Den stora utmaningen är att välja ut data och metoder som känns mest relevanta 
för att svara på syftet. Det kan ses som ett problem att göra ett sådant urval, då det kan leda 
till snedvridna forskningsresultat (Ahrne & Svensson, 2011). Med detta i åtanke kommer 
olika skriftliga källor att studeras för att kunna få en bakgrund i ämnet. Jag har sökt efter data 
i böcker, artiklar, rapporter, uppsatser och på nätet för att sedan välja ut de data som är mest 
väsentlig.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Carl	  –	  Johan	  Engström	  2012-‐03-‐14	  
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Seminariet Planerarroll i förändring (anordnat av FFS och KTH Stadsbyggnadsakademi) 
kommer att fungera som en inspirationskälla. Flera olika aktörer var representerade på 
seminariet: forskare, arkitekter, politiker och planerare.  
 
Mitt empiriska material utgår från åtta intervjuer. Med fler intervjuer hade mitt material haft 
en högre kvalitativ trovärdighet, men med tanke på hur tidskrävande varje intervju var, 
beslutades att det inte fanns utrymme för fler. Tre representanter från 
medborgarintresseorganisationer intervjuades och lika många planerare. Jag valde att 
intervjua en representant från Yes In My BackYard (YIMBY), en före detta representant från 
Naturskyddsföreningen samt en representant från Odenplansgruppen. Det som alla tre har 
gemensamt är att de är ideella organisationer som representeras av medborgare och som har 
skapats för att de har funnits ett intresse att aktivt delta och påverka planeringen.   
Planerarna representerar två grannkommuner till Stockholms stad och en representerar 
Stockholms stad. Att planerare representeras av olika kommuner kan ge en större vidd i 
undersökningen. Jag har även intervjuat en arkitekt, som numera jobbar på Svea hovrätt i det 
Tekniska rådet där de bl.a. handlägger huvuddelen av målen enligt PBL, (tidigare handlagts 
hos förvaltningsrätt och regeringen) (mark- och miljödomstolar, 2011). Min sista 
intervjuperson är en socialdemokratisk politiker som är med i Riksdagen och som har varit 
ordförande i Eskilstunas kommunstyrelse där han engagerade sig i stadsplaneringsfrågor.  
Vid intervjuer är det viktigt att respektera en respondents identitet och rätten att få vara 
anonym (Ahrne & Svensson, 2011). Olika sätt att formulera intervjufrågor ger olika 
möjligheter till en viss typ av svar. Detta är viktigt att ha i åtanke när intervjun förbereds, 
genomförs och tolkas. Upplägget av intervjuerna har utgått från en delvis ostrukturerad mall. 
Frågor av samma karaktär har belysts, men eftersom de intervjuade har olika bakgrunder och 
erfarenheter har fördjupningar gjorts i vissa frågor mer än andra vilket gör att alla intervjuer 
har sett olika ut.  
 
 
Disposition 
 
Efter inledning, syfte och metoddel kommer uppsatsen hädanefter delas in i en teori-, resultat- 
och diskussionsdel. Teoridelen består av olika planeringsideal, dvs. olika ideal för hur 
planering genomförs på bästa sätt, vilket i sin tur speglar planerarens roll. När det gäller 
medborgarens roll i planeringsprocessen, finns det olika modeller för deltagardemokratier 
som diskuterar medborgardeltagande. Tre sådana modeller kommer att beröras. Aktörernas 
roller i planeringsprocessen är starkt sammankopplade till den lagstiftning som reglerar 
stadsplanering. Enligt min bedömning är det därför nödvändigt att ta upp PBL som 
planeringsprocessen ska följa. Denna lag speglar hur vi i det svenska samhället ser på 
planering. Uppsatsens teoridel kommer att belysa ideal som berör aktörer i 
planeringsprocessen och hur dessa ideal har tolkats i PBL. Därefter kommer jag att ta upp vad 
olika forskare har kommit fram till gällande hur planeraren ser på sin egen roll och hur de ser 
på medborgarna, samt ta upp relationen mellan planerare och politiker. Resultatdelen kommer 
bygga enbart på kvalitativa intervjuer. Slutligen, i diskussionsdelen, görs kopplingar mellan 
empiri och teori som sedan tolkas. 
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Planeringsideal 
 
Det har funnits olika sätt att se på planering, dvs. olika planeringsideal. När det har funnits 
missnöje i samhället har det vuxit fram nya sätt att se på planeringen av städerna. Bland de 
större idealen finns planering som fysisk design, rationell beslutsprocess och kommunikation 
(Isaksson, 2003). 
 
 
Planering som fysisk design 
 
På 1800-talet ansågs städerna växa fram spontant och det fanns en avsaknad av ordning 
(Strömgren, 2007). Ur detta växte det fram ett ideal där helt nya samhällen skulle anläggas 
efter tecknade modeller. Dessa modeller ansågs överlägsna städernas spontana framväxt.  
Efter andra världskriget kom planering som fysisk design att dominera diskussionen. 
Planeraren framställdes som ett professionellt subjekt som hade i uppgift att ordna 
strukturerade städer genom att planera ett samhälles fysiska gestalt och att ge det en given 
design. Planerare ritade upp idealsamhällen s.k. ”Blueprints” (Blåkopior).  
 

”Eftersom tecknandet av de nya idealstäder var en fullt legitim verksamhet som 
lärdes ut på universiteten, tycks nödvändigheten av en stark autonomi för 
planerarprofessionen tas för given. Den professionelle planeraren skall i princip stå 
fri att välja planens utformning relativt oberoende av politiker, marknadens aktörer 
och medborgare” (Strömgren, 2007, s.38). 

 
Kritik mot planering som fysisk design 
 
Det riktades dock kritik mot planverksamheten, mot professionen och de inrättade 
universitetsutbildningarna (Strömgren, 2007). Planerarna hade problem med att implementera 
de utopiska blåkopiorna. Deras bristande kunskaper om stadslivets funktionssätt och deras 
alltför renodlade bild av den mänskliga rationaliteten skapade något av en kris för 
planerarprofessionen (Strömgren, 2007).  
 
 
Planering som rationell beslutsprocess 
 
Det rationalistiska idealet föddes på 1930-talet ur den modernistiska era och dess starka tilltro 
till vetenskapen, teknologin och det logiska förnuftet i skapandet av ett gott samhälle 
(Isaksson, 2003). Idealet ger uttryck för att vara en apolitisk verksamhet vilket innebär att 
någonting är och bör vara skilt från politikens värderingsbaserade ställningstaganden.  

 
”Det är politikerna, och inte professionen, som slutligen väljer den plan som skall 
vägleda utvecklingen. Planerarens position är därmed mer heteronom än autonom; 
den professionelle bör endast ha rätten att delta i det beslutsförberedande skedet där 
planalternativ byggs upp, jämförs och prövas. Autonomin för den planerade 
institutionen är begränsad av kraven på samverkan med medborgare och politiker” 
(Strömgren, 2007, s.43). 

 
”Beslut bör fattas genom vetenskapliga prövningar där alternativa planer ses som prövbara 
hypoteser” (Strömgren, 2007, s.40). 
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Kritik mot planering som rationell beslutsprocess 
 
Idealet bygger på antagandet att det går att göra världen bättre med planering (Strömgren, 
2007). Att vetenskap, teknik, logiskt förnuft m.m. löser problem. Det har diskuterats att det 
brister i överrensstämmelsen mellan teori och praktik, och bristande koppling mellan 
beslutsfattande och genomförande. Kritik riktades mot idealets bristande uppmärksamhet på 
frågeställningar som rör demokrati och medborgardeltagande (Isaksson, 2003).  
 
 
Planering som kommunikation 
 
”Sedan 1990-talets början har det blivit allt vanligare att beskriva planering som just 
kommunikation” (Strömgren, 2007, s.45). Idealet är en process av ömsesidigt lyssnande och 
lärande, där samtal mellan olika aktörer som leds av planeraren ska ge en identifiering och 
lösning av konflikter (Isaksson, 2003). Även i detta ideal är planerarens roll tydligt åtskild 
från politikerns roll. De ser ömsesidig dialog som något oerhört kraftfullt, där de bättre 
argumenten väger tyngre, dvs. ger mer makt och leder till att alla tillsammans i denna dialog 
kan komma fram till den bästa lösningen för alla. Även om detta ideal inte uttryckligen sägs 
vara apolitisk är kommunikativ rationalitet den föreställningen som råder, dvs. att planeraren 
kan frigöra sig från olika maktanspråk och intressen. ”Planerarens främsta uppgift är därför att 
delta i samverkansprocesser, medla mellan intressenter och agera i förhandlingar för att finna 
lösningar som gynnar alla parter” (Strömgren, 2007, s.45). ”I stället för att acceptera en 
spontan samhällsutveckling uttrycks således en tilltro till möjligheten att med kommunikativa, 
politiska processer förändra världen och få saker gjorda” (Strömgren, 2007, s.47). 
 
