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Abstract 

English title: Citizen perspective and communicative planning in Stockholm 
county - A preparatory study for the development of communicative planning 
methods in regional planning  
 
Degree Project in Urban and Regional Planning 
Master Thesis in Sustainable Urban Planning and Design 
KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm. 
Supervisor: Sofia Wiberg 
Examinar: Hans Westlund 
 
Along with a growing belief in regional collaboration are we experience a 
growing interest for citizen participation in the planning discourse. Out of this 
two fields of discussion have the county council in Stockholm raised a question 
about the citizens role in regional planning in general and in the work with the 
regional development plan for the Stockholm region (RUFS) in particular. In this 
report is therefore an initial discussion held about how to increase the citizen 
focus in regional planning in Stockholm region. Through literature, interviews 
and workshops does this report conclude that the question raised are very 
complex and that further discussions along with political decisions are necessary 
in order to reach the goal of a greater citizen perspective. However does the 
collected materiel tell that there probably are advantages to make if this can be 
done, especially for public officials and politicians. 

Sammanfattning 
Samtidigt som tilltron till regional samverkan växer så ser vi inom 
planeringsdiskursen ett växande intresse för invånares delaktighet i planeringen. 
Utifrån dessa två strömningar har man inom landstinget i Stockholm lyft frågan 
om invånarens roll i regional planering i allmänhet och i arbetet med den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) i synnerhet. Genom 
denna rapport görs därför ett försök att lyfta diskussionen om allmänhetens roll 
i den regionala planeringen samt ett försök att undersöka hur invånarens 
medverkan i den regionala planprocessen kan bli större och vilka 
ställningstaganden som krävs för att detta ska ske. Med hjälp av litteratur, 
intervjuer och workshopar visar rapporten på frågans komplexitet och att det 
krävs både fortsatta diskussioner och politiska ställningstaganden om målet med 
ett stärkt invånarperspektiv ska nås. Emellertid talar det samlade materialet om 
möjliga vinster, i synnerhet för politiker och tjänstepersoner.  
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1. Introduktion 
Genom att krav på samråd och utställning infördes i den nya Plan och Bygglagen 
1987 gjordes ett försök att demokratisera processerna kring fysisk planering och 
byggande. Anledningen var bland annat invånares protester mot den storskaliga 
stadsomvandling som ägt rum under en längre tid, med Almstriden som det 
kanske mest kända exemplet. Genom lagändringarna visade politikerna att 
debatt med invånare och information till och från dem var viktigt för att 
garantera ett fullvärdigt beslutsunderlag inför politiska beslut. I den rådande 
samhällsdebatten framhölls också att ökad möjlighet till deltagande var viktigt 
för att kompensera för det avstånd som uppstått mellan politiker och 
medborgare genom kommunsammanslagningarna 1971 (Henecke & Khan, 
2002).  
 
Sedan lagändringarna har delaktighet blivit allt mer centralt inom såväl 
planeringsteori som planeringspraktik. Aktiviteter som riktar sig mot en bred 
allmänhet har i allt större utsträckning nyttjats i planeringsprocesser både 
nationellt och internationellt. Bland annat Boverket tar tydlig ställning för 
kommunikativ planering och Sveriges Kommuner och Landsting har samlat en 
mängd kunskap gällande medborgardialog1. Boverket menar att medborgarnas 
”kunskap, erfarenheter och behov” väsentligt kan förbättra det beslutsunderlag 
som ligger till grund för fysiska planer. Interaktionen med allmänheten ses både 
som ett sätt att förankra och informera och som ett sätt att främja delaktighet 
och medbestämmande, vilket ofta också ses som eftersträvansvärt inom 
planeringen och beslutsfattandet (Boverket, n.d; SOU 2001:1). 
 
Frågan om invånarnas delaktighet har återkommande lyfts i relation till 
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan (RUFS). Landstinget har dock 
dragit slutsatsen att denna typ av verksamhet ligger i kommunernas, snarare än i 
landstingets uppdrag och någon omfattande insats för att involvera regionens 
invånare har inte gjorts i detta sammanhang. I arbetet med nästa RUFS har 
frågan åter lyfts av landstingets politiker och tjänstepersoner på TRF (Trafik och 
regionaplaneringsförvaltningen). I denna rapport görs därför en ansats att i 
sammarbete med TRF lyfta diskussionen om allmänhetens roll i den regionala 
planeringen och undersöka hur invånarens medverkan i den regionala 
planprocessen kan bli större och vilka ställningstaganden som krävs för att detta 
ska ske. 
 
