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Sammanfattning 

Den här studien är en fördjupad inblick i stadsplanerarnas perspektiv och synpunkter på sin 

roll och relation till politiker. Syftet med studien är att identifiera hur stadsplanerare ser på sin 

roll och relation till politikerna, och vilka konfliktpunkter det finns mellan dem i 

planeringsprocessen. Följande teman är fokus för studien: Stadsplanerarens syn på sin roll, 

Stadsplanerarens tolkning av kunskap, Stadsplanerarens syn på politikernas roll och 

Kommunikation. 

Litteraturstudierna redogör för stadsplanerarnas och politikernas relation till varandra utifrån 

ett kunskaps-, kommunikations- och självbildsperspektiv. Stadsplanerare och politiker är till 

stor del beroende av de obligatoriska spelreglerna som ges av lagstiftningen men påverkas 

också av externa aktörer och intressenter. Både stadsplanerare och politiker strävar efter en 

friktionsfri planprocess, dock är det svårt att åstadkomma de har olika kunskapsnivåer, 

förväntningar och motiv.  

Två stadsplanerare i en mellanstor kommun i Stockholm ger sin syn på rollen som planerare 

och relation till politiker. Resultatet från intervjuerna visar att stadsplanerarna ser sig själva 

som experter och kunskapsförmedlare. Både deras och politikernas kunskapsnivå är en viktig 

faktor för planeringsprocessens tidsåtgång. Intervjuerna visar också att möjlighet till 

förmedling eller delning av kunskap är viktigt. En annan förutsättning är att antalet forum där 

kommunikation och kunskapsdelning kan ske är tillräckliga. 

Stadsplanerarna belyser att lagstiftarens ramar som t.ex. samråd, planprogram och 

översiktsplan behöver komplement. Det behövs fler forum där stadsplanerare och politiker 

ges möjlighet att kommunicera, interagera och dela kunskap. Avslutningsvis indikerar studien 

att fler forum behövs för att effektivisera planeringsprocessen ur ett tidsperspektiv.    
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Abstract 

This study is limited to a deeper insight into urban planners’ perspectives and views. The 

purpose of the study is to identify how urban planners understand their role and relationship 

with politicians, as well as the points of conflict there is between them in the planning 

process. The following themes are the focus of the study: Urban planner’s view of its role, 

urban planner’s interpretation of knowledge, urban planner’s view on the role of politicians 

and Communication. 

 

The literature studies describe urban planners’ and the politicians' relationship to each other 

based on a knowledge-, communication and self-image perspective. City planners and 

politicians are largely dependent on the mandatory rules but also external actors and 

stakeholders. Both urban planners and politicians strive for a smooth planning process, 

however, it is difficult to achieve because they have different levels of knowledge, 

expectations and motives.  

 

Two urban planners in a medium-sized municipality in Stockholm give their views on the role 

as planners and relationship with politicians. The results of the interviews show that urban 

planners see themselves as experts and knowledge providers. Both their and the politicians 

knowledge level is an important factor in the planning process duration. The interviews also 

show that the possibility of mediation or the sharing of knowledge is important. Another 

prerequisite is that the numbers of forums where communication and knowledge sharing can 

take place are sufficient. 

 

Urban planners think that the legislature frameworks e.g. consultation, planning briefs and 

master plans need complements. More forums where urban planners and politicians are able 

to communicate, interact and share knowledge are needed. Finally, the study shows that a 

bigger amount of forums are required in order to streamline the planning process from a 

perspective of time. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stadsplanerare och politiker är två nyckelfigurer som tillsammans skapar vårt fysiska 

samhälle. De tar fram förslag på nya exploateringsprojekt, formar våra gator och torg, 

utsmyckar våra landskap och skapar bilden av våra samhällen. Från att stadsplaneraren sätter 

pennan i pappret och drar de första tomtgränserna till att politikerna har synpunkter på 

huruvida vi skall bygga skyskrapor eller småhus i funkisstil. Vem sätter gränserna för 

stadsplanerare och politiker?    

Svensk lagstiftning beskriver i grova drag hur planprocessen ska fortskrida och i vilka forum 

stadsplanerare och politiker ska presentera förslag och diskutera synpunkter från medborgare 

och andra aktörer (Johansson och Khakee, 2009). Lagstiftningens ramar är dock en förenklad 

beskrivning av verkligheten. Det är en förenklad bild av vilka kommunikationsvägar det finns 

mellan stadsplanerare och politiker, samt vilket uppdrag eller inflytande de har i 

planeringsprocessen. Vidare är det en förenklad beskrivning av vilken roll stadsplanerare och 

politiker har i stadsbyggnadsnämnden eller kommundelsnämnden.  

Av det enkla skälet att kommunikation inte endast sker i samband med plansamråd och andra 

av lagstiftningen fördefinierade forum finns det anledning att undersöka hur stadsplanerare 

och politiker faktiskt kommunicerar. En annan aspekt  är kunskap. Inflytande är starkt 

förknippat med vilken kunskapsnivå stadsplanerare och politiker har i kommundelsnämnden 

och stadsbyggnadsnämnden. Stadsplanerare och politiker, liksom andra aktörer i 

stadsplanering tar också utgångspunkt i sina egna värderingar för att ta ställning i olika frågor 

i samhällsplaneringen (Nyström, 2003). 

Vilken betydelse har kommunikationsperspektivet och kunskapsperspektivet för 

planeringsprocessen? Hur upplever stadsplaneraren politikerna i stadsbyggnadsnämnden och 

kommundelsnämnden? Finns det konfliktpunkter? Hur ser stadsplaneraren på sin roll i 

planeringsprocessen och relation till politikerna?  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att genom djupintervjuer att identifiera hur stadsplanerare ser på sin roll 

och sin relation till politikerna och vilka konfliktpunkter som finns mellan dem i 

planeringsprocessen. För att uppnå en djupare förståelse har ett antal diskurser valts som 

viktiga utgångspunkter.   

 Stadsplanerarens syn på sin roll 

 Stadsplanerarens tolkning av kunskap 

 Stadsplanerarens syn på politikernas roll 

 Kommunikation  

1.3 Avgränsning 

Studien kommer att begränsas till en fördjupad inblick i stadsplanerarnas perspektiv och 

synpunkter på den ställda problemformuleringen. På grund av studiens relativt snäva 

tidsramar kommer andra aktörers perspektiv, såsom politikers, sakägare, medborgare och 

andra tjänstemän inte omfattas av studien.  
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2. Metod 

Kapitlet redogör för allmänna vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metoder som varit 

aktuella för studien. Respektive delavsnitt som följer nedan beskriver de valda inriktningarna 

inom vetenskap, metoder för att föra resonemang och dra slutsatser, samt intervjumetoder.    