Kritik mot planering som kommunikativ 
 
Detta ideal anses väldigt likt det rationella idealet. Ideal som växt fram som en reaktion på det 
kommunikativa idealet är snarare en reaktion mot alla tre ovan nämnda ideal. Dessa har 
nämligen en sak gemensamt; att det krävs att nå konsensus (Strömgren, 2007). Strävan efter 
att nå konsensus borde ersättas av insikten att social konflikt är ett grundelement i det 
demokratiska samhället. 
 
 
Deltagarorienterade demokratimodeller 
 
Nedan följer olika modeller som utgår från det representativa systemet, då de allra flesta 
demokratiteoretiker är överens om att direktdemokrati inte är rimlig i dagens komplexa 
samhällen (Henecke & Khan, 2002). Det är viktigt, som Henecke och Khan (2002), skriver att 
se dessa modeller som normativa då de försöker ge svar på frågan om hur ett demokratiskt 
politiskt system bör vara utformat.  
 
 
Liberal demokrati 
 
Elitdemokratiska modellen ser på medborgarna som oförmögna till ansvarsfullt politiskt 
agerande (Henecke & Khan, 2002). Det är istället en grupp framröstade människor som 
fungerar som representanter. En annan liberal demokrati är den pluralistiska 
demokratimodellen som menar att makten inte är koncentrerad hos de politiska 
beslutsfattarna, utan att makten är utspridd på en mängd intresseorganisationer som påverkar 
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beslutsfattarna. Det är dock de representativa institutionerna som fattar beslut medan 
intresseorganisationers aktiviteter och inflytande på politiken i huvudsak anses som positiv 
för den demokratiska processen. Gemensamt för alla de liberala demokratierna är att ansvar 
ses som det viktigaste processvärdet. De ser inte diskussion som ett viktigt processvärde, 
eftersom politikerna redan innan de blivit framröstade har tagit fram bestämda mål och 
preferenser (Henecke & Khan, 2002).  
 
Kritik mot liberal demokrati 
 
Den pluralistiska modellen har en förenklad bild av maktrelationerna, då de anser att makten 
är någorlunda jämt fördelad i samhället (Henecke & Khan, 2002). Samtidigt har senare 
pluralister ändrat på det och sagt att det är nödvändigt att hitta dessa strukturella orättvisor 
som gör att vissa grupper får alltför stort inflytande (Henecke & Khan, 2002). 
 
 
Deltagardemokrati 
 
En av grundtankarna i deltagardemokratier är att medborgarnas deltagande i det demokratiska 
beslutsfattandet är av godo (Henecke & Khan, 2002). Den viktigaste formen för 
beslutsfattande är att de folkvalda i de representativa institutionerna fattar de politiska 
besluten. Ett dilemma med deltagardemokrater är att deltagandet måste medföra ett reellt 
inflytande för att medborgarna ska känna att det är lönt att engagera sig, samtidigt som detta 
uppfattas som ett hot mot de representativa institutionernas ställning. Frågan är i vilka frågor 
och situationer som deltagandet skulle kunna få inkräkta på de representativa institutionernas 
ställning. 
 
Kritik mot deltagardemokrati 
 
Ett dilemma är hur relationen mellan medborgarinflytande och representativ demokrati ska se 
ut (Henecke & Khan, 2002). Det finns en avsevärd politisk ojämlikhet i Sverige där kvinnor, 
lågutbildade, unga, arbetslösa och invandrare är grupper som inte i lika stor utsträckning 
deltar och därmed har ett mindre inflytande. Detta är ett stort problem för deltagardemokratin 
eftersom de strävar efter att alla ska kunna lyftas fram i debatten, så deras mål är att minska 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna till en nivå som inte påverkar den politiska 
jämlikheten. 
 
 
Deliberativ demokrati  
 
Den deliberativa demokratimodellen är för ett aktivt medborgardeltagande precis som 
deltagardemokratier och har starkt fokus på diskussionen (Henecke & Khan, 2002). Den utgår 
delvis från Habermas teorier om kommunikativt handlande och den ideala samtalssituationen. 
Habermas är en tysk filosof och sociolog (Taylor, 1998). Han såg kritiskt på det samtida 
kapitalistiska samhället och utvecklade teorier för att uppnå ett mer demokratiskt samhälle. 
Idealet om ett demokratiskt samhälle handlade enligt Habermas om kommunikativt 
handlande. Han menade att all kommunikation mellan deltagarna ska vara begripligt, sakligt 
riktigt, uppriktig och legitimt inom en given normativ kontext (Taylor, 1998). Habermas 
beskriver denna idealmodell av kommunikation som en ideal samtalssituation där beslut ska 
fattas genom en deliberativ process där det bästa argumentet får avgöra istället för 
majoritetsvotering och förhandling baserat på maktrelationer (Henecke & Khan, 2002). Den 
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deliberativa demokratimodellen ser konsensus som teoretiskt möjligt att nå. Det som utmärker 
denna modell är den starka betoningen på ömsesidighet i de demokratiska diskussionerna, att 
alla som är berörda av en fråga ska kunna delta och alla på samma premisser. Maktutövning 
och manipulation måste undvikas.  
 
Kritik mot deliberativ demokrati 
 
Det finns flera olika teoretiker inom den deliberativa demokratimodellen och där finns interna 
skillnader vilket gör det svårt att fastställa modellen (Henecke & Khan, 2002). Kritiker pekar 
på några dilemman i relation till grundläggande demokratiska värden. För att kunna nå en 
ömsesidighet i de demokratiska diskussionerna krävs att de ingående parterna respekterar 
varandra, vilket skulle kunna ses som en utopisk syn på vad människor är kapabla till att 
åstadkomma. Precis som i de deltagardemokratiska modellerna ifrågasätts rimligheten i att nå 
politisk jämvikt (Henecke & Khan, 2002).  
 
 
Hur förenas planerings- och demokratiideal i Sverige? 
 
En byggnadslagstiftning inrättades år 1947 som gav kommunen planmonopol (Strömgren, 
2007). Med denna lagstiftning skapades en översiktlig planering, där planeringen skulle 
skötas på ett rationellt sätt. ”Med införandet av det nya planmonopolet överfördes 
exploateringsrätten till ’det allmänna’: professionella planerare och förtroendevalda politiker 
fick rätten att planlägga marken” (Strömgren, 2007, s.115). Medborgarna var inte med och 
planlade marken, mer än indirekt. Planering för framtida bebyggelse blev under denna tid en 
högst legitim verksamhet. Staten lade ansvaret i planerarnas händer, och yrket fick i och med 
detta en högre status. Den nyvunna statusen ledde till krav på en viss utbildningsbakgrund för 
att få kalla sig planerare.  
 
År 1987 infördes en ny Plan- och byggnadslagstiftning vars syfte var att förenkla och 
modernisera plansystemet, att demokratisera planprocessen (Henecke & Khan, 2002). Tanken 
var att ge planprocessen en mer deltagardemokratisk prägel istället för den dåvarande 
elitdemokratiska karaktären. Den skulle stärka medborgarinflytandet, dvs. öka den lokala 
demokratin. Detta kan ses som ett resultat av medborgerliga protester som förekommit och 
där medborgare krävt att få ett ökat inflytande i den fysiska planeringen. Denna uppdatering 
av plan- och bygglagen innebar även att den statliga efterhandskontrollen av kommunernas 
planer slopades (Henecke & Khan, 2002).  
 
I maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag, vilken ersatte 1987 års Plan- och bygglag 
(Boverket, 2011b). På regeringens hemsida (2012) skriver de att det byggs för lite bostäder i 
Sverige, vilket i sin tur bl.a. lett till en ny PBL. Med nya PBL kan man slopa planprogrammet, 
vilket innebär att ett steg i processen har blivit frivilligt och därmed är genomförandet av en 
detaljplan (DP) förenklat och förkortat. Bestämmelserna i PBL har även förtydligats och 
förenklats. Detta ska öka förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig rättstillämpning.  
 
PBL öppnar upp för dialog mellan planerare, politiker och medborgare genom att denna lag 
föreskriver att samråd genomförs (Boverket, 2011a). I samrådet får medborgarna för första 
gången tycka till om det framarbetade planförslaget till den kommande DP.  
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Hur det fungerar i praktiken  
 
I detta avsnitt kommer jag att se vad andra forskare har kommit fram till gällande planerare, 
politiker och medborgare i planeringsprocesser. Jag har använt mig av Isakssons material som 
bygger på intervjuer med personer verksamma inom kommunal fysisk planering, Storbjörks 
intervjuer med politiker och Orrskogs bok som bygger på ett flertal seminarier med planerare 
och forskare, samt Svenssons examensarbete där han har gjort en studie av Dialog Södra 
Älvstrandens samverkansprocess och tittat på medborgarsamverkan i planeringen. Även 
Svenssons material bygger till viss del på intervjuer med planerare och medborgare.  
 