Invånares delaktighet är ett återkommande ämne i den rådande 
planeringsdiskursen och aktiviteter som syftar till att involvera invånare 
legitimeras med argument om stärkt demokrati, social hållbarhet, effektivitet 
och så vidare. I rapporten visas emellertid att diskussionerna om demokrati är 
särskilt centrala. Därför kommer jag i första hand diskutera kommunikativ 
planering med detta som utgångspunkt. 
 
Undersökningen som följer den teoretiska diskussionen är uppdelad i tre delar: 
 

                                                        
1 Se dialogguiden.se för mer info om begreppet och exempel på tillämpningar  
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1. En undersökning av hur kommunikativ planering tillämpats i ett urval av 
Stockholms läns kommuner.  

2. Intervjuer med regionala tjänstepersoner för att få en bild av deras syn på 
kommunikativ planering. Dessa intervjuer, tillsammans med ett antal 
informella samtal har legat till grund för mycket av de teoretiska 
diskussionerna.  

3. Två workshopar med regionala tjänstepersoner som genomförts för att 
testa hur kommunikativ planering skulle kunna bli en del i TRFs regionala 
planeringsarbete. Workshoparnas frågeställning var i huvudsak med vilka 
syften kommunikativ planering kan bedrivas och vilken roll kommunikativ 
planering hypotetiskt skulle kunna fylla i den regionala planeringen.  

 
Viktigt för rapportens användbarhet har varit att som rapportförfattare kunnat 
ta del av det dagliga arbetet på TRF. Inspirationen till detta är i mångt och 
mycket hämtat ur den deltagande aktionsforskningen och interaktionen med de 
regionala tjänstepersonerna har varit grundläggande. Arbetet med rapporten 
bedrevs under våren 2015 och under hela perioden hade jag möjligheten att 
bedriva arbetet från TRFs kontor i centrala Stockholm.  

1.1 Syfte och mål 
Arbetet syftar till att lyfta diskussionen om allmänhetens roll i den regionala 
planeringen samt diskutera teoretiska aspekter som är centrala i detta 
sammanhang. Med utgångspunkt i demokratiteori och kommunikativ planering 
ämnar jag undersöka hur invånarens medverkan i den regionala planprocessen 
kan bli större och vilka ställningstaganden som krävs för att detta ska ske. I 
rapporten utgår jag ifrån att allmänheten bör ges större utrymme i de regionala 
planeringsprocesserna och i den regionala diskussionen i Stockholmsregionen 
generellt. Målet är att sammanställa ett material som kan ligga till grund för 
fortsatta diskussioner inom landstinget samt ett material som kan vara 
vägledande i de ställningstaganden och beslut som måste fattas inom området.  
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1.2 Frågeställningar  
Den övergripande frågan för detta arbete är:  
 

 Vad krävs för att stärka invånarperspektivet och införa kommunikativ 
planering i den regionala planeringen i Stockholms län? 

 
För att besvara denna ställs fyra empiriska frågor. Den första av dessa kommer 
ägnas extra intresse då den innehåller de teoretiska teman som anses centrala 
och som kommer diskuteras i rapportens teoretiska avsnitt.  
 

 Vilka teoretiska diskussioner är viktiga att föra i relation till 
kommunikativ planering? 

 
 Vilka syften har kommunikativ planering fyllt i översiktsplanerings-

processer i Stockholm läns kommuner och vilka är framgångsfaktorerna? 
 

 Hur ser regionala tjänstepersoner på möjligheten att stärka 
invånarperspektivet och nyttja kommunikativ planering i den regionala 
planeringen? 

 
 Med vilka syften ska kommunikativ planering bedrivas i den regionala 

planeringen och vid vilka tidpunkter? 