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  

Inom vetenskap finns det enligt Thurén (2007) två huvudsakliga inriktningar som har olika 

ursprung och använder olika metoder och synsätt. Inom den positivistiska läran, eller 

positivismen, talas det om ”strävan efter absolut sanning” eller tron på absolut kunskap. För 

inhämtning av kunskap inom den positivistiska läran finns det enligt författaren två källor: 

iakttagelse och logik. Det som Thurén (2007) kallar den ”empiriska kunskapen” är den 

kunskapen som tillgodogörs genom människans sinnen och vilket inhämtas genom 

iakttagelser. Dessa kan sedan räknas ut genom människans logik. Karakteriserande för 

positivismen är att fakta skall kvantifieras och leda oss till en statistik slutprodukt med vilken 

vi i ett senare skede kan dra relevanta slutsatser.  

Den andra extrempunkten inom vetenskapens huvudinriktningar benämns hermeneutik eller 

tolkningsläran. Denna skiljer sig från positivismen genom att den syftar till att förstå genom 

att känna in och med hjälp av empati. Hermeneutik förekommer främst i humanvetenskapliga 

skolor som till exempel samhällsvetenskap, historia, sociologi och litteraturvetenskap. Här 

ligger tyngdpunkten på att göra tolkningar för att få förståelse (Thurén, 2007).  

En lämplig vetenskapsteoretisk utgångspunkt den här studien är det hermeneutiska 

förhållningssättet. En förståelse av en stadsplanerarnas utsagor kräver en subjektiv tolkning. 

Det erhållna empiriska materialet i studien skall tolkas på ett kontextuellt sätt för att förstå hur 

stadsplanerare förhåller sig till politiska aktörer, samt vilka konfliktpunkter som uppstår 

partnerna emellan.  

2.2 Deduktion eller induktion 

Enligt Thurén (2007) finns det två olika sätt att genomföra en studie på. Deduktion är en 

metod som förespråkar logiska resonemang och därigenom logiskt dragna slutsatser. Denna 

strategi förutsätter och bygger till stor del på forskarens kunskaper och erfarenheter. Man går 

från teori till empiri genom att tillgodogöra sig tillräcklig kunskap för att sedan jämföra den 

med det erhållna empiriska materialet. Vidare skriver Thurén (2007) att den induktiva 
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metoden utmärker sig genom att man drar generella eller allmänna slutsatser med hjälp 

empiriska fakta. Med den induktiva metoden dras slutsatser utifrån det empiriskt erhållna 

materialet för att sedan jämföras med teorin. I nästa skede har man fått en ny förståelse för hur 

någonting ser ut i verkligheten. Den här studien tar utgångspunkt i den induktiva metoden för 

att med hjälp av teoretisk bakgrund och empiriskt insamlat material tydligt identifiera vilka 

konflikter som uppstår mellan politiker och stadsplanerare emellan. 

2.3 Kvantitativt eller kvalitativt 

Den vetenskapliga metoden för en studie beror till stor del på studiens karaktär och vilket 

empiriskt material en forskare efterlyser. Forskare som har ambitionen att förstå sociala 

företeelser som till exempel, människans beteende, historiska händelser och människans 

emotioner i ett givet socialt sammanhang använder sig vanligtvis av kvalitativa 

tillvägagångssätt. Metoden syftar till att studera subjektiva aspekter av människans 

upplevelser. Vidare är forskning med en kvalitativ ansats ofta förknippat med kännedom om 

beteende, värderingar, emotioner och ritualer (Frankfort och Nachimas, 1998). I motsats till 

detta står den kvantitativa metoden som ägnar sig åt att kvantifiera och skapa statistik och 

siffror för att på så vis kunna göra generaliseringar (Bryman och Bell, 2011).  

 

För studien är den kvantitativa metoden en lämplig utgångspunkt då den är bäst lämpad för att 

kunna förstå vilka konflikter som uppstår mellan politiker och tjänstemän. För att förstå hur 

stadsplanerare tycker och tänker kring sin roll och relationen mellan dem är det mer lämpligt 

att samla in information genom intervjuer än enkäter. Till skillnad från intervjuer lämnar 

enkätsvar ett relativt stort utrymme för tolkning och kategorisering. Fördelen med intervjuer 

är att de till skillnad från enkätsvar fångar upp bakomliggande orsaker och ger möjligheten att 

ställa följdfrågor för att få en djupare inblick i varje frågeställning. Vidare är fördelen med 

detta att synpunkterna som samlats inte bara utgörs av kortsvar, utan forskaren ges också 

möjligheten att förstå bakgrunden till varför de tycker som de gör. På det här viset ges 

intervjuade personerna möjligheten att ge sin personliga beskrivning av hur de ser på 

relationen mellan politiker och stadsplanerare. Beskrivningen kan innefatta emotioner, 

särskilda händelser och upplevelser, samt en mer djupgående beskrivning av hur 

planprocessen fungerar i praktiken.  

2.4 Datainsamling med intervjuer   

Den empiriska delen studien valde har inhämtats genom intervjuer med två stadsplanerare 

verksamma i en mellanstor kommun i stockholmsregionen. Studien kommer att behandla 
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frågor kring makt, kommunikation, självbilder, tjänstemannarollen och synsätt i politiken. 

Fokus kommer inte ligga kring en särskild händelse eller särskilda fall, utan frågorna kommer 

att ses som allmänna. Det erhållna materialet kan sedan tolkas och förstås utifrån de 

framställda teoretiska utgångspunkterna. 

För att utföra intervjuerna på ett vetenskapligt godtagbart sätt är det viktigt att förstå vilka 

olika intervjutyper det finns, samt att göra ett motiverat och väl genomtänkt val. En personlig 

intervju definieras av Frankfort och Nachmias (1996) som en ansikte-mot-ansikte interaktion, 

där respondentens frågor är utformade på ett sådant vis som ger intervjuaren möjligheten att 

erhålla svar vilka är relevanta för studiens hypotes. Författarna redogör för tre olika typer av 

personliga intervjuer; schematiskt strukturerade, fokuserade och icke-direktiva intervjuer.  

För att i ett senare skede kunna generalisera kring svaren som erhållits från intervjupersonerna 

är det viktigt att vara medveten om vilka möjligheter forskaren ges med respektive 

intervjumetod. 

2.4.1 Schematiskt strukturerade intervjuer  

Något som utmärker den här typen av intervjuer är att antalet frågor och sättet frågorna ställs 

på skall vara lika. Vidare skall frågeställaren sträva efter att inte upprepa eller förklara en 

fråga om respondenten skulle efterfråga det. Turordningen i vilken frågorna ställs skall vara 

densamma hos alla respondenter som studien omfattas av. Genom att de hittills nämnda 

kriterierna uppfyllts, kan forskaren försäkra sig om att variation i svaren innebär att han kan 

observera en skillnad hos intervjupersonerna och inte i intervjuns utförande (Frankfort och 

Nachmias, 1996).  

Den här intervjumetodens fördel är att varje intervjuperson ges samma förutsättningar, vilket 

också är något som eftersträvats i denna studie. De intervjuade stadsplanerarna har i 

intervjuerna getts samma förutsättningar när de skall besvara frågorna (se bilaga 1). Det 

innebär en försäkran om att ett senare skede kunna analysera och jämför de olika parternas 

synpunkter på respektive fråga eller tema. 
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2.4.2 Fokuserade intervjuer 

Även kallat icke-schematiskt-strukturerade intervjuer. Dessa känns huvudsakligen igen 

genom att respondenten är känd för att ha varit med om en särskild händelse. Vidare refererar 

intervjun till situationer som analyserats inför intervjun. En annan karakteristika är att 

intervjun är fokuserad på de situationer som varit ändamål för analys i tidigare studier. 