 
Planerarens uppgifter 
 
”Kommunalanställda planerarnas roll är att företräda allmänna intresset” (Isaksson, 2003, 
s.61). I Isakssons studie framgick att de ansåg att deras centrala uppgift är att vara generalist 
och att arbeta fram välbalanserade beslutsunderlag. Dessa beslutsunderlag ska vara 
balanserade på ett helhetstänkande och ett hänsynstagande till alla alternativ. Planeraren ska 
vara saklig och objektiv, samt utgå från fakta (Isaksson & Storbjörk, 2005). Deras uppdrag är 
att företräda allmänna intressen och vara opartiska. Många planerare anser att det är svårt att 
hantera den objektiva rollen, att väga argument från olika aktörer och intressen (Orrskog, 
2007; Isaksson, 2003). Att vara saklig och inte välkomna egna värderingar i en planerares 
yrkesroll behöver inte alltid vara positivt (Isaksson & Storbjörk, 2005). Det finns en poäng 
med att dra lärdomar från föregående processer. Det skulle kunna ses som ett hinder för 
planerarens egen utveckling men också för den kommunala planeringen i stort.  
Isaksson tycker sig kunna se att det som blir den bästa lösningen beror på vilket eller vems 
perspektiv som ges företräde i planerings- och beslutsprocessen. Hon ser det som väsentligt 
att öppna upp för mer reflektion och problematiserande diskussion om vad planering är, kan 
och bör vara. Isaksson tycker att man borde ifrågasätta rimligheten i kravet på planerarens 
uppgifter att alltid arbeta efter ett helhetstänk. Hon anser detta vara för svårt att axla för 
planerarna. Många av dem hon intervjuat påpekade själva att detta mål är oerhört svårt att 
leva upp till, och därmed ställer Isaksson sig frågandes till varför ingen av de intervjuade 
planerarna ställer sig kritiska till normen om helhetstänkandet (Isaksson, 2003). 
 
 
Planerare och politiker 
 
Planerare ska företräda allmänna intressen och vara opartiska, medan den kommunala 
politikern utgår från värderingar och kommunens intresse (Isaksson & Storbjörk, 2005). Så 
planerarens och politikerns uppgifter ser olika ut. I intervjuer som Isaksson (2003) genomfört 
framgick det att planerarna var väldigt tydliga med att slå fast att planerarens funktion är att 
förse politiker med beslutsunderlag och i vissa fall också hjälpa till med att implementera den 
politik som fastställs av de förtroendevalda politikerna. Det är dock viktigt att poängtera att 
det alltid är politikerna som fattar aktiva beslut. Vidare belystes även att det är viktigt att lyfta 
fram argument som både är för och emot ett aktuellt förslag, dvs. att planeraren inte värderar 
de olika alternativen (Isaksson, 2003).  
I Isakssons intervjuer kom det fram att flera kommuner jobbade för en effektivisering och 
förenkling av planprocessen genom att skapa mötesplatser för politiker och planerare. 
Planerare jobbar med andra ord ofta väldigt nära politiker och politiska beslut. Isaksson tycker 
relationen mellan politiker och planerare är både komplicerad och okomplicerad. De två 
aktörerna tycks vara överrens om att planering är den strategiska, långsiktiga och 
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beslutsförberedande verksamheten, som kan och bör skiljas från politisk verksamhet på 
kommunerna. Denna skillnad verkar i retoriken vara åtskilda, men när planerare berättar om 
deras praktiska uppgifter, ser Isaksson tendenser till att planerarens uppgifter hamnar väldigt 
nära politikernas ansvarsområde. Hon tycker sig kunna tyda hos några av planerarna att det 
finns visst tvivel angående deras olika roller i praktiken. 

 
”Det som kan framhållas som lite märkligt är emellertid att den normativa bilden av 
planerarnas verksamhet som någonting tydligt åtskilt från politisk verksamhet tycks 
vara så stark och fast förankrad hos planerarna och politikerna själva – åtminstone är 
det den bild som de vill ge av verksamheten. Trots att det i de flesta fall tydligt och 
klart framgår att politik och planering i praktiken flyter samman, är det ingen som 
uttryckligen ifrågasätter bilden av en tydlig gränslinje mellan dessa verksamheter. 
Tvärtom tycks en påtaglig enighet råda om att skiljelinjen är viktig att upprätthålla” 
(Isaksson & Storbjörk, 2005, s.86-87). 

 
Under samtliga intervjuer som Isaksson (2003) genomförde kom det fram att planerare 
upplevde att politiker i vissa fall inte förstår och ibland inte vågar stå bakom och vara 
drivande för det helhetstänkande som enligt planeraren är den bästa grunden för beslut. Det 
inträffar ibland att politiker i kommuner väljer en helt annan linje en den som planerarna 
jobbat fram efter en mängd faktainhämtning och väl genomförda avvägningar (Isaksson, 
2003). Ibland kan detta bero på tidsbrist hos politikerna. De känner sig pressade att ta beslut 
och kan vissa gånger bestämma sig för ett alternativ som avråtts från deras planerare 
(Isaksson & Storbjörk, 2005). Detta upplevs frustrerande för planerarna, men samtidigt 
poängterar de att det är så det måste vara, politikerna är beslutsfattarna (Isaksson, 2003). I 
intervjuer med politiker kommer det fram att de ibland saknar att planerarna inte ”lyfter 
blicken från sitt specifika professions- eller sektorperspektiv”(Isaksson & Storbjörk, 2005, s. 
72). Detta gäller i första hand de på miljöförvaltningen. 
 
I en fördjupad intervjustudie som genomfördes 2001 visade det sig att en planerare fått 
tillbaka sina utlåtanden och skrivelser rättade med rödpenna av politiker och att det 
förväntades av honom att göra dessa ändringar men ändå skriva under med sitt namn 
(Isaksson, 2003). De andra planerare som intervjuades vid samma tillfälle verkade inte kännas 
vid situationen. Dock tycker sig Isaksson kunna se tendenser till liknande problematik i och 
med att planerare och politiker i många kommuner jobbar allt närmre varandra, även om detta 
anses positivt då det gör ärendehanteringen ”smidigare” (Isaksson, 2003). 
 
 
Medborgare 
 
Det anses viktigt bland planerare att få in medborgarnas åsikter, men det tycks enligt 
planerare som att det är brist på effektiva sätt för att nå ut till allmänheten (Orrskog, 2007). 
De som hörs och syns under samråd är enbart en liten skara, och planerare var överrens om att 
argumentationen ofta härstammade från NIMBY- argument (Not In My Backyard – argument, 
dvs. argument som är av egenintresse). De ställde sig frågan om det kanske är sättet som 
möten och samråd är upplagda på som uppmuntrar NIMBY- argument. Flera planerare berättar 
att de utvecklar nya sätt för att involvera medborgare. De nämner nya metoder genom omvänd 
planprocess (Orrskog, 2007). En forskare lyfter fram att ett problem med 
samrådsutformningen är att vissa inte vågar tala inför en församling. En av planerarna 
instämmer: ”Ja egentligen är det bara en mycket liten grupp människor som tycker om att tala 
inför en större grupp. Merparten finner detta obehagligt” (Orrskog, 2007, s.63). Eftersom 
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politiker är framröstade av kommunens invånare, finns det ett underliggande beroende, dvs. 
att medborgare har indirekt makt över politikerna (Isaksson & Storbjörk, 2005). Politikerna 
vill bli omvalda, och därmed finns en risk att politiker tar beslut utifrån målet att vinna störst 
tycke hos medborgarna även om det alternativet kanske inte är det bästa (Isaksson & 
Storbjörk, 2005).  
I examensarbetet Medborgarsamverkan i planeringen – en studie av Dialog Södra 
Älvstrandens samverkan framgår det att maktstrukturer påverkat medborgardeltagandet 
(Svensson, 2006). Svensson menar att samverkan mellan experter och lekmän alltid kommer 
att leda till en ojämn maktfördelning, men att det inte behöver vara aktivt och medvetet, utan 
att det blivit så indirekt genom deltagarnas förutsättningar och förväntningar. En annan 
slutsats han drog var att dialogen mellan experter och medborgare var svår. Experterna fick 
slopa sitt fackspråk för att göra sig förstådda, vilket innebar att de fick tampas med att försöka 
nå ut med allmänna ordalag och processen blev därigenom utdragen (Svensson, 2006).   
 
 
Resultat  
 
En stor del av mitt informationsupptagande har byggt på åtta stycken intervjuer med 
planerare, medborgarintresseorganisationer, en politiker och en från domstolsväsendet. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades. Dessa utskrivna intervjuer utgör mitt empiriska 
material. Materialet har sedan bearbetats för att kunna urskilja olika teman. En del av de 
personer som intervjuades ville vara anonyma, och därför har jag valt att använda följande 
struktur när jag redovisar resultaten: planerare benämns med P(), 
medborgareintresseorganisationer med M(), och politikern och arkitekten i Tekniska rådet på 
liknande sätt.  
 