1.3 Definitioner  

1.3.1 Kommunikativ planering 
I detta arbete diskuterar jag kommunikativ planering i likhet med bland annat 
Healey (Healey, 1996) och Pløger (Pløger, 2001) och ser det som en form av 
governance (styrning i nätverk) som därigenom måste diskuteras utifrån ett 
demokratiperspektiv. I diskussionerna förhåller jag mig därför till den 
kommunikativa planeringen som Cars et.al. gör till governancebegreppet och 
menar att detta innefattar både formella strukturer, sociala relation och 
maktstrukturer (Cars, Healey, Madanipour, & Magalhaes, 2002). De skriver: 

 
“Used in this way, it serves to highlight processes as much as 
organizations/…/; active agency as much as formal structures; and roles, 
relationships and mobilization capacity (the power to act) as much as 
power over resources and regulations. It explicitly recognizes that the 
activities of formal government are never hermetically sealed from the 
outside world. Therefore analysis needs to focus overtly on the complex 
relation between formal government and the wider society.“ (Cars, Healey, 
Madanipour, & Magalhaes, 2002, s. 15) 

 
Kommunikativ planering innefattar i detta samanhang all typ av verksamhet som 
bedrivs på ett sådant sätt att specifikt fokus läggs på att upprätta kontakt med 
allmänheten eller individer som vid det specifika tillfället kan räknas till denna 
grupp. Det är aktiviteter där man från ansvariga instansers sida aktivt arbetar för 
att engagera och nå en bredare krets än den som traditionellt deltar vid samråd 
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och utställning samt aktiviteter där allmänheten på något sätt spelar en 
avgörande roll.  
 
Att inte använda ordet ”medborgardialog”, som kanske är det mest vedertagna 
begreppet för kommunikativ planering inom stads-och samhällsplanering, beror 
på att detta begrepp idag är laddat med en rad tankar och idéer om vad dialog är 
och inte är. För att poängtera att vi i dagsläget inte helt kan veta hur 
kommunikativ planering på regional nivå kan och bör utformas kommer därför 
begreppet medborgardialog att undvikas.    

1.3.2 Invånarperspektiv 
Begreppet invånarperspektiv används i rapporten för att ge uttryck för hur 
invånare, utan att vara direkt närvarande, ändå står i fokus för planeringen. 
Direkt invånarmedverkan kan vara ett sätt att stärka invånarperspektivet men 
andra aktiviteter kan också bidra till att detta perspektiv blir större. Begreppet 
kan innefatta allt ifrån arbetsätt, organisationsstruktur och värderingar till 
aktiviteter som på olika sätt riktar sig till eller bygger på allmänhetens 
delaktighet. 

1.3.3 Allmänhet och invånare 
I rapporten likställs begreppet allmänhet och invånare med vad som i lagtext 
refereras till som ”den enskilde”. Begreppet beskriver alltså i detta sammanhang 
en individ eller en grupp individer som representerar sig själva som invånare 
och inte har något formellt uppdrag att representera någon annan person, 
organisation, myndighet, formell samanslutning eller liknande i den specifika 
processen. 

  



 8 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Begreppet kommunikativ planering och dess användning 
Inom planeringsdiskursen finns en rad begrepp som relaterar till en planering 
där invånare och allmänhet involveras och står i centrum. I denna rapport har 
ambitionen varit att ha en så bred definition som möjligt av denna planering och 
för de aktiviteter och de arbetssätt som diskuteras. Det torde emellertid vara 
omöjligt att i sammanhanget finna ett helt allomfattande begrepp men utifrån 
litteraturstudier så anses kommunikativ planering i någon mån uppfylla detta.  
 
Begreppet kommunikativ planering härstammar i stor utsträckning ur den tyske 
filosofen Jürgen Habermas diskussioner om kommunikativ rationalitet. 
Begreppet, skriver Rader Olsson, är ett paraplybegrepp som innefattar ”… any 
number of planning processes emphasizing discourse, communication and 
consensus-building” (Rader Olsson, 2009, s. 263). En rad andra begrepp finns som 
relaterar till ämnet och i detta sammanhang anses kommunikativ planering 
innefatta begrepp som argumentative planning, planning through debate, 
inclusionary discourse, collaborative planning och deliberative planning (Tewdwr-
Jones & Allmendiger, 1998, s. 1976; Forester, 1999). Även det svenska begreppet 
medborgardialog ingår i min definition av kommunikativ planering, trots att 
ambitionen har varit att inte använda begreppet som sådant.  
 
Det begrepp som används här är med andra ord inte det enda som rör det 
aktuella ämnet och mer detaljerade definitioner finns. Ambitionen är emellertid 
att det valda begreppet ska kunna ge uttryck för den breda och mångfasetterade 
verksamhet som i rapporten diskuteras. Anledningen till den breda definitionen 
är att denna typ av planering inte bedrivits på regional nivå och att det därför 
setts som viktigt att hålla definitionen så bred som möjligt. Kommunikativ 
planering anses utgöra ett gott alternativ men som sagt så finns andra begrepp 
som potentiellt skulle kunna användas och som kanske också kommer vara mer 
passande när kunskapen om detta ämne i fortsatta studier fördjupas.  