Respondenten har en friheten att själv definiera situationer som tidigare studerats. Fördelen 

med denna intervjumetod är att intervjuaren ges möjlighet att inhämta kunskap om personliga 

reaktioner, känslor och liknande kring en tidigare analyserad situation eller händelse 

(Frankfort och Nachimas, 1996). 

 

2.4.3 Icke-direktiva-intervjuer  

Den här typen av intervjuer skiljer sig från de tidigare nämnda genom att forskaren inte i 

förväg bestämt vilka frågor som skall ställas till respondenten. Ordningen på frågorna som 

skall ställas är inte heller bestämt. Här ges respondenten möjligheten att fritt tala kring det 

som han finner relevant och är villig att beskriva om. Intervjuarens frågor är inte vinklade och 

om så är fallet i väldigt liten omfattning. Fördelen med den har forskningsmetoden är att 

forskaren har ett brett ämnesspektrum att ställa frågor om (Frankfort och Nachimas, 1996). 

Frankfort och Nachimas (1996) beskriver vidare att forskaren ges möjlighet att kombinera 

olika intervjutyper. Till exempel kan en del frågor ställas med utgångspunkt i den schematiskt 

strukturerade metoden och andra, för respondenten känsliga frågor, kan ställas i enlighet med 

den icke-direktiva metoden. 

 Ibland kan forskaren vilja ställa följdfrågor kring något som han finner intressant eller vill ha 

en vidare beskrivning av. Stadsplanerarna som har intervjuats i denna studie har gett 

omfattande svar på frågorna som ställts (se bilaga 1) och möjlighet att ställa följdfrågor. 

Frågor kring konflikter mellan stadsplanerare och politiker vad gäller maktförhållanden, 

kommunikation och värderingar är i allra högsta grad känsliga frågor varför det är viktigt att  

följdfrågor kan ställas på intervjun. Här är det viktigt att forskaren är medveten om att se varje 

svar som svar på frågan och inte blanda in egna värderingar kring vad som är ett tillräckligt 

bra svar. 
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3. Teori 

För att belysa det insamlade intervjumaterialet och få en ny förståelse för frågeställningen; 

hur ser stadsplanerare på sin roll och sin relation till politikerna och vilka konfliktpunkter 

uppstår i planeringsprocessen, följer nu en översikt på tidigare studier kopplade till de för 

studien aktuella teman: makt, kommunikation, självbilder, tjänstemannarollen och synsätt i 

politiken.  

3.1 Maktens tre dimensioner och maktperspektivet som utgångspunkt 

Begreppet makt kan nyanseras, vinklas och sätts i ett otal perspektiv. I någon mening måste 

det göras en förhållning begreppet för att kunna förstå hur olika aktörer såsom politiker och 

tjänstemän förhåller sig till varandra ur ett maktperspektiv.  

I Halls (1991) skrift menar Lukes (1974) att maktbegreppet bör sättas in i tre dimensioner. 

Den första dimensionen fokuserar på det offentliga beslutsfattandet, vilket enligt honom 

handlar om i vilken omfattning man deltar i beslutprocessen och vilket inflytande respektive 

deltagare kan utöva i vad han kallar för ett ”förhandlingsspel”.  Varje deltagare får enligt 

Lukes (1974) sina intressen tillgodosedda i proportion till det inflytande de kan utöva.   

Den andra dimensionen beskriver makt som ett medel som kan förhindra att vissa oönskade 

frågor dyker upp på beslutsarenan. Således bör man som forskare enligt Hall (1991) fråga sig 

/”...vad som hindrar artikulerat missnöje från att komma till uttryck i sammanhang där beslut 

fattas.”. Viktiga observationer som har en koppling till ett sådant missnöje exemplifieras med 

s.k. maktmekanismer som tvång, hot om sanktioner och förtiganden  (Hall, 1991, s.110).  

I den tredje dimensionen innefattas människors verklighetsuppfattning och skapandet av det 

som Lukes (1974) kallar det som är naturligt och rimligt i relationerna människor emellan. I 

förlängningen leder dessa i samhället dominerande föreställningar till legitimering av rådande 

maktförhållanden och undvika att missnöje skapas (Hall, 1991).  

En beslutsfattare som har makt påverkas i någon mening också av sina preferenser, rådande 

spelregler för planeringsprocessen, samt andra aktörer på den politiska arenan.  

3.2 Påverkansmodellen 

Iwarsson (2005:17) menar att det finns flera aspekter som skall vägas in för att avgöra vad 

som påverkar beslutsfattare, i det här fallet politiker. Det är en kombination av värderingar, 

politik, påverkansfaktorer och makt, samt de rådande ”spelregler” eller lagar och förordningar 

vilka respektive aktör måste följa och förhålla sig till.  
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Iwarsson (2005:17) illustrerar beslutsgången i politiska sammanhang som passerar 

påverkansmodellen (se fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver gången för beslutsfattning i den politiska arenan för planeringsprocessen 

(fig. 1). Föreställningar är enligt Iwarsson (2005:17) en beslutsfattares förhållningssätt till 

någonting inom planprocessen, dvs. vad den anser vara rätt eller fel. Vidare beskrivs att ett 

problem uppfattas olika beroende på vilken föreställning en beslutsfattare har. I nästa steg 

följer beteendet eller beslutsfattandet för att åtgärda en uppfattad problematik. Ramen för 

processen utgörs av obligatoriska spelregler för den fysiska planeringen (Iwarsson 2005:17). 

Iwarsson beskriver att politiker eller beslutsfattare även påverkas av aktörer på svenska 

myndigheter (kommuner, landsting m.m.). Myndigheter tolkar lagar och förordningar och ger 

vilket beslutsfattare eller politiker måste rätta sig efter i sin handlingar eller beteenden.  

Ytterligare en nyans som inte finns med i Iwarssons påverkansmodell är interaktionen och 

kommunikationen politiker emellan och mellan tjänstemän och politiker.  

3.3 Interaktion och kommunikation  

Enligt Hall (1991) har forskare möjligheten att tränga under den endimensionella ytan och 

tränga in djupare i den eftersökta problematiken. Wibergs (1987) kartläggning av politikbilder 

tyder på en problematik mellan tjänstemän och politiker då det finns en stor variation i 

demokratiuppfattningar.  Variationen i synsätt var visade sig vara skillnaden mellan öppna 

och slutna synsätt.  

Den öppna bilden definieras med frånvaro av slutenhet. En aktör med öppna politikbilder 

beskrivs av Wiberg (1987, s. 215) som en med låga krav på formalia och beredd att lyssna till 

en omfattande krets av aktörer, samt ta in och sända information. Således är den sortens aktör 

Föreställningar Problemuppfattning Beteende 

Obligatoriska spelregler 

Fig.1 Påverkansmodellen Iwarsson 

2005:17, s. 13 
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mer benägen att värdera information ”på dess inneboende meriter”.  