P(1) = planerare från en mindre kommun  
P(2) = planerare från en annan mindre kommun 
P(3) = planerare från Stockholms stad 
M(1) = representant från YIMBY 
M(2) = representant från Naturskyddsföreningen 
M(3) = representant från Odenplansgruppen 
T(1) = Tekniskt råd, Svea hovrätt 
S(1) = Socialdemokratisk politiker  
 
Detaljplan = DP 
Översiktplan = ÖP 
Fördjupad översiktsplan = FÖP 

 
T(1) ”Vad är planering? Är det juridik, politik eller vad är det och vem ska 
bestämma om marken? Det har varit olika genom århundraden. Är det en 
teknokratisk tjänstemannafråga? Är det arkitekten? Är det politiken? Är det 
medborgarna? Vem är planeraren? Ska medborgarna ha inflytande genom att välja 
vart fjärde år? Eller ska de ha mer inflytande när den aktuella planfrågan dyker 
upp? Och det finns inget svar på det! Det är mer filosofiskt, det sätter kärnpunkten: 
vad är planering egentligen? Det ser olika ut, har sett olika ut och olika i olika 
länder.” 
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Samråd - ett bra sätt för medborgarinflytandet?  
 
Alla intervjuade uttryckte i någon mening att samråden inte fungerar så bra. Uppslutningen på 
dessa samrådsmöten är nästan obefintlig, och då blir det inte så mycket medborgardeltagande. 
Många påpekade att det har att göra med att de är utsatta på fel tider. M(3) ”Det var cirka 15 
stycken som representerade Banverket och tre åhörare, så det var väldigt diskret annonserat 
och det var fel tidpunkt.” Anledning till lågt medborgardeltagande kan ha att göra med att de 
flesta har ett jobb/skola på dagarna som de måste sköta och familj att ta hand om vilket ofta 
kolliderar med samrådsmöten. De som väl infinner sig på mötena och uttrycker åsikter är ofta 
inte representativa för allmänheten. Oftast är det bara enstaka personer som pratar på dessa 
möten. T(1) ”Han pratar för sitt lilla. Då kan man undra om det är bättre demokratiskt än 
när de folkvalda personerna fattar beslut?” Dessa argument som snarare handlar om 
egenintressen brukar man i dessa sammanhang kalla för NIMBY – argument, vilket är bland 
de vanligaste argumenten på samråd enligt samtliga som jag intervjuade. 
 
P(1) tror att många medborgare inte har tillräckligt med kunskap om hur samråd går till. Hon 
uppfattar att många medborgare kommer till dessa möten och tror att planerare och politiker 
presenterar ett färdigt förslag som ska klubbas igenom. Detta leder till att medborgarna känner 
sig överkörda av kommunen. Därför är det viktigt att planeraren är tydlig i sin dialog med 
medborgarna om vilka rättigheter de har. Då blir missförstånden färre.  
 
Alla som intervjuats uttryckte att medborgarna dras in alldeles försent i planeringsprocessen. 
P(2) ”Enligt PBL behöver man inte längre göra det här programsamrådet men jag tror att 
det är bra att göra det programmet för att förekomma, dvs. att låta folk vara med innan man 
har ett detaljplaneförslag.” S(1) ”Problemet är att medborgarna väldigt ofta kommer in för 
sent i processen, när det är väldigt omständigt att göra ändringar. Det ruckar på allt!” 
P(1) menar att syftet med PBL inte uppfylls, eftersom det är svårt för medborgare att påverka 
planeringen när krav på samråd först är vid framtagandet av ett förslag. Det är försent enligt 
henne, dvs. medborgares åsikter i detta stadium är svåra att ta hänsyn till. Det hade varit bättre 
om deras idéer kom in tidigare i processen. Det är upp till varje enskild kommun att själva 
välja om de vill bjuda in medborgarna i ett tidigare stadium i planeringsprocessen. M(2) har 
egna erfarenheter av att vara en medborgare som kommer med idéer för sent i 
planeringsprocessen. 
 

M(2) ”Jag har minnen av att man kommer in med en jäkligt bra synpunkt för sent 
och alla sitter runt bordet och suckar. Ingen kan göra något åt det. Det är ingen som 
tycker det är kul att höra. Som ideell orkar man inte med det. Någon måste jobba 
med det på arbetstid. Det är många möten där man drar ihop kommunaltjänstemän. 
Om man inte är där är det svårt att ha koll på läget. Inflytandet för vanliga 
människor kostar pengar, alla har ett jobb.” 

 
 
Är samråd demokratiskt? 
 
PBL har krav på att meddela sakägare, myndigheter etc. för att kunna ta del i 
planeringsprocessen genom samråd, men är samråd verkligen demokratiskt frågade sig 
arkitekten från Tekniska rådet. Är det mer demokratiskt att de som uttalar sig på samråden ska 
få igenom sina åsikter än att medborgare indirekt deltar genom deras framröstade politiker?  
M(2) är inne på samma spår då han berättar att hans erfarenheter av samrådsmöten är att 
folk ofta är rädda för att priset på deras villor ska sjunka, vilket inte är av allmänhetens 
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intresse. Samtidigt menar han att det är fullt legitimt för privatpersoner att ha dessa 
åsikter, men att det snarare borde vara det allmänna intresset som ska lyftas fram på dessa 
möten. Det är ofta NIMBY - argument som framförs på mötena. Även om PBL har krav 
på samråd, så finns det en diskussion om samråd kan klassas som demokratiska om det 
enbart är enskilda intressen som lyfts fram. Det är viktigt att vara realistisk menar 
representanten från YIMBY. M(1) ”Är det ett rimligt mål att nå alla?” Det är sällan 
människor dyker upp på samrådsmöte om de inte är emot förslaget. P(2) ”Vi vet inte om 
det finns några som gillar det vi håller på med, men som inte hör av sig.”  
 
 
Medborgare är värdefulla 
 
S(1) ”I det ideala samhället skulle man få med människor att skapa idén om hur man ska 
göra, men min bild är att det är väldigt svårt.” 
Det är viktigt att medborgare i en stad känner sig betydelsefulla. När de inte känner sig 
inräknade känner de sig överkörda och det resulterar ofta i NIMBY – argument.  
 

P(1) ”Man ska kunna känna att det här är min stad. Jag har en röst här, jag har valt 
mina politiker. Det är inte bara politikernas och tjänstemännens stad, utan man ska 
känna någon slags tillhörighet. Om man vet att man kan påverka på något sätt så 
känner man mer att det här är min stad.”  

 
När planerare är med och tar fram nya DP besöker de platsen flera gånger för att få en 
uppfattning av området, och här är medborgarna värdefulla. P(1) ”De vet ju hur man rör sig.” 
P(2) ”Det är viktigt vad de tycker och de vet saker som inte vi vet!” Representanten från 
Naturskyddsföreningen var inne på samma spår. P(1) tycker att medborgarna borde engageras 
i de frågor som är mindre komplexa, t.ex. vid planläggningen av en ny park. I dessa fall är det 
större sannolikhet att deras åsikter får större genomslag. Dock är det ingen som gör det, och 
kanske är det för att det saknas en mall för planerare och politiker hur en sådan process skulle 
kunna se ut.  
 
 
Vikten av att föra en dialog. Att förstå varandras perspektiv och roller  
 
S(1) ”Det är olika roller, men samtidigt kommer man fram till det bästa när man har 
dialogen, och lyssnar på varandra.” T(1) ”Det viktiga är samspelet, att alla förstår 
varandra!” 
 
Alla planerare är överrens om att det är oerhört viktigt i planeringsprocessen att vara tydlig 
med vad som gäller och att kunna föra en dialog med medborgarna. Det är inte så att de under 
samråd, mejl och telefonsamtal ska handla om att medborgare uttrycker missnöje och att 
planeraren fungerar som åhörare, utan här handlar det om att planerarna ska kunna förklara, 
tydliggöra och ställa motfrågor. En planerare märkte t.ex. att han fick ett bättre bemötande av 
sakägare när han lade ner tid på att bemöta deras argument. Som planerarna var rörande 
överrens om och som står under rubriken Samråd – ett bra sätt att för medborgarinflytande? 
är det viktigt att dialogen mellan medborgare och planerare borde föras tidigare än första 
samrådstillfället som är när förslag tagits fram. Om dialogen inte sköts så kan det leda till 
följande upplevelse:  
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M(3) ”Vi hade inte fått något vidare gehör från politikerna, utan här hade de 
plötsligt presenterat något som var ’fait accompli’ och kallade till samråd, och ett 
samråd är till för att efterhöra olika åsikter, men det var försent.” 