1.4.2 Tjänstepersonen i fokus 
I detta arbete ligger fokus på regionala tjänstepersoner och på den regionala 
planeringsförvaltningen. För att vidga undersökningen hade det varit intressant 
att i större utsträckning också fokusera på andra aktörer i den kommunikativa 
planprocessen, så som politiker eller invånare. Detta arbete har emellertid 
avgränsats till tjänstepersonerna då det i första hand är här som diskussionerna 
kring ämnet har väckts. Dessutom är tjänstepersonerna de som i stor 
utsträckning kommer bli bärare av resultatet och vara de som tar vid där 
rapporten slutar. I fortsatta diskussioner kring kommunikativ planering på 
regional nivå efterfrågar jag emellertid ökat fokus på såväl andra aktörer som 
andra styrnivåer för att se hur dessa påverkar och påverkas.  

1.4.3 En speciell planeringsprocess 
Denna rapport är skriven utifrån en unik planeringssituation. Den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har formell ställning både 
som regionplan enl. PBL (SFS 2010:900) och som regionalt utvecklingsprogram 
enl. Förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713). RUFS ska därmed 
både vara vägledande i planeringen av mark och vatten och samtidigt ta ett 
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bredare grepp kring hållbar utveckling. Vidare ligger det regionala 
planeringsansvaret på landstinget vilket gör att de valda landstingspolitikerna är 
ansvariga för planen och för arbetet på TRF. Detta skiljer sig från exempelvis 
Göteborgsregionen där kommunerna slutit ett så kallat kommunalförbund. 
Denna form av regional organisation står inte under direktvalda regionala 
politiker utan är en sammansättning av folkvalda från kommunerna. Trots att 
planeringssituationerna skiljer sig över landet är förhoppningen att resultatet 
från denna rapport ska bli så pass generaliserbart att det går att använda även i 
regional planering utanför Stockholmsregionen. 

1.4.4 Allmänheten som homogen grupp 
I rapporten talas om allmänheten eller invånare i generella termer. Jag har 
medvetet valt att inte fokusera på någon specifik invånargrupp vilket gör att den 
grupp som hanteras är mycket stor och mycket heterogen. Gruppen invånare 
består i Stockholmsregionen av omkring 2 miljoner individer. Att i generella 
termer ge uttryck för denna grupps heterogenitet är omöjligt och i detta 
sammanhang är det nödvändigt att generalisera. Till läsare och potentiella 
användare av resultatet i denna rapport vill jag poängtera att gruppen invånare 
är betydligt mer komplex än vad denna rapport kan ge uttryck för.  

1.5 Disposition och läsanvisning 
Denna rapport inleds med en bakgrund där jag redogör för varför temat för 
rapporten är relevant att diskutera. Vidare följer en litteraturstudie där relevant 
litteratur behandlas.  
 
Valet av litteratur bygger på ett antal intervjuer och formella samtal med 
tjänstepersoner på TRF. Med utgångspunkt i demokratiteori redogör jag för ett 
antal förhållningssätt till det demokratiska begreppet. Redogörelsen görs utifrån 
demokratiutredningen (SOU 2001:1) och fungerar som introduktion till de 
efterföljande diskussionerna. De diskussioner jag sedan för kring begreppen 
kunskap, representativitet och legitimitet relaterar alla till begreppet makt och 
frågan om vem som ges inflytande, och möjlighet att delta i det politiska 
systemet. Syftet är att diskussionerna om demokrati ska finnas med hos läsaren 
genom hela rapporten. 
 
I nästa teoretiska avsnitt går jag in på den kommunikativa planeringen. Med 
begreppet avser jag all typ av verksamhet som syftar till att stärka 
invånarperspektivet i planering (se definitioner). Slutligen förs en kort 
diskussion om tjänstepersonens och planerarens roll i kommunikativa 
processer. Detta är nödvändigt då tjänstepersonen i detta sammanhang är så 
central. Då rapporten också riktar sig mot en tjänstepersons-organisation anser 
jag det vara än viktigare att ta upp detta.   
 