 

 I den slutna bilden däremot ses planeringsprocessen som en ”nedbrytning av i förväg 

angivna mål i allt mer preciserade medel”. Kommunikationen mellan aktörer syftar här till 

utbyte av kunskap och inte till att meningsskiljaktigheter och synsätt ställs mot varandra. I 

den slutna politikerbilden är ansvarsfördelningen klar, makten centraliserad, 

kommunikationen formaliserad och det finns inte utrymme för obehöriga att lägga sig i. En 

konsekvens med den slutna politikbilden är att inkommande information filtreras och utgör ett 

skyddshölje mot oönskad påverkan (Wiberg 1987, s.215). Det betyder till exempel att en 

stadsplanerare inte kan påverkas av en politiker på ett oönskat sätt, vilket i ett senare skede 

skulle kunna leda till en konflikt. Interaktionen mellan dessa två aktörer filtreras då endast 

kunskap som är viktig och nödvändig tas tillvara i det aktuella sammanhanget i 

planeringsprocessen. 

För att förstå vilka föreställningar eller preferenser politiker har belyses i det närmaste vilka 

synsätt som finns i politiken och hur det påverkar förhållandet mellan politiker och 

stadsplanerare.  

3.4 Olika synsätt i politiken  

Kommunpolitiker har varit ett särskilt studieobjekt inom forskningen och faller vanligen 

under disciplinerna statsvetenskap och offentlig förvaltning. Politikernas maktställning har 

varierat och antagit olika skepnader under flera decennier. En tillbakablick visar en god 

maktställning för politikernas och väldigt låg professionaliseringsgrad hos tjänstemännen.  

Det innebar en starkare ställning för politiska aktörer och gav dem större utrymme för 

styrning och inflytande i hela den kommunala verksamheten. Under reformfasen 1975-1995 

var ett bland flera motiv; att förbättra den politiska styrningen. Några välkända reformer som 

följde under denna tid var bland annat decentralisering, målstyrning och marknadslika 

styrinstrument (Eriksson, 2004).  

 

Bäck belyser i Eriksson (2004) en krock mellan det traditionella och managementinriktade 

systemet. Det traditionella systemet beskrivs av Bäck (2000) som ett synsätt med fokus på 

demokratins funktioner och krav, vilket är i kontrast med Erikssons (2004) 

managementinriktade synsättet. Eriksson (2004) menar att de olika synsätten har skapat 

förvirring bland politiker.  
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Det traditionella synsättet beskrivs;  

”till exempel företräda speciella medborgargruppers intressen, agera så att det egna partiets 

maktpositioner stärks, visa lojalitet gentemot partilinjen och försöka påverka förvaltningen 

för att uppnå konkreta resultat” (Bäck (2000) i Eriksson, 2004, s.11).  

Det traditionella synsättet är synnerligen intressant att ha som utgångspunkt för att beskriva 

en politikers förhållningssätt till en stadsplanerare. Framförallt är det en teoretisk beskrivning 

av vilka prioriteringar politiker gör och i förlängningen kan det vara en ledning för att kunna 

beskriva vilka konsekvenser det kan få för interaktionen med en stadsplanerare i 

planeringsprocessen.  

Det management inriktade synsättet utmärker sig genom att politikerna har större utrymme att 

ta in kunskap från stadsplanerare och därför kan de generellt sett i större utsträckning 

interagera eller agera med stadsplanerare.    

Det managementinriktade synsättet beskrivs; 

”se till ett  tänkt allmänintresse, strunta i partipolitik, ideologiska positioner och 

partiprogram samt styra förvaltningen och den kommunala verksamheten med allmänna 

målformuleringar” (Bäck (2000) i Eriksson, 2004,s.11).) 

Det managementinriktade synsättet kan i praktiken innebära att politikerna är mer öppna för 

att ta till sig stadsplanerarnas kunskap och planförslag då dessa är en projicering av ”ett tänkt 

allmänintresse”. I motsats till detta står det traditionella synsättet. Där är politikerna relativt 

restriktiva vad gäller att ta in kunskap och planförslag som ligger utanför ”partilinjen” eller 

som inte leder till konkreta resultat, till exempel i form av förstärkta maktpositioner.  

Emellertid har forskningens resultat pekat på svårigheter med målstyrningen där främst 

politikerna befinner sig i ett klart underläge.  Forskningsresultatet har bekräftats av en statlig 

utredning (SOU 1996:169) där det skrivs att chefer på kommunal nivå med både högre och 

lägre positioner har fått mer ansvar i vardagspolitikern. Eriksson (2004) menar att det finns en 

obalans i relationen mellan högt positionerade tjänstemän inom kommunen och 

kommunalpolitiker. Enligt Eriksson (2004) påpekade Brunsson & Jönsson (1979) att det finns 

budskap som regelbundet återkommer från forskare och sakkunniga, nämligen att politikernas 

ställning bör stärkas. Rekommendationen görs också i den statliga utredningen SOU 

(1996:169). 
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3.5 Politikers och tjänstemännens självbilder 

Wänström (2009) undersökte samrådsmötenas kontroverser och diskussioner i sin studie 

Samråd om Ostlänken och hans fallstudie mynnade ut i några intressanta reflektioner och 

slutsatser. Bland annat kunde han genom sin undersökning identifiera ett antal målkonflikter 

mellan olika aktörer i planeringsprocessen. Enligt Wänström (2009) finns det en påtaglig 

konflikt mellan tjänstemän och politiker. Planerarna försöker alltid att hitta den bästa 

lösningen på en fråga, medan politikerna har en tanke om att det finns flera intressen och 

således flera lösningar. Med andra ord har planerarna en tilltro till vetenskapliga metoder för 

att hitta den bästa lösningen. I kontrast till detta står politikernas antagande om att det finns 

flera intressen och således flera lösningar på samma fråga. I de konkreta fallen som beskrivs i 

Wänström (2009) ledde konflikten till en avpolitisering av kontroversiella frågor och 

hänvisning till undersökningar och kalkyler. 

Lindén (2010) undersökte vilka normativa och deskriptiva bilder politiker och tjänstemän har, 

samt vad som utmärker en professionell yrkesgrupp.  En organisatorisk målsättning har enligt 

Lindén varit att politikernas roll skall övergå från att vara verksamhetsföreträdare till att bli 

medborgarföreträdare. En majoritet av politikerna som deltagit i Lindéns (2010) undersökning 

menade att målsättningen inte kunnat omsättas i praktiken, utan att politiker ser sin egen roll 

som verksamhetsföreträdare. Politikerrollen har med andra ord inte förändrats, vilket enligt 

Lindén (2010) beror på att /”... politikerna i högre grad anammat det ofta framförda 

budskapet att politiker inte ska ägna sig åt detaljer” (Lindén, 2010, s.146). 