 
Politikern uttryckte dialogen som ett verktyg till att nå framgång, vilket många andra var inne 
på också. Samråd enligt PBL fungerar inte så bra. En av planerarna berättade att de i deras 
kommun är väldigt intresserade av omvänd planprocess och jobbar för att hitta nya vägar. 
Insikten är dock att medborgarinflytande är tidskrävande och svårt.  
 
Media är en informationskanal för medborgarna. I Stockholm är stadsplanering ett populärt 
samtalsämne, men det är lätt att angränsande kommuner hamnar i skymundan. 
Representanten från Naturskyddsföreningen tror att det behövs att media skriver mer om vad 
som händer i de mindre kommunerna, så att människorna som bor där får en bättre chans att 
engagera sig i stadsplaneringsfrågor.  
 
I en dialog mellan olika aktörer kan missförstånd inträffa. Det är viktigt att besitta förmågan 
att sätta sig in i andras roller/perspektiv och att kunna vara lyhörd för andras åsikter. 
S(1) ”Man måste ha en väldig respekt för de människor som drabbas av den förändringen. 
Det tror jag är det viktiga i en process, dvs. att medborgare inte känner att det blivit 
trampade på. Att det finns en dialog.” M(2) poängterar vikten av att hålla ett 
helikopterperspektiv vid samtal med politikerna, eftersom politikerna själva måste ha ett 
sådant perspektiv i en dialog med andra aktörer. Han påpekar även att det är viktigt att förstå 
politikernas position. Deras beslut innebär bebyggelse som ska bestå i över 100 år, vilket är 
ett stort ansvar.  
 
P(1) ”Viktigt att vi berättar att såhär ser det ut, här har ni möjlighet att komma in med 
synpunkter. För att överklaga måste ni komma in här.” Enligt planerarna och politikern är det 
viktigt att förklara för medborgare när deras förslag inte håller, så att de förstår att de fått 
gehör för sina åsikter, men av olika skäl inte kan prioriteras. Dessa skäl är viktiga att finna bra 
sakliga argument för, så att diskussionen genomförs på ett professionellt sätt. En av 
planerarna berättade att hon lärt sig att lyssna till de argument som är grundade på fakta och 
inte känslor eller egenintressen. P(3) som jobbar på Stockholms stad hänvisar till PBL och 
säger att denna lagstiftning ålägger planerarna att kommunicera med medborgare i vissa 
sammanhang. Lagen säger dock inget om ambitionsnivån för denna kommunikation. Han 
menar att det finns en generell önskan i samhället både från medborgare och från politiker att 
medborgare ska få ta större plats i planeringsprocessen, och ”då finns det bara den vägen att 
gå, så vi får försöka hitta formerna här för att föra en bra dialog omkring dessa projekt”. 
Hela tiden funderar Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad på hur de ska utveckla dialogen 
i ett tidigare stadium. I dagsläget testar de nya sätt som Open Space och Charette. Han 
ifrågasätter dagens mall med att skicka ut samrådshandlingar för att sedan ställa sig i en lokal 
och prata.  
 
 
Kommunen äger inte någon mark längre. Är det byggbolagen som styr? 
 
Enligt T(1) är planering ett maktspel. Planmonopolet ligger i kommunens händer, men alltfler 
säljer ut sin mark till byggföretagen. Denna uppdelning av mark i kommunerna har resulterat i 
att en del av makten som kommunen besatt tidigare numera ligger i byggherrarnas händer. 
Dock är kommunerna fortfarande med i spelet. P(1) ”Allt måste gå genom kommunen.” 
Representanten från YIMBY pekar på att den marknadsstyrda planeringen gör att kommuner 
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hamnar i ett underläge där de är beroende av att byggbolagen vill bygga i deras kommun. 
Men varför är det så att denna maktuppdelning förändrats? Varför har byggbolagen ett 
övertag? Politikern menar att byggherrarnas övertag idag kan härledas till 1990-talet då 
kommunerna drog ner på byggandet.  

 
S(1) ”Min uppfattning är att fastighetsbolag driver samhällsutveckling delvis som ett 
resultat av att kommunerna kraftigt drog ner på byggandet i början på 90-talet. Man 
gjorde sig av med väldigt många med planerarkompetens, väldigt mycket av sin 
markberedskap. De politiker som hade hållit på med stadsplanering gick i pension 
och det kom in en ny kår, folk som aldrig hade hållit på med det här.	  ” 

 
T(1) ”Hur planering ska gå till är en ideologisk uppfattning. Ska den vara marknadsstyrd 
eller inte? Om marknadsstyrd behöver vi inget plankontor på kommunerna.”  
Diskussionen om ideologiers påverkan på planeringen kommer upp emellanåt. De 
högerstyrda är för marknadsstyrning medan de vänsterstyrda är för kommunal planering. Idag 
är det ett mellanting där kommunen har planmonopol, och byggbolagen äger marken.  
M(2) ”Ju längre ut på höger man kommer desto mer anser man att det politiska bör dra sig 
tillbaka och att marknaden ska komma fram, och då har man inget behov av en stark 
planeringsfunktion.” Att planeringen blir alltmer marknadsstyrd kan innebära problem för 
den storskaliga samhällsutvecklingen enligt M(2). Detta eftersom vissa kommuner lägger 
över ansvaret på byggbolagen. Byggbolagen i sin tur drivs av att bygga sådant som fort 
resulterar i en vinst, vilket inte alltid innebär det bästa för samhällets storskaliga utveckling.  
 
Är det byggbolagen som injicerar alla idéer i och med att de ofta är markägare? 
 
Att kommunen oftast inte längre äger marken inom kommunens gränser behöver inte betyda 
att kommunen inte arbetar fram egna idéer. P(1) ”Det kan vara byggherren som injicerat 
även om det är vi som planerar eller vice versa, dvs. det har inget med vem som äger marken, 
utan hur projektet ser ut.” 
 

P(2) ”Ofta (i alla fall här) är det så att vi inte jobbar så mycket utifrån egna initiativ, 
utan det kommer oftast förfrågningar från byggbolag. T.ex. att Skanska ringer och 
säger ’Vi äger mark och där vill vi exploatera’. ’Ok’ säger vi ungefär. Vi planerar 
alldeles för lite själva eller snarare att vi injicerar för lite själva, tycker jag.” 

 
En av planerarna berättade att de har ramavtal med olika byggbolag. 
P(3) ”Ibland är det staden som har idéer och ibland byggherren som initierar ett projekt. – 
här skulle vi kunna bygga!”	  Det finns dock skilda uppfattningar om hur kommunen sköter sitt 
planmonopol. M(1) ”Kommuner har oftast ingen proaktiv planering idag!” M(1) menar att 
det finns en risk med att kommunerna saknar en drivkraft till att inrikta sig på förutsebara 
framtida situationer. 	  S(1) ”Har du inte markberedskapen så driver du inte, då driver 
fastighetsbolagen var det byggs, och det behöver inte vara på de ställen som är bäst för 
medborgarna eller miljön eller stadens attraktivitet.” Vissa tycker att det är bra att det finns 
en blandning av olika upplåtelseformer. M(2) ”Det är bra att ha konkurrerande 
tankesmedjor. ”	  
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Planerarens professionella roll 
 
Planerare står för en speciell kompetens som inte kan bortprioriteras.  
 

S(1) ”Tar man bort något av det här (som planeraren gör) så är det något som inte 
fungerar i slutändan. Professionalitet är en aspekt som inte medborgaren tänker på, 
som inte vi (politiker) tänker på och som inte byggherren är intresserad av. Den 
aspekten måste ju komma med, och det är planerarens professionalitet som måste se 
till att den helheten bevakas. En politiker som driver en fråga kanske inte i det läget 
tänker på vad som ligger i markens väl, eller en rödlistad arts väl eller någon 
annans aspekt. Därför krävs det en respekt emellan dessa olika nivåer också, där 
man förstår sina olika roller.”  

 
Representanten från Naturskyddsföreningen var inne på samma spår som politikern. M(2) 
”Medborgare kollar ofta väldigt lokalt, de har inte dendär helhetsbilden och då är det lätt att 
tycka något om trafiken, men man tänker inte på helheten.” 
 
P(1) upplever att statusen för planerare har försvagats. Hon tycker att stadsplanering har blivit 
mer av ett vardagsämne vilket påverkar synen på planering. Samtidigt som att det är positivt 
att människor intresserar sig för staden och planering, menar hon att det finns en fara med att 
det blivit ett så vanligt diskussionsämne. Det farliga menar hon är att planeringens 
komplexitet inte lyfts fram och medborgare börjar tro att de är förmögna att planera själva. 
Det positiva är att det finns många fler möjligheter för medborgare att tycka till. 
 