Efter det teoretiska kapitlet följer metoden för den tredelade undersökning som 
utgör empirin i denna rapport. Därefter följer en redogörelse för 
undersökningarnas resultat. 
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Resultatkapitlet är uppdelat i tre delar. Den första redogör för hur kommunikativ 
planering tillämpats i Stockholms läns kommuner. I del 2 presenteras 
sammanfattade intryck från de intervjuer som genomförts med tjänstepersoner 
på TRF och i del 3 redogörs för de workshopar som bedrevs med de regionala 
tjänstepersonerna för att testa vad kommunikativ planering på regional nivå kan 
syfta till och vara.   
 
Rapporten avslutas med sammanfattade slutsatser och ett slutord där jag ger 
fyra förslag till hur invånarperspektivet i den regionala planeringen kan stärkas. 
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2. Bakgrund 
Denna bakgrund syftar i första hand till att beskriva de bakomliggande 
faktorerna till att jag intresserat mig för frågan om kommunikativa 
planeringsprocesser på regional nivå.  

2.1 Växande tilltro till regional samverkan 
Inom planering har det under ett antal år växt en tilltro och en strävan efter mer 
mellan-kommunal och regional samverkan i Sverige. Anledningarna torde vara 
många men Stigendal beskriver, i sitt bidrag till Malmökommisionen, hur detta i 
grunden bygger på en förändring i den ekonomiska och sociala politiken. Sedan 
mitten av 1900-talet har fokus flyttats från att bygga upp välfärdsstaten (The 
keynesian-wellfare-state), till att ”stärka kapitalet i den internationella 
konkurrensen” (Stigendal, 2011, s. 29). 
 
I Sverige har följden blivit att allt fler politiska frågor lämnats över från staten till 
olika subnationella styrnivåer och att avreglerade styrformer har blivit allt 
vanligare. I den politiska diskursen som fördes kring detta under senare delen av 
1900-talet framhölls de ekonomiska fördelarna men det fanns också argument 
om att beslut som togs närmare invånaren var mer demokratiska. Emellertid är 
det i praktiken den ekonomiska aspekten som fått störst genomslag (Fernández, 
2000).  
  
I dagsläget råder det ingen tvekan om att det i en svensk och europeisk kontext 
finns ett stort intresse för regioner och regional utveckling (Karlsson, 2006). Det 
finns en tro på de regionala instanserna som nätverksbyggande i olika typer av 
governance-strukturer där kommun, stat, näringsliv och civilsamhälle är 
delaktiga (Rakar & Tallberg, 2013; SKL, 2011a). Som sagt så har idén om 
regionen växt fram under lång tid och i synnerhet under 90-och 2000-talet 
höjdes röster som förespråkade regionernas utveckling. 1994 ansågs i Plan- och 
byggutredningen att den kommunala samordningen behövde förbättras i Sverige 
(Johnson & Malmsten, 2004). Året därpå pekade regionberedningens 
slutbetänkande2 på samma sak och framhöll regionernas vikt i den europeiska 
konkurrensen om investeringar och företag (Fernández, 2000). Vidare betonade 
man i den allmänna översynen av PBL, år 2005, vikten av regional planering. Där 
ansåg man  
 

Även om bestämmelserna om regionplanering har fått ett begränsat 
genomslag, bör bestämmelserna behållas tills vidare. Erfarenheterna visar 
att en regionplan kan fylla viktiga funktioner både som stöd för ett 
regionalt perspektiv i den kommunala översiktsplaneringen och för arbetet 
i övrigt på regional nivå. Bestämmelserna rymmer även en potential för en 
stärkt koppling mellan kommunernas fysiska planering och det regionala 
utvecklingsarbetet. (SOU 2005:77, s. 399) 

 
Ett intresse för att utreda regionernas betydelse visas inte minst i regeringens 
kommittédirektiv till utredningen ”Regional planering och bostadsförsörjning” 
(DIR 2013:78). En kommitté vars slutbetänkande bland annat föreslår att 

                                                        
2 (SOU 1995:27) 
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regional fysisk planering ska bli ett obligatorium (SOU 2015:59). Kommunala 
såväl som regionala tjänstepersoner har också uttryckt en vilja att öka den 
regionala handlingskraften, med andra ord ytterligare stärka de regionala 
institutionernas makt (SKL, 2011b). Vidare har en kommunal tjänsteperson i 
Stockholms län, i relation till denna rapport, uttryckt att stora delar av 
kommunens utveckling bestäms utanför kommunens gränser, i en större 
geografisk kontext (Planeringschef, 2015). Uttalandet syftar på Stockholms läns 
regionala karaktär där kommungränserna är vaga. 
 