Huruvida politiker skall styra i detalj har reglerats i den nya kommunallagen (1991) som 

bland annat föreskriver att politiker inte skall ägna sig åt detaljstyrning utan lägga fokus på 

målstyrning. Detta har i Lindéns undersökning (2010) konstaterats inte vara fallet. Författaren 

tar stöd i Brunsson och Jönsson (1979) och menar att politikernas roll ofta är begränsad till 

granskning av tjänstemännens arbete.  

Tjänstemännens eller stadsplanerarnas inställning till politikernas expertiskunskap talar sitt 

tydliga språk, de anser att deras expertiskunskap väger tyngre än politikernas och således bör 

deras omdöme avgöra vad som är rätt och fel enligt Lindén (2010). I förlängningen innebär 

detta att politikerna upplever att deras kompetens ifrågasätts. Vad gäller normativa påståenden 

menade politikerna att verksamhetsstyrning går hand i hand med effektivitet. Således finns 

det en klar uppfattning om hur politikerna själva borde vara.  
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Lindén (2010) menar vidare att tjänstemän anser sig själva ha stort inflytande i politikernas 

beslut och att politikerna har det sista ordet när partnerna är oense. Detta påstående fanns det 

ett stort statistiskt belägg för i Lindéns (2010) undersökning då drygt 86 procent av 

tjänstemännen hade samma uppfattning. Författaren tolkar det som att de kommunala 

tjänstemännens förslag utarbetas såsom de själva tror är tillräckligt för att godtas eller 

accepteras. Utöver det gör personer med chefspositioner individuella bedömningar efter eget 

tycke. Lindén (2010) fann ett starkt samband mellan tjänstemännens påståenden; 

 

”tjänstemännen i kommunen instämmer inte i att deras beslutsunderlag alltför ofta uttrycker 

deras egna uppfattningar” Lindén (2010, sid. 116)  

 

”de instämmer inte heller i att de tycker att det är besvärande om politikerna ifrågasätter 

deras beslutsunderlag.” Lindén (2010, sid. 116).  

Det innebär att tjänstemännen ser sig själva som objektiva i fråga om att uttrycka sina egna 

intressen i beslutsunderlag och att tjänstemännen anser en del av politikernas roll är att vara 

kritiska och ifrågasätta tjänstemännens beslutsunderlag.  

3.6 Tjänstemannarollen  

Wiberg (1987) behandlar några normativa frågor som resultat av hans empiriska studie där 

fokus ligger kring den kommunala tjänstemannens roll. Forskningsfrågor som varit i fokus 

var bland annat hur kommunala tjänstemän ser på sin roll och det politiska systemet de 

arbetar inom, samt hur de anpassar sig och påverkar andra aktörer. 

 

Vad gäller tjänstemännens anpassning har Wiberg (1987) utgått från frågan: Vad skall en 

enkel tjänsteman göra? För att svara på frågan han gjort några viktiga observationer. Wiberg 

(1987) skriver att han genom sin fallstudie kunnat observera en intensiv diskussion om 

tjänstemannarollen och dess funktion. Detta exemplifierar han med att det följande; ”höjts 

röster om tjänstemannavälde... anklagelser om överdriven byråkrati och planeringsraseri... 

missnöje hos många tjänstemän/./ på grund av obeslutsamma politiker/./ och vidare 

”tjänstemannarollen har blivit utsatt och oklar”. En idealaktör är något som omöjligt kan 

uppnås men tjänstemännen bör ställa sig själva följande frågor för att bidra till en bättre 

anpassning (Wiberg 1987, s. 230):  
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”Vilka konstitutionella egenskaper har jag. – sluten eller öppen? Vad är mina starka sidor – 

att lyssna eller sända? Hur placerar jag mig bland aktörstyperna – expert, administratör eller 

byråkrat? Hur är min arbetsmiljö – differentierad med många olika sändare som har 

sinsemellan olika budskap? Hur är det med stabiliteten i förväntningar? Kommer det 

förändringar snabbt och oväntat? (Wiberg 1987, s.230) 

4. Två stadsplanerares syn på sin roll och relationen till politikerna 

Två stadsplanerare verksamma i en mellanstor kommun i stockholmsregionen har intervjuats 

vid två olika tillfällen. Vid intervjutillfällena eftersträvades lika förhållanden vad gäller 

inledningen av intervjun och turordningen i vilken frågorna ställdes. För att underlätta 

läsningen kommer benämningarna stadsplanerare A och stadsplanerare B att användas. 

Stadsplanerare A och B som intervjuades har tre respektive sju års erfarenhet.  

Det här kapitlet redogör de intervjuade stadsplanerarnas:  

 syn på sin egen roll i planeringsprocessen   

 tolkning av kunskap  

 syn på sin politikernas roll i planeringsprocessen  

 tolkning av kommunikation med politikerna 

4.1 Stadsplanerarnas syn på sin roll  

Rollen som stadsplanerare i planprocessen går enligt stadsplanerare A ut på att ta fram 

handlingar till en detaljplan, gå ut med förslag till en plan samt gå ut med planen på 

granskning eller utställning. Vidare påverkar stadsplaneraren planprocessen genom att begära 

uppdrag av politikerna. Det gör stadsplaneraren genom att begära ett beslut om framtaget 

planförslag. Ett annat sätt för en stadsplanerare att ha inflytande är genom att ställa sina 

kunskaper och sin profession till förfogande för de som är involverade i detaljplanearbetet.  

 

Stadsplanerare A berättar i intervjun att deras inflytande är homogent, det vill säga att det i 

princip handlar om bistå med sin professionella kunskap och erfarenhet så att politikerna med 

hjälp av den skall kunna ta ställning till en detaljplan i stadsbyggnadsnämnden. 

Stadsplanerare B förklarar att de besitter kunskap som de är skyldiga att förmedla till 

politikerna. Deras inflytande går ut på att föra vidare kunskap. Detta kunskapsutbyte kan ses 

som ett komplement till politikernas goda lokalkännedom. Det kan till exempel vara god 

kännedom om den historiska bakgrunden till ett monument eller en byggnad, vilket kan vara 
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viktigt känna till för att ta ställning till vid planläggningen av ett område. 

 

De intervjuade planerarna har en gemensam syn på sin roll i relationen till politikerna, 

nämligen att den går ut på att förmedla sin kunskap till politikerna. Ordet inflytande 

definierades av dem främst som förmågan eller privilegiet att föra vidare kunskap, och att ge 

underlag för att politikerna skulle kunna ta beslut i detaljplaneärenden.   

I och med att en politikers beslut förankras genom underlag och den återkoppling de får av 

respektive stadsplanerare finns det anledning att tro att en stadsplanerares perspektiv och 

intressen påverkas i planprocessen, medvetet eller omedvetet. Stadsplanerare A och B har 

dock tydliggjort att så är inte fallet. En stadsplanerare skall enligt dem alltid ha en objektiv 

syn på planfrågan. Utgångspunkten för att bedöma en detaljplanefråga är alltid den för tiden 

gällande översiktsplanen, samt andra underlag för planfrågan. Lokal kunskap kan dels 

inhämtas från politikerna själva som varit i kontakt med medborgarna och dels genom samråd 

eller genom intern informationsutväxling. 