P(1) ”Man försöker göra samma jobb på lite lättillgängligare sätt. Det gör också att 
allmän inställning till planering i samhället är att, alla tycker att de kan, eftersom 
det är lättillgängligt och man kan nästan rita ett hus själv. Det finns massa program 
man kan ladda ner. Jag tycker att det kan vara lite farligt att yrkets status kanske 
sänks, om man tror att alla kan. Det är lite komplexa frågor. Vi försöker ha koll på 
helheten och göra de där avvägningarna och bedömningarna. En enskild 
medborgare ser ofta bara till sin egen tomt. Der är därför det är tänkt att fungera på 
det sättet att vi ska tänka på helheten.” 

 
En av planerarna hade inte arbetat mer än 2 år, så han hade lite reflektioner kring hans 
förväntningar på planeraryrket.  
 

P(2) ”Min bild var nog att man skulle förekomma lite mer. Det finns en risk att man 
som planerare blir någon slags administratör. Att någon kommer och säger ’Ta fram 
en DP - den ska bli såhär’. Att det inte är någon planering på riktigt. Det är inte bra. 
Därför är det viktigt, tycker jag, att planerarna får vara med i de allra tidigaste 
skedena, för att den kompetensen ska vara med redan från början.” 

 
 
Förtroende för planerare 
 
Förtroendet för planerare hänger samman med planerarens roll. Många av de intervjuade 
hänvisade till planerarkårens historia och då främst till hur planerare skött sig på 60/70-talet 
med Miljonprogrammet. Miljonprogrammet syftar på bostadsbyggandet i Sverige under 
perioden 1964-1975, (NE, 2012). Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att under 
denna period bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. Som en planerare var 



	  
	  

	   19	  

inne på så är intentionerna alltid av godo hos planerarna. P(1) ”Det är lätt att kritisera 70-
talet. Då hade man också visioner och goda intentioner. Man har olika ideal, inte bara 
planeringsideal utan andra ideal. Bilen skulle fram.” Ibland verkar det som att 
misstänksamhet vänds mot hela kommunen. P(1) ”Det handlar inte om att man är planerare 
eller avfallsingenjör på kommunen, men ibland är det som någon slags misstänksamhet mot 
kommunen, man säger ’ni på kommunen’ och jag vet inte riktigt varför?” Att medborgare 
känner sig överkörda kan leda till att förtroendet för yrket sjunker.  
 
M(1) ”Det finns väldigt mycket kunskap. Allmänheten skulle ta till sig det mer om planerarna 
och arkitekterna hade gjort något som var bra. Hade stadsplanerare gjort bra grejer de 
senaste årtiondena så hade folk litat på dem på ett annat sätt.”. Han jämförde det bristande 
förtroendet för planerare med det mycket starkare förtroende som samhället har för t.ex. 
läkare. Ingen ifrågasätter deras kunskap. Nedan följer ett exempel som han tog upp för att 
illustrera hur han tror att medborgare som inte har förtroende för planerare kan resonera:  

 
(A)’Ska ni bygga ett nytt Tensta här?’ 
(B)’Nej, nej det är inte Tensta?’ 
(A)’Ni har alltså bara vridit lite på husen och kallar det något nytt?” 

 
P(2) lyfter fram utmaningen att skapa ett förtroende hos byggherren. Politikerna har redan 
respekt för vår sakkunskap menar P(2). ”Det är byggföretaget som sitter på pengarna och 
makten, så om de inte vill bygga så blir det ingenting”. Deras maktposition är med andra ord 
stark menar P(2). Han tillägger att det ibland är kommunen som bygger, men alltmer sällan. 
Han lyfter fram byggherren som en viktig aktör och att det kräver en annan typ av 
kommunikation.  
 
För M(2) varierar förtroendet för planerare. Under senare år har han upptäckt att allt fler 
planerare inte verkar våga leverera en obekväm sanning till politikerna, och detta har lett till 
att hans förtroende sjunkit för professionen. Istället för att bidra till ett beslutsunderlag menar 
han att planeraren snarare lyssnar in politikerna för att sedan legitimera deras beslut. 
 
M(1) ”Det går att vända! Det behöver inte ta så lång tid egentligen. Det är inte omöjligt.”  
För att skapa ett förtroende hos folket tror representanten från YIMBY att det som byggs 
måste vara sådant som svenskarna eftersträvar, dvs. mer urbant. Han hänvisade till att det 
gjorts undersökningar redan på 60-talet som pekade på att cirka hälften av alla ville bo i villa 
och hälften i en innerstadsmiljö. I viss mån har Hammarby Sjöstad och aktuella Norra 
Djurgårdsstaden kvalitéer som motsvara dessa önskningar, men det kan bli bättre. Han tror att 
Hammarby Sjöstad bidrar och att Norra Djurgårdsstaden kommer att bidra till ett lyft för 
planerarnas anseende bland medborgarna. En annan sak som han lyfter fram är mediernas 
makt. Media skapar farhågor med sina rubriker och har en inverkan på hur medborgare ser på 
stadsplanerare. Representanten från YIMBY var inne på resonemang som handlar om att 
planerarkåren är omodern. De ser inte till dagens förutsättningar utan lever kvar i de gamla 
sätten att planera.  
 

M(1) ”Dagens planerare håller fast i lösningar på problem som inte finns längre. Vi 
behöver empiriska studier. Vad säger verkligheten? Vi behöver vara mer tekniska än 
isolerande filosoferande.” 
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Planerare och politiker 
 
Planeraren beskrivs som en sanningsenlig spindel i nätet. P(1)”Man håller i alla trådar som 
planerare.” T(1)”Man ska också som planerare belysa konsekvenserna för politikerna. Att 
vara helt sanningsenlig!	  ”	  
 

T(1) ”Att man ska vara sakkunnig som planerare det vet alla och är alla, men sen så 
är det politik, och hur ska relationen se ut mellan politiker och planerare? Själv 
tycker jag det är viktigt att fråga sig vad är det ena och vad är det andra.”  
 

Planeraren och politikern har skilda roller. 
 
P(1) ”Som planarkitekt eller tjänsteman tar man fram fakta/underlag först och sen 
gör man en bedömning så att man kan lägga fram ett förslag. Politikernas roll är att 
lyssna på medborgarna och där behöver det kanske inte bara vara fakta.” 
 

Relationen mellan planerare och politiker ser olika ut beroende på kommunen. P(1) berättade 
att hon tidigare jobbat i en ännu mindre kommun, där hon upplevde att politikerna gick in på 
planerarnas ansvarsområde. Så upplever hon det inte längre på sin nya arbetsplats. 

 
P(1)” Det var mycket tätare kontakter i en mindre kommun, och jag är glad att det 
inte är riktigt på det sättet i kommunen jag jobbar i nu. De litar på det man gör i 
princip. Det som kontoret går ut med är något som experter har tittat på och sen får 
politiker besluta om de vill godkänna förslaget eller inte.” 

 
Enligt P(2) är allt som det ska vara, dvs. att planerarna håller på med sakkunskaper och 
politikerna med politik. De skiljer tydligt på vad som är politik och vad som är planering. 

 
P(2)”Ibland kan de tycka att man ska göra annorlunda och då får de uttrycka den 
åsikten och de kan köra över oss. Vi kan lämna förslag och de kan säga ’nej, gör 
såhär istället’ (förenklat kan det vara så) och så är det ibland. Det vet man ofta på 
förhand, innan man ger förslaget till politikerna. De tar upp det på formella 
sammanträden och då vill vi som kontor ändå säga vad vi tycker, eftersom det är 
offentligt. Det är inte så att vi låter dem informellt bestämma massa saker. Utan vi 
som kontor säger vad vi tycker, och de får säga emot och så får vi göra om utifrån 
vad de säger.” 
 

Representanten från Tekniska rådet och politikern tycker båda att det är viktigt med en stark 
politik. T(1) tar upp ett exempel som enligt honom belyser att en modig politik efterfrågas.  
Turning Torso i Malmö mötte stora motstånd från malmöborna, men när projektet var slutfört 
så hyllades Turning Torso. Detta menar T(1) var tack vare att politikerna vågade stå fast vid 
sin idé. S(1) tog upp egna exempel från Eskilstuna där han märkt att medborgarna i slutändan 
uppskattade att politikerna var tydliga med sina budskap istället för att se sig själva som 
medborgarnas företräden. Han menar att det är viktigt att som politiker ha förmågan att vid en 
stark lokal opinion kunna balansera mot en större allmänhet som kanske tycker att projektet är 
ganska bra men inte säger något. 
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Tydligare lagstiftning/spelregler 
 
T(1) ”Var går skiljelinjen? Vad är politik och vad är sakkunskap och vad väger tyngst?” S(1) 
”PBL är egentligen sunt förnuft upphöjt till lag.”  
 
Representanten från Naturskyddsföreningen tror att tydligare spelregler skulle kunna 
underlätta för planeraren. 
 

M(2) ”Om man har ett motstridigt kommunalråd och en sådan paragraf som säger 
att man ska planera för transportsnål utveckling så skulle en tjänsteman med 
auktoritet kunna säga ’nej, såhär kan vi inte göra för det står såhär i lagen’.” 