Slutligen påpekar Haughton & Counsell vikten av regional planering i mer 
generella och allomfattande termer och menar att gränsöverskridande 
samverkan är grundläggande för att möta framtidens utmaningar (Haughton & 
Counsell, 2004). Böhme hävdar också att det finns mycket som tyder på att 
regionala instansers påverkan i samhällsutvecklingen blir allt större trots en 
relativt svag juridisk ställning (Böhme, 2008). 

2.2 Växande intresse för kommunikativ planering i 
planeringsprocesserna 
Mitten av 1900-talet var en tid då somliga menade att planeringsfrågor i det 
närmaste borde beläggas med sekretess för att inte äventyra möjligheten för 
planerare och politiker att uppfylla allmänintresset (Bexelius, Nordestam, & 
Körlof, 1964). Mot detta förhållningssätt växte kritiken inte minst mot de stora 
ingrepp som gjordes i stadsmiljön under, i första hand, 60- och 70 talen 
(Henecke & Khan, 2002). Politiken kunde inte bortse från kritiken och svarade i 
någon mån genom den nya Plan-och bygglag som trädde i kraft 1987. Med denna 
förändrades synen på invånarens möjlighet till insyn och påverkan genom att 
krav på samråd och utställning, en möjlighet att överklaga fysiska 
planeringsbeslut samt reducerat statligt inflytande över kommunala planer 
infördes (Henecke & Khan, 2002). Detta antogs göra processerna mer 
demokratiska genom att besluten fördes närmare medborgarna (Henecke & 
Khan, 2002).  
 
Sedan dessa lagändringar gjordes har ytterligare fokus kommit att läggas på 
invånarens möjlighet att delta i planeringsprocessen. Både Boverket och SKL 
förespråkar idag medborgardialoger som sträcker sig utöver det som lagen 
föreskriver och vissa kommuner har satt upp egna handlingsplaner för hur 
medborgardialog, utöver PBLs krav, ska utformas och bedrivas (se exempelvis 
Botkyrka). Också i beslutsfattande generellt finns det en tro på allmänhetens 
delaktighet. Demokratiutredning skrev 2001 att Sverige bör sträva mot en 
deltagande demokrati med deliberativa inslag (SOU 2001:1). Tanken om 
delaktighet måste därför ses som en strömning som går även utanför den fysiska 
planeringen. 
 
I en allt mer komplex planeringssituation där allt fler aktörer förväntas vara 
delaktiga i processerna ses governance i det närmaste som en nödvändighet för 
att behålla och stärka regioners och städers konkurrenskraft (Fredriksson, 
2011). De samverkans-och styrelseorgan som vuxit ur denna samhällsutveckling 
har emellertid kritiserats för att allt för enahanda inrikta sig på ekonomiska och 
materiella aspekter av staden och misslyckats med att ta tillvara invånarnas röst 
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i utvecklingen (Cars, Healey, Madanipour, & Magalhaes, 2002; Dannestam, 2009). 
Idag framhåller fler och fler vikten av att engagera, inkludera och interagera med 
allmänheten i beslutsfattande och planering i städer och regioner, inte minst för 
att nå sociala och miljömässiga mål (Cars, Healey, Madanipour, & Magalhaes, 
2002; Murphy, 2012; Rojas, 2015; Stigendal, 2011).  

2.3 Växande tilltro till regional samverkan och ökat intresse för 
invånarens inflytande 
Ovan redogörs för två parallella strömningar inom planering. Dels en som tyder 
på ökad regional samordning, ökat intresse för regional planering kombinerat 
med ökat regionalt inflytande. Parallellt framhålls vikten av allmänhetens 
närvaro i planerings-och utvecklingsfrågor både när det gäller fysisk och mer 
strategisk och översiktlig planering.  
 
Både förändringen i PBL och den decentralisering från stat till region som ägde 
rum under slutet på 90-talet gjordes bland annat i avsikt att flytta beslut 
närmare invånarna. I dagsläget tyder emellertid utvecklingen på att frågor i 
större utsträckning hanteras på en regional gränsöverskridande nivå, snarare än 
i kommunerna. I PBL framgår det att regional fysisk planering avser sådana 
frågor som kommunerna inte ensamma kan hantera och utvecklingen mot mer 
regional samordning tyder på att fler frågor flyttas från kommun till region.  
 