Enligt stadsplanerare A skall en tjänsteman i normalfallet inte ha egna eller personliga 

intressen, utan han eller hon ska genom en objektiv bedömning försöka sammanväga olika 

idéer och förslag i en detaljplan. Huruvida personliga intressen påverkar bedömningen av en 

plan framgick varken av stadsplanerare A eller B.  

4.2 Stadsplanerarens tolkningar av kunskap  

Översiktsplaner och gällande policys är styrdokument och utgångspunkter för beslut om 

detaljplaner då dokumenten är en sammanställning av flera intressenter. Det kan till exempel 

vara en samrådsredogörelse där medborgarnas synpunkter har dokumenterats.  

Stadsplanerare A och B delar uppfattningen om att sådana styrdokument tenderar att bli för 

många. Enligt dem resulterar det i att stadsplanerare sinsemellan tar olika utgångspunkter i sin 

planering, det vill säga att de utgår från olika styrdokument när de gör sin bedömning i en 

planfråga eller vid utformning av en plan. En annan följd av detta är att även politiker tar 

olika utgångspunkter i sin bedömning i en planfråga. I kontrast till ovanstående menar 

samhällsplanerarna A och B att det i sakfrågor inte kan uppstå meningsskiljaktigheter 

beroende på att det finns reglerande lagstiftning som alla parter måste rätta sig efter.  

Med andra ord skapas utrymme för delade uppfattningar om vilken sorts detaljplan som är 

bäst lämpad i det enskilda fallet. Stadsplanerare B anser också att stadsplanerare utformar 
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planer för att påverka hur samhället skall se ut fysiskt. Det innebär att även om 

stadsplaneraren ska agera objektivt bedöms den professionella kunskapen i sig påverkar 

samhället.  

4.3 Stadsplanerarnas syn på politikernas roll 

Stadsplanerare A och B delar uppfattningen om att politiker tenderar att försvåra 

planprocessen ur ett tidsperspektiv. En del politiker kräver mer och andra mindre tillägg i en 

stadsplanerares uppdrag. Ett tillägg kan handla om frågor som politikerna vill driva i en 

planfråga då den bedöms vara viktig. Politiker drivs av personliga och politiska intressen, 

vilket är huvudanledningen till att de intervjuade planerarna ofta tvingas revidera planer. I 

planprocessen innebär det en högre tidsåtgång för godkännande. Det är vanligt att planer inte 

godtas i stadsbyggnadsnämnden på grund av att politikerna vill revidera den och väva in sina 

personliga eller politiska intressen. Därefter beslutas det på nytt om planen skall godkännas 

eller ej.   

Tiden det tar för att en planprocess skall godkännas eller inte behöva tas om eller förlängas, är 

starkt förknippat med politikernas enighet eller oenighet i den politiska arenan. 

Planprocessens framskridande sett från ett helhetsperspektiv är beroende på huruvida 

politikerna lyckas besluta enhälligt om en planfråga. Enligt de intervjuade planerarna uppstår 

det en tidsproblematik när ett beslut inte visar sig vara hållbart eller behöver revideras. En 

annan aspekt för frågan om tidseffektivisering är att politikers förmåga att kommunicera ut 

viktig information till planerarna är väldigt varierad. Detta är enligt stadsplanerare A och B ett 

problem då tiden det tar att ta fram ett godkänt planförslag förlängs avsevärt.  

För att minska tidsåtgången till att ta fram en plan och effektivisera planprocessen är det 

viktigt för stadsplanerarna att ha en effektiv kommunikation med politikerna. Det betyder att 

planerarna menar att politiker ska vara informativa och samarbetsvilliga.  

4.4 Stadsplanerare talar om ”kommunikation” 

Stadsplanerare A och B ser kommunikation som ett viktigt verktyg för att effektivisera 

planprocessen och minska tidsåtgången. Kommunikation mellan stadsplanerare och politiker 

sker på olika yrkesnivåer och forum i planprocessen. Beroende på hur snabbt en plan skall 

färdigställas så skiljer sig graden av kommunikationen med politikerna. Återkopplingen är 

oftast snabbare när planprocessen är relativt kortvarig och politikerna är då mer benägna att 

vara med i tankegången.  
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Ett forum där det finns möjlighet för politikerna att kommunicera ut för stadsplaneraren 

värdefull information är till exempel förberedelserna inför presidier, samt vid förberedelserna 

inför nämnd eller nämndsammanträden. Det förekommer att politikerna kan ställa frågor 

mellan sammanträdena och planerarna svarar efter de förutsättningar som råder i 

planprocessen. Andra kommunikationsvägar mellan stadsplanerare och politiker är 

tjänsteskrivelser, bilagor, förslag, illustrationer och beslutsunderlag. Dokument som är 

formalia och som används för att förmedla information eller uppdrag är yttranden och 

remissvar. Sedan sker det icke-formaliserad kommunikation i form av enstaka frågor eller 

yttranden från privatpersoner eller tjänstemän. Till skillnad från den formaliserade 

kommunikationen så är den icke-formaliserade kommunikationen svår att hantera i 

planprocessen. Således är den icke-formaliserade kommunikationen viktig då den ger 

möjlighet till inflytande utanför de formella ”ramarna”, det vill säga utanför de forum som är 

lagstadgade.  

Att kunskapsnivån är olika hos politiker i kommundelsnämnden och stadsbyggnadsnämnden 

beror att deras sysselsättningsgrad varierar. Detta har en direkt påverkan tidsåtgången i 

planprocessen. Därför hålls det regelbundet utbildningar i t.ex. Plan- och Bygglagen. Det sker 

även ett kunskapsutbyte aktivt mellan stadsplanerare och politiker. Återkoppling från 

politikerna i stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna skiljer sig beroende på att 

politikerna i kommundelsnämnderna generellt sett har en högre kunskapsnivå. Detta beror 

enligt stadsplanerare B på att politikerna i kommundelsnämnderna har fler frågor att hantera 

och därmed kommer i närmare kontakt med stadsplanerarna. Detta resulterar i att de anses 

vara mer engagerade och insatta. Det är en tydlig skillnad i antal ansvarsområden för politiker 

i stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnden. I stadsbyggnadsnämnden hanterar de i 

princip endast detaljplanefrågor och bygglov.  

Kommundelsnämnden upplevs av planerarna som mer ”smidiga” när det gäller att påskynda 

planprocessen. Stadsplanerare B menar att politikerna i kommundelsnämnden kan hoppa över 

presidiet till skillnad från stadsbyggnadsnämnden. De hanterar mer detaljerade frågor i 

planprocessen och de har tydliga ramar i hur planeringsprocessen skall fortskrida som de 

följer. Planerarna syftar på att tidsåtgången för godkännande av en plan skiljer sig avsevärt 

mellan kommundelsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. En viktig aspekt som framgår ur 

detta är att det finns ett samband mellan tidseffektivisering av planprocessen och rådande 

arbetsbörda i respektive nämnd. Det leder till följande slutsats; mindre arbetsbörda ger 

snabbare hantering av planfrågor.  
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Parallellt med att det kan uppstå konflikter i kommunikationen mellan stadsplanerare och 

politiker finns det även meningsskiljaktigheter på den politiska arenan. Olika partier 

företräder olika intressen, samtidigt som varje enskild politiker har sina egna personliga 

intressen. De intervjuade stadsplanerarna menar att det inte är hållbart ha en konflikt med 

politiker eftersom det kan förhala hela planprocessen och risken består att förslag behöver 

revideras eller förkastas.  

5. Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras hur stadsplanerare ser på sin roll och sin relation till politikerna, 

samt konfliktpunkterna i planeringsprocessen. Utgångspunkten för diskussionen är det 

teoretiska och det empiriska materialet som avhandlades i kapitel tre och fyra. Kapitlet 

kommer att delas upp i olika delkapitel som belyser de för studien valda diskurserna; 

stadsplanerarens syn på sin roll, stadsplanerarens syn på politikernas roll, stadsplanerarens 

tolkning av kunskap, kommunikation och makt. Fokus i respektive delavsnitt kommer att ligga 

på de aspekter som är av störst intresse och som är i linje med studiens syfte.  

5.1 Effektivisering av planprocessen 

Lukes (1974) beskriver det offentliga beslutsfattandet som en maktdimension där respektive 

deltagare får sina intressen tillgodosedda i proportion till det inflytande de kan utöva och kan 

på så sätt utöva makt eller inflytande. I intervjun framgår att stadsplanerarnas inflytande 

utgörs av att begära uppdrag av politikerna genom krav på godkännande av detaljplan, samt 

genom att bistå med sin profession och kunskap. Av detta kan förstås att stadsplaneraren 

strävar efter att ta fram planer som godkänns utan att behöva revideras och utan vara föremål 

för tidskrävande aktivitet i planprocessen. I intervjun framgår vidare att en politikernas 

kunskapsnivå är en avgörande faktor för hur lång tid en planprocess tar.  

En politiker bör således ha en hög kunskapsnivå. Hur kunskapsnivån är definierad och vilka 

yrkesområden detta omfattar är dock oklart. Av detta kan man även förstå att 

planeringsprocessens tidskonsumtion, det vill säga den tid det tar för att godkänna en 

detaljplan, sett ur stadsplanerarens perspektiv kan effektiviseras genom att höja politikernas 

kunskapsnivå. I förlängningen innebär detta att stadsplaneraren får högre makt eller inflytande 

i den politiska beslutsfattandeprocessen och kan således driva igenom planer med lägre risk 

för avslag i stadsbyggnads- eller kommundelsnämnden.  
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Ett problem som nämns i intervjun är att politikernas kunskapsnivå generellt skiljer sig i 

stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnden.  Med ambitionen att effektivisera 

planprocessen (lägre tidsåtgång) är den naturliga följdfrågan; hur starkt är sambandet är 

mellan politikernas kunskapsnivå och planprocessens tidskonsumtion? Finns det alltså 

incitament för att ge politikerna mer makt eller inflytande för att åstadkomma en mer effektiv 

och snabbare planprocess? 

Enligt Lukes (1974) är den tredje maktdimensionen formandet av uppfattningen om den 

naturliga relationen människor emellan, vilken i förlängningen leder till legitimering av 

rådande maktförhållanden. Denna är enligt min mening en följd av den andra dimensionen 

som Lukes (1974) beskriver som medel att förhindra oönskade frågor dyker upp. Tolkningen 

kring detta är att stadsplaneraren utgår från sina egna värderingar och idéer kring vad som är 

bäst för planprocessen. Stadsplanerarna menar t.ex. att man skall sträva efter att effektivisera 

planprocessen ur ett tidsperspektiv. Lukes (1974) beskrivning av den tredje maktdimensionen 

problematiserar dock stadsplanerarnas påstående om att effektivisering är det bästa för 

planprocessen. På vilket sätt har den här typen av uppfattningar formats och framförallt av 

vem eller vilka?  

5.2 Kunskap genom kommunikation 

I intervjun med stadsplanerare A och B framgick det att det förekommer icke-formaliserad 

kommunikation i form av frågor inför presidier och andra sammanträden, samt i form av 

frågor som ställs utanför formaliserade forum i allmänhet. Sedan förekommer det 

formaliserad kommunikation mellan politiker och stadsplanerare genom samråd, 

planprogram, översiktsplan m.m. De två olika typerna av kommunikation belyser Wiberg 

(1987) genom sin beskrivning av relationer. Relationer mellan aktörer beskrivs av Wiberg 

(1987) dels genom öppna relationer (eller politikbilder) det vill säga med låga krav på 

formalia och beredd att lyssna till en omfattande krets av aktörer och dels genom slutna 

relationer där kommunikationen är formaliserad och syftar till utbyte av kunskap.  

Med utgångspunkt i Wiberg (1987) kan det konstateras att stadsplanerare och politiker har 

både öppna och slutna relationer beroende på om kommunikationen sker på ett  formaliserat 

eller icke-formaliserad forum. Det är alltså avgörande om kommunikation sker till exempel i 

form av frågor i ett samråd eller icke-formellt inför ett presidie. Av detta kan förstås också att 

utbyte av kunskap är relativt begränsat i formella forum där kommunikationen begränsas av 

ett program eller andra formella ramar.   
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Då kunskapsnivån skiljer sig mellan stadsplanerare och politiker i allmänhet bör man värna 

om kunskapsutbytet mellan aktörerna. Detta belyser stadsplanerarna i intervjun tydligt då de 

beskriver att politikernas förmåga att kommunicera ut information och kunskap till 

stadsplanerarna är viktig för att minska tidsåtgången i planeringsprocessen. Således är det 

viktigt att kartlägga var kommunikation sker och vilken information och kunskap som 

förmedlas där.  

Ett icke-formaliserat forum är svåröverskådligt och förekommer i olika utsträckningar 

beroende på om man ser till stadsbyggnadsnämnden eller kommundelsnämnden. Således bör 

man först och främst utreda vilka icke-formella forum det finns och identifiera vilka 

kunskapsutbyten som görs där för att sedan eventuellt upprätta fler forum med syfte att 

förmedla kunskap. Kunskapen är dock bara en aspekt i frågan om vad som kan sätta käppar i 

hjulet på en planeringsprocess. En annan aspekt är vilka utgångspunkter vi har i vårt sätt att 

agera och interagera.  

5.3 En konflikt inom ramen för det lagliga  

Stadsplanerarna A och B beskriver i intervjuerna att de upplever att politikerna försvårar 

planprocessen sett ur ett tidsperspektiv genom att kräva tillägg i planerarnas uppdrag och 

begära revidering av uppdrag för att väva in sina personliga intressen. Utöver det menar 

planerarna att tidsåtgången för planprocessen är starkt förknippat med politikernas enighet 

eller oenighet i den politiska arenan.  

Det här kan tolkas som att stadsplanerarna har en önskan om att politikernas handlingar i 

planeringsprocessen skall vara universellt, det vill säga att det inte ska finnas oenighet 

politikerna emellan, oberoende om deras beslut är förknippat med politiska eller personliga 

intressen. Bäck beskriver i Eriksson (2004) det traditionella synsättet, ett som förespråkar 

handlingar som stärker det egna partiets position, vilket ställs mot det managementinriktade 

synssättet, som föredrar att politikerna struntar i partipolitik och gagnar det allmänna intresset. 