 
I intervjun med Naturskyddsföreningen kom vi in på olika exempel där gröna stråk hade en 
väsentlig roll i hur processen hade sett ut. Hans erfarenhet i olika planeringsprocesser har 
varit att när ett område väl är klassat som exempelvis naturreservat, är diskussionen död.  
M(2)”Man kan också kalla det vikten av tydliga spelregler.” Intressenten, som ofta är 
byggbolaget hittar då någon annanstans att bygga på.  M(2) ”Den ’döda handen’ gör det 
mycket lättare, för då vet alla vad som gäller, och man behöver inte kasta bort pengar på att 
skissa på kåkar som aldrig kommer byggas.” 
 
 
ÖP skulle ge mera kraft i planeringsprocessen 
 
I intervjun med YIMBY kom vi in på stadsplaner som är mer innehållsrika och detaljerade än 
dagens översiktsplaner. Han nämnde Lindhagenplanen (en generalplan) som ett bra exempel. 
Dessa togs fram i Sverige förr i tiden, men numera görs inga, utan idag jobbar kommunerna 
fram ÖP och DP, och ibland FÖP. Enligt P(3) är stadsplaner inte ett alternativ i dagens 
samhälle. M(1) menar dock på att det skulle lösa en del problem som planeringsprocessen bär 
med sig idag. Han menade att dessa planer skulle bidra till att relationen mellan medborgare 
och planerare skulle bli mycket bättre. Han sade att dagens motstånd, dvs. orsaken till att 
många DP överklagas av sakägare är för att de känner sig rädda för förändring. Medborgare 
idag har ingen kontroll på vad som händer i tillräckligt stor utsträckning.  
P(3) ”Hade man kunnat hamna i den situationen som representanten från YIMBY menar, dvs. 
att man skulle kunna uppnå en större säkerhet med stadsplaner, så tror jag att man idag hade 
upplevt att man hade gått mycket, mycket hårdare fram.” Enligt P(1) är	  ”syftet med ÖP, att 
man vill vara så öppen som möjligt.” Men hon förstår att det kanske saknar ett mellanting. 
P(1) ”ÖP och DP är verkligen två helt olika saker. Man kan göra FÖP, men jag har aldrig 
gjort någon. Det kanske är i den fasen man kan få in medborgarna lite”. Hon erkänner att en 
ÖP t.o.m. är abstrakt för henne som är planerare och som jobbar med ÖP. Det som enligt 
henne är bra med FÖP är att man har mer struktur jämfört med en ÖP, men att den inte är lika 
detaljerad som en DP. 
 

M(1) ”Kommunen har en ÖP som är fina ord. Nästa steg är att byggherren kommer 
in med specifika idéer men det behöver inte gå i linje med ÖP. ÖP skulle kunna ha 
kraft. Kommunen skulle kunna säga: det här går inte i linje med ÖP! Det går att 
göra det, men det finns inget tvingande och det verkar det som att man inte gör det 
då.” 

 
Det fanns antydningar till skilda uppfattningar hur aktörer ser på ÖP. 
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P(3) ”ÖP är politiskt antagen, så jag som tjänsteman har inget val. Det åligger oss att 
försöka gå i den riktningen, så att den framtida stadsutvecklingen går i linje med ÖP.” 
P(3) uttryckte att ÖP fungerade som en Bibel för planerarna i Stockholm, vilket han senare 
återkopplade till och poängterade att han kanske överdrev lite. Han var också tydlig med att 
det är bra att behålla den som icke-juridiskt bindande. P(2) håller med M(1) om att ÖP kan 
förbättras. P(2) ”Det vore bra om ÖP ändå var ett dokument som visade hur kommunen vill 
bli i framtiden och det tycker jag nog att vi kan vara bättre på.” 
 
 
Diskussion 
 
När jag började undersöka föreställningar om expertis och demokrati hade jag en egen 
uppfattning om att expertisen hade försvunnit mer och mer pga. att medborgarinflytandet 
hade tagit en större plats i planeringsprocessen. Efter att ha studerat ämnet närmre håller 
jag fast vid min uppfattning att medborgardialogen hamnat i fokus, vilket lett till en 
otydlig plats för expertisen. Det är svårt att urskilja om och hur mycket expertisen tas 
tillvara på idag, men alla personer som jag intervjuade var rörande överrens om att 
planeraren är han/hon med sakkunskaper. I Svenska Akademins ordlista beskrivs expertis 
som en person som innehar sakkunskaper. Förr i tiden var expertis lika med bra 
planering, men så verkar samhället inte resonera idag. För även om alla parter, 
(medborgarintresseorganisationer, politiker och planerare) är överrens om att planerare 
gör alla objektiva avvägningarna och tar med alla perspektiv, dvs. ser helheten, så väljer 
politiker ibland att inte agera efter deras (experternas) råd. Då menar jag inte att detta är 
fel, utan poängterar bara att det är så. Det innebär att expertis inte tar lika stort utrymme i 
planeringen, utan att det finns andra faktorer som politikerna tar hänsyn till som t.ex. 
medborgarna.  
 
En planerare som jag intervjuade lyfte fram helhetsperspektivet och poängterade hur 
viktigt det är att inte glömma det när medborgardialogen tar mer och mer plats i 
diskussionen. Jag tycker att det är bra att dialogen mellan medborgarna, politikerna och 
planerarna börjar i ett tidigare stadium, så länge vi inte glömmer bort att planerarna 
besitter väsentliga kunskaper som vi bör dra nytta av. 
 
Det är främst politikerna som har makt, eftersom det är de som tar besluten. Samtidigt är det 
planerarna som tar fram underlag och som Isaksson var inne på så beror beslutet på vilket 
eller vems perspektiv som ges företräde i planerings- och beslutsprocessen. Där har 
planeraren en viktig roll att försöka företräda alla olika perspektiv, men skulle också kunna 
utnyttja sin maktposition.  
 
Isaksson och Storbjörk var inne på något väldigt viktigt när de belyste den normativa bilden 
av tydligt åtskilda roller (mellan planerare och politiker) trots att det i praktiken tydligt flyter 
samman. Detta inkluderar, enligt min mening, en stor del av problematiken med rollen som 
planerare. Om inte planerarna själva och politikerna kan erkänna att deras alltmer 
gemensamma fält gör att deras huvuduppgifter sammanflätas mer och mer, finns det ingenting 
att göra åt saken. Föreställningar om expertis och demokrati bygger dels på hur 
yrkesverksamheten ser på sin egen roll men även på hur samhället uppfattar rollerna. Jag har i 
mitt syfte att planerarna representerar expertis och politiker och medborgare demokrati. Om 
planerarens och politikerns ansvarsuppdelning överlappar varandra finns det ingen tydlig linje 
var den enas ansvar börjar och det andras slutar.  
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Att planerarens uppgifter enkelt sammanflätas med politikerns i kommunerna gör att det blir 
svårt att urskilja ansvar, dvs. Sveriges planering följer inte den liberala demokratin i 
planeringssammanhang. Detta eftersom den liberala demokratimodellen ser ansvar som sitt 
viktigaste processvärde. En tydligare struktur skulle kunna underlätta för genomförandet av 
planeringsprocesser. 
 
De allra flesta som jag har intervjuat är överrens om att medborgare ska ha mer inblick i 
planeringsprocesser och gärna få komma med synpunkter tidigare än dagens krav. Detta 
innebär att den liberala demokratimodellen kan uteslutas, eftersom den säger att det 
räcker med inflytande via folkvalda politiker. Att föra en god dialog belystes i de allra 
flesta av de intervjuer jag genomförde. I den deliberativa demokratimodellen ser man på 
dialogen som det viktigaste processvärdet. I Svenssons examensarbete kom han fram till 
att dialogen mellan professionella och medborgare inte fungerade eftersom deltagarna 
deltog på olika premisser. Medborgarens maktposition var lägre än planerarens och en 
jämlik dialog var därför ogenomförbar. Detta innebär att den deliberativa modellen 
fallerar, men att strävan att nå dit finns bland politiker och planerare idag. I 
deltagardemokratier ser man på medborgarnas deltagande i beslutsfattandet som positivt, 
men man har inte klart för sig i vilka frågor som medborgare ska få reellt inflytande, och 
den modellen stämmer, enligt min mening, bäst överrens med hur vi sköter vår planering 
i Sverige. Den modellen är på något sätt lite dubbeltydig då den å ena sidan säger att 
medborgardeltagande är bra, men å andra sidan är rädd för att de ska få för mycket reell 
makt. Där är vi idag. 
 