I landstingens uppdrag ligger att ha hand om sådana angelägenheter, av allmänt 
intresse, som har anknytning till landstingets område eller dess medlemmar och 
som inte skall hanteras enbart av staten, en annan kommun, landsting eller 
någon annan (Kommunallagen). I Stockholm innefattar detta bland annat 
regional planering enligt PBL och länsstyrelsen har dessutom beslutat att den 
regionala utvecklingsplanen ska ha formell ställning som regionalt 
utvecklingsprogram. Som både regionplan enligt PBL och regionalt 
utvecklingsprogram enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 
förväntas RUFS hantera regionens fysiska struktur men också regional tillväxt 
och långsiktigt hållbar utveckling i ett vidare perspektiv. Detta tyder på att RUFS 
ges allt större omfång och ska hantera fler områden än tidigare. Att så är fallet 
ses inte minst i projektet Stärkt hållbarhet som bedrivits i relation till arbetet 
med RUFS 2050.  
 
Den regionala planeringen, speciellt i Stockholm, har växt i omfattning och 
förväntas idag hantera betydligt fler frågor än tidigare (ex. stärkt hållbarhet). 
Samtidigt växer tanken på vikten av inflytande, möjlighet till insyn, medverkan 
och närvaro vilket Boverket, SKL, demokratiutredningen samt ett antal forskare 
ur akademin förespråkar (SKL, Medborgardialog i styrprocessen, 2013; 
Boverket, n.d; Premfors, 2000; Rojas, 2015). Väl utformade governance-
strukturer där allmänheten är en naturlig del förväntas kunna bidra till bland 
annat social inkludering, legitimitet för politiska beslut (Murphy, 2012), social 
sammanhållning (Murphy, 2012; Vranken, 2011), stärkt demokrati (Stigendal, 
2011), folkhälsa, välbefinnande (WHO & Commision on Social Determinants of 
Health, 2008), socialt lärande (Garmendia & Stagl, 2010), miljömedvetenhet 
(Blackmore, 2007) etc. 
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På Stockholms läns landstings hemsida står skrivet att ”Landstinget finns för 
länets invånare. Varje dag, dygnet runt.” Mot den bakgrund som presenterats 
ovan finns det anledning att ta ställning till vad ett invånarperspektiv är i 
regional planering och vad allmänhetens roll i planeringen skall vara. 
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3. Teori 

3.1 Demokrati 
Tewdwr-Jones & Allmendiger hävdar att kommunikativa planeringsprocesser 
inte i första hand är en planeringsteoretisk fråga. Snarare är det en fråga om en 
livsåskådning utifrån ett deltagardemokratiskt synsätt (Tewdwr-Jones & 
Allmendiger, 1998). I grunden kan alltså den kommunikativa planeringen ses 
som en fråga om demokrati och på vilket sätt demokratibegreppet tolkas och 
förverkligas. Att utöka arbetet med kommunikativa planeringsåtgärder på 
regional nivå är med andra ord ett politiskt ställningstagande om vilken 
demokratisyn man vill tillämpa. Ämnet kan inte diskuteras utan att man först 
diskutera demokratibegreppet. Av den anledningen är det relevant att här inleda 
med att ge en introduktion till det demokratiska begreppet och de demokratiska 
värden som förstärks genom kommunikativa planeringsprocesser. Även om 
kommunikativa planeringsinsatser på regional nivå inte direkt syftar till att 
omforma den svenska demokratin är det tveklöst så att relationen mellan 
beslutsfattare, tjänstepersoner och invånare påverkar samhällets 
maktstrukturer. Av den anledningen måste en kommunikativ planering i ett 
första steg diskuteras utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

3.1.1 Begreppet demokrati 
Demokrati är ett i grunden omtvistat begrepp och utan tydligare definition kan 
begreppet laddas med olika innehåll och mening, inte minst i relation till 
politiska ideologier (Petersson, 2009; Premfors, 2000). Trots skilda idealbilder 
kring vad ett demokratiskt samhälle är ger begreppet, enligt Peterson, uttryck 
för ett system där upplysta människor i fredlig gemenskap styr sig själva 
samtidigt som mål förverkligas genom medel som bygger på vetenskaplig metod 
och teknisk logik (Petersson, 2009).  
 
Peterson beskriver detta i termer av humanism och rationalism. 
 