Detta förklarar varför politikernas handlingar inte upplevs som universella av stadsplanerare 

A och B. Krocken mellan det managementinriktade och det traditionella synsättet som 

beskrivs av Bäck i Eriksson (2004) visar sig alltså ha betydelse för hur stadsplanerarna 

upplever samarbetet med politiker.   

För att nyansera frågan om hur politiker agerar i planfrågor är det viktigt att lyfta fram 

aspekten om hur planerarna ser på sin expertiskunskap kontra politikernas. Enligt Lindén 

(2010) anser en majoritet av tjänstemännen att deras expertiskunskap väger tyngre än 
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politikernas. Å andra sidan finns det en enighet bland politiker att de ska ägna sig åt 

verksamhetsstyrning, vilket enligt dem går hand i hand med effektivitet.  

Stadsplanerarna är enligt Lindén (2010) i majoritet överens om att politikernas ifrågasättande 

av planfrågor och krav på revideringar inte utgör ett hinder för deras arbete. Stadsplanerare A 

och B beskriver den omvända problematiken, där planerarna upplever att politikerna försvårar 

deras arbete. En förklaring till detta kan vara att politiker tar utgångspunkt i de olika synsätt 

enligt beskrivningen av Bäck i Eriksson (2004), vilket å ena sidan leder till att stadsplanerarna 

uppfattar politikerna som företrädare av sina egna intressen och då ses de som ett försvårande 

moment, eller å andra sidan som företrädare av partilinjen och då upplevs som legitima och 

korrekta i sammanhanget. Kanske är det en annan aspekt som har betydelse för huruvida 

politikerna upplevs som försvårande eller som legitima, annat än deras syn på sin 

expertiskunskap och val av synsätt (managementinriktat eller traditionellt)? 

Brunnson och Jönsson (1979) beskriver ett budskap som regelbundet återkommer från 

forskare, nämligen att politikernas ställning bör stärkas eftersom att det finns en obalans i 

relationen mellan högt positionerade tjänstemän och kommunalpolitiker. Detta är i linje med 

vad stadsplanerarna A och B förklarar i intervjun där de menar att de ser sig själva som 

experter som skall föra vidare kunskap till politikerna med syftet att de skall kunna ta beslut i 

planärenden. Med andra ord ser stadsplanerarna sig själva som ett komplement till politikerna, 

dels genom att de besitter expertiskunskap och dels genom att de är objektiva i sin bedömning 

gällande planfrågor och framförande av planförslag.  

Ur detta kan vi förstå att stadsplanerarnas syn på sin roll som experter är  i konflikt med 

politikernas vilja att ägna sig åt verksamhetsstyrning. Stadsplanerarna ser politiker som 

oeniga aktörer med olika utgångspunkter och sätt att styra i planprocessen. Trots att det finns 

tydliga ramar och regler för vilka roller stadsplanerare respektive politiker har i 

planeringsprocessen verkar gråzonen inom vilken aktörerna kan agera vara stor. Det ter sig 

vara så att det hela mynnar i en förhalning av planprocessen och ett försvårat samarbete 

mellan planerarna och politikerna, något som även nämndes i intervjun där stadsplanerarna 

menade att det inte fungerar att ha konflikter med politiker eftersom det kan förhala hela 

planprocessen. De menar också att risken består att förslag behöver revideras eller förkastas.   
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5.4 Slutsats 

De intervjuade planerarna ger uttryck för att stadsplanerarare är väldigt benägna att arbeta 

efter de ramarna som lagstiftningen har definierat för planprocessen, vilket också i hög grad 

gäller politikerna i stadsbyggnadsnämnden enligt deras erfarenhet. Stadsplanerarens syn på 

samordningen och kommunikationen är i intervjuerna väldigt snäv och tar utgångspunkt i 

befintlig lagstiftning. För att tala om kommunikation innebär det att den sker på de forum som 

finns definierade i lagstiftningen; samråd, planprogram, översiktsplan m.m. Således begränsas 

stadsplanerare generellt av de i förväg bestämda ramarna inom vilka de får agera eller i det 

här fallet, kommunicera. 

När det gäller att förmedla kunskap stadsplanerare och politiker emellan är förmågan att göra 

detta därmed begränsad av de ramar lagstiftaren har ställt. Det förutsätter naturligtvis att alla 

stadsplanerare arbetar efter dessa ramar. Något som dock har visat sig svårt att råda över är 

den icke-formaliserade kommunikationen som sker dagligen och utanför de av lagstiftaren 

förutbestämda forumen. Dessa är synnerligen viktiga för att förstå hur man kan effektivisera 

planprocessen sett ur ett tids- och kunskapsperspektiv. Kanske är det så att fler forum bör 

upprättas för att stadsplanerare och politiker skall ha möjlighet att dela kunskap och 

erfarenheter sinsemellan. Kan det vara så att de politiker som är relativt lågt sysselsatta och 

har relativt låg kunskapsnivå har behov av nya forum?  
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Bilaga 1 

Intervjufrå gor  

Inledning 

”Jag garanterar din anonymitet och att all information du lämnar till mig kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast att användas i vetenskapligt syfte. Jag lovar att 

informationen inte kommer att lämnas till annan källa, media eller tredje part.”  

- Namn och yrkesroll  

- Antal år verksam som stadsplanerare 

 

1. Hur skiljer sig ditt inflytande från en politikers/stadsplanerares i planeringsprocessen? 

2. På vilket sätt påverkar det huruvida du får dina intressen tillgodosedda? 

3. På vilket sätt har du förhindrat eller blivit hindrad att vissa oönskade frågor dyker upp eller 

ställs i planeringsprocessen?  

4. Har du någon gång känt dig tvingad att utföra något? Kan du beskriva på vilket sätt tvång 

förekommer? 

5. Hur upplever du kommunikationen mellan dig och politiker/stadsplanerare i 

planeringsprocessen?  

 

6. Är kommunikationen mellan er på något sätt formaliserad? I så fall hur?  

7. Vad kan du säga om förekomsten av meningsskiljaktigheter mellan 

politiker/stadsplanerare?  

 

8. Ställs era synsätt mot varandra och vad styr i så fall vilket vad som skall gälla? 

9. Hur kan du se att det sker utbyte av kunskap er emellan? 

 

10. Hur gör du en avvägning mellan dina egna och politikers/stadsplanerares intressen när du 

tar beslut/utformar planer?  

 

11. Hur värderar du olika aktörers synpunkter? 

 

12. Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan dig och politikerna/stadsplanerarna? 

13. Huruvida känner du att det finns en gemensam målsättning planprocessen? 
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14. Vilka konflikter har du kunnat identifiera mellan dig och politiker/stadsplanerare? 

(Stickord: mål, ansvar, förväntningar, inflytande) 

 

15. Vilken aktörstyp skulle du placera dig bland: expert, administratör eller byråkrat? Varför? 

 

 

 

 

 