En kommunikativ planerare efterfrågas alltmer. För att kunna komma i närheten av 
förverkligandet av den kommunikativa planeraren måste strukturen på planeringen idag 
förändras, och det innebär att PBL måste förnyas igen. Det är att lägga för mycket ansvar 
på planerarna och politikerna att bära det ansvaret själva. Som resultatdelen visar är 
tydliga spelregler A och O. Samtidigt är kanske den alltmer kommunikativa planeraren 
mer en utopi? Den ibland kritiska synen på planeraren kan tolkas som att medborgare 
idag efterfrågar en profession som i så fall skulle behöva representeras av s.k. 
”övermänniskor”. Det är lätt att kritisera planerarna, och därför är det viktigt att kunna 
förstå varandras perspektiv.  
 
Medborgare idag är mer individualistiska. Denna individualism påverkar också inställningen 
till planering, eftersom denna mer egoistiska uppfattning av livet bidrar till att varje individ 
vill att de ska få sina åsikter tillgodosedda istället för att se till allmänhetens intressen. Jag vill 
påstå att det är det som planerarna gör, och det är därför de är så viktiga. En av planerarna 
uttryckte att statusen för yrkesprofessionen har sjunkit. Hennes förklaring till detta var att 
stadsplanering är mer lättillgänglig idag och det har lett till att ”alla” ser sig förmögna att 
planera städerna. Media skriver många artiklar om olika planeringsprojekt och det är lätt för 
andra att döma ut det som byggs och skylla på planerarna.  
 
Kommunernas mark ägs numera i större utsträckning av byggföretagen. Detta har i sin tur lett 
till att kommunerna planerar mindre. De ekonomiska aspekterna väger tyngre nu än förut. 
Eftersom vår stadsplanerig är mer marknadsstyrd, är det inte planeraren som har sista ordet 
till politikerna utan kanske snarare byggherren. Politikerna är så benägna att bygga och har så 
stort behov av deras ekonomiska ”källa”, som är byggföretagen, att planerarnas expertis inte 
får samma utrymme som förut. 
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Byggbolagen har med andra ord en hög maktposition, men kommunen har fortfarande 
planmonopolet. Företagen kan inte bygga på marken förrän de kan komma överrens med 
kommunen, men kommunerna i Sverige vill växa och är därför oftast beroende av företagen. 
 
Politiker, planerare och medborgare talar gott om en omvänd planprocess, men ingen verkar 
ha kommit fram till en bra mall för hur detta ska gå till. Det är viktigt att, som representanten 
från Tekniska rådet gör, ställa sig frågan om det egentligen ökar den demokratiska processen. 
Vi kan inte tvinga människor att vara aktiva i utformandet av vår stad. Som många av de 
intervjuade påpekade så har de allra flesta ett jobb och ett privatliv att sköta, och hinner inte 
med att fördjupa sig i stadens alla idéer om nya planer. 
 
Det är viktigt att inse att våra samhällen är dynamiska, och därmed att de ser annorlunda ut 
idag jämfört med förut. Detta innebär att planeringen måste uppdateras. Det kanske är så att 
planerarens expertis snarare borde ersättas och att det är en administratör/regissör som 
efterfrågas. Samtidigt som planerarens roll förändras, kommer andra aktörer in på spelplanen, 
som t.ex. byggherren och medborgare. Det svåra är att låta alla aktörer komma till tals och 
hitta en demokratisk balans i planeringsprocessen.  
Jag tycker det är viktigt att lyfta fram planeraren som en central aktör, då all planering mer 
och mer riktar sig till medborgare. Med detta sagt vill jag inte påstå att denna utveckling mot 
att vilja bjuda in medborgare i ett tidigare stadium i processen som något negativt, men jag ser 
allvarligt på om vi underminerar planerarens kapacitet i planeringsprocesserna. Kanske är den 
rationelle planeraren och den kommunikativa planeraren som bäst när de får samverka. Det 
finns kanske inte några raka svar på hur planerarens roll bör se ut, expert eller regissör? Inte 
heller hur demokrati uppfylls i planeringsprocessen, men det kanske inte är det allra 
viktigaste. Det som kanske snarare spelar någon roll är att vi som lever fortsätter att 
ifrågasätta, så att vi hela tiden strävar mot att förbättra planeringsprocessen. 
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 
Intervju med planerare 
 

• Hur länge har du arbetat som planerare och var har du varit anställd? 
• Vilka är dina huvuduppgifter? 
• Hur ser du på din roll i jämförelse med politikerna? 

o Är det tydligt åtskilda roller? 
• Hur ser du som planerarna på medborgardeltagandet? 

o Ser du några problem alternativt fördelar med medborgarinflytande?  
• Idag diskuteras omvänd planprocess, är det något du förespråkar?  
• Tycker du att det är viktigt att planeraren är en person med expertkunskaper? 
• Vad, enligt dig, är planerarens starkaste sida? (Starkaste karaktärsdrag?) 
• Ser du någon anledning till att planerare borde få ha ett större inflytande? 
• Ser du några problem med ansvarsuppdelningen mellan politiker, planerare och 

medborgare? 
• Var det bättre alternativt sämre förr? 
• Känner du att du som planerare får gehör bland politiker och allmänheten?  
• Lyssnar alltid politikerna på dig/er? Det finns ett exempel med Nya Slussen, där 

politikerna röstade fram ett förslag som planerarna, enligt uppgifter i media redan 
hade dömt ut, är det förvånande tycker du?  

• Är planeraryrket vad du föreställt dig att det skulle vara? 
• Varför behövs planerare? 
• Hur uppfattar du att förtroendet för planeraren ser ut, från både medborgares och 

politikers håll? 
 
 
Intervju med medborgarrepresentant 
 

• Berätta lite om er organisation. 
• Varför är du aktiv och hur länge har du varit medlem?  
• Finns det en bredd av olika typer av människor som är medlemmar (människor från 

olika delar av staden, med åtskilda jobb och olika bakgrunder etc.) dvs. är målet att 
organisationen ska representera medborgarna, eller är det en organisation som vänder 
sig mot de som redan har ett intresse? 

• Vilken är er funktion? 
• I vissa studier och intervjuer som har gjorts har skiljelinjen mellan yrkesrollerna 

politiker verses planerare ibland visat sig nästintill osynlig. 
o Hur ser organisationen/du på planerare? Vilken roll har planeraren? 
o Hur ser organisationen/du på politiker? Vilken roll har politikern? 

• Hur ser ni på den nya PBL som kom ut i maj 2011?  
• Är det viktigt med medborgarinflytande i planeringen? Varför? 
• Tycker organisationen/du att det är något som måsta förändras för att föra planeringen 

framåt i rätt riktning? 
• Är ni aktiva i planeringsprocesser och får ni då gehör för era synpunkter? I så fall på 

vilket sätt? 
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• Är ni tänkt som att stärka individens rätt att ha ett inflytande? Dvs. som grupp är ni 
starkare? 

• Tycker ni att medborgare ska ha mer att säga till om? 
• Ser ni er själva som en röst för folket? 

 
• Man brukar se en trend bland aktiva medborgare, dvs. att det alltid är samma 

människor som syns och hörs i olika planeringssammanhang.  
o Hur ser ni på detta?  
o Har ni någon idé om att försöka få fler medborgare att intressera sig för 

planeringsfrågor? 
 
 
Intervju med politiker 
 

• Hur länge har du arbetat inom politiken och har du arbetat med annat än politik, och i 
så fall vad? 

• Innan du satt i riksdagen, var du då aktiv i någon kommun, i så fall vilken? 
• Det verkade på seminariet som att du har ett intresse för planeringsfrågor, hur länge 

har du haft det intresset? Kommer du ihåg i vilket sammanhang du fick detta intresse? 
• Hur ser du på din roll som politiker i planeringsprocessen? 
• Hur ser du på medborgarna och deras deltagande? Inflytande? 
• Hur ser du på omvänd planprocess? 
• Hur ser du på planeraren?  
• Är det svårt att skilja på politiker och planerare? Vem gör vad? 
• Tycker du att man kan se en förskjutning i relationen planeringsexpertis och 

demokrati? Har demokratiska styrelseskicket tagit mandat på vissa av planerarens före 
detta områden?  

o Är detta i så fall vara bra eller dåligt?  
 
 
Intervju med representant från Tekniska rådet 
 

• Skulle du kort kunna berätta lite om ditt yrkesverksamma liv? Vad, var och hur länge 
du arbetat? 

• Vad är din akademiska bakgrund? 
• Vilka ambitioner låg bakom senaste förändringarna av PBL?  

o Har förändringarna främst varit avsedda att åstadkomma större effektivitet? 
o Har denna/dessa förändringar skett på bekostnad av demokrati? 

• Hur ser relationen ut expertis verses demokrati? 
o Finns det ett problem i detta? Dvs. relationen expertis verses demokrati? 

• Vems intressen kommer till korta?  
• Vilka förändringar bör man sträva efter? 
• Hur ser du på planerarens handlingsutrymme? 
• Hur går dina tankar kring planerarrollen?  

 
 
 