”Humanismen grundar sig på uppfattningen att varje människa har ett 
värde som inte får kränkas. Varje människa har rätt att utveckla sin egen 
personlighet och har ansvar för sina egna handlingar. Ett demokratiskt 
samhälle består av medborgare som förenas av ett antal rättigheter och 
skyldigheter. Även om demokrati handlar om system, institutioner, och 
kollektiv innebär det humanistiska perspektivet att den enskilda människan 
är själva utgångspunkten för diskussionen. Humanismen kan också ses som 
en teori om makt. Alla historiskt kända samhällstyper har grundats på 
någon slags maktresurs och en ojämn fördelning av sådana maktresurser 
som ger upphov till maktskillnader och därmed olika möjligheter att 
påverka samhällets utveckling. Humanismen kan ses som ett ideal om 
självbestämmande. Den enskilda människan ska ha möjlighet att forma sitt 
eget liv. Medborgarna ska dessutom ha möjlighet att tillsammans forma sitt 
samhälles framtid. Humanismens maktteorier innebär därmed en 
kombination av personligt och kollektivt självbestämmande. Demokratins 
idé kan därför uttryckas med formuleringen att människor styr sig själva i 
gemenskap med andra.” (Petersson, 2009, s. 12)      
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Humanismen är alltså utgångspunkten i demokratin och till detta adderas 
rationalismens möjlighet till konkreta handlingar och åtgärder. Kombinationen 
leder enligt Petersson till ett system där människor tillsammans beslutar om 
ramar som begränsar individens frihet (Petersson, 2009). Genom en 
kombination av individuell frihet och gemensamt uppsatta begränsningar 
kombineras individualism och kollektivism och Maktutredningen skriver att 
demokrati ytterst handlar om att kombinera fria personliga val och solidarisk 
gemenskap (SOU 1990:44). 
 
Centralt i diskussionerna om olika demokratibegrepp står frågor som gäller vem 
eller vilka som bör styra samhället, vad de bör styra över, samt på vilket sätt 
personerna eller grupperna bör göra detta (SOU 2001:1). I Detta sammanhang 
kan det vara av intresse att utifrån Demokratiutredningen (SOU 2001:1) renodla 
ett antal demokratiteorier för att visa på de skiljaktigheter som 
demokratibegreppet innefattar. Skillnaderna tar sig i stor utsträckning utryck i 
en avvägning mellan de ovan nämnda begreppen (humanism, rationalism, 
individualism och kollektivism) samt i fråga om representativ kontra direkt 
demokrati. Avvägningarna är emellertid aldrig statiska utan precis som 
samhället i övrigt förändras sättet på vilket demokrati tillämpas över tid. 
Redogörelsen nedan är därför i första hand illustrativ och gränsdragningarna 
mellan teorierna är betydligt mer komplexa än dem framställs.  
 
Den elitistiska demokratin: Demokratin ses uteslutande som en ordning för 
beslutsfattande och begreppet innehåller inga moraliska eller etiska värden. 
Genom de fria valen anses folket rösta på dem som de anser bäst representera 
deras röst. Mellan valen ska emellertid den framröstade eliten styra i autonomi. 
Förutsättningen är att valen genomförs enligt korrekta principer och att 
tillräckligt många röstar. Detta elitistiska synsätt innebär att demokratin 
äventyras om för många ”okunniga” medborgare deltar.  

Den populistiska demokratin: Inga beslut bör genomföras om de inte har 
majoritetens stöd. Allmänintresset anses därigenom vara detsamma som ett stöd 
från flertalet. Grundläggande fri- och rättigheter skyddar medborgarna men 
utöver det så är minoritetens röst oviktig.  

Den libertära eller nyliberala demokratin: Statens uppgift är endast att skydda 
individens fri- och rättigheter genom att upprätthålla lag och ordning. Politiken 
ska vara minimal och enbart hantera sådant som alla kan vara överens om. 
Utöver det så är människan fri att göra vad hon vill och bilda de gemenskaper, 
kapitalistiska, socialistiska, religiösa etc. som hon tycker passar. Man är kritisk 
till fördelningspolitiska åtgärder och accepterar samtidigt att fördelningen av 
resurser ser olika ut utan att se detta som något större problem. 

Den liberala demokratin: Lägger till den ovanstående att om allas grundläggande 
intressen ska skyddas måste också jämlikhet råda. Denna jämlikhet skapas 
genom att alla får samma chans, därför måste de svaga få en del av den starkes 
resurser.  

Den kommunitära demokratin: I denna teoretiska inriktning menas att alla 
människor ingår i en gemenskap. Denna sociala gemenskap är i stor utsträckning 
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det som fastställer människans värderingar och åsikter. I den tradition, de 
värden och de praktiker som människor i gemenskap med andra skapar bör alla 
integreras. Tillsammans kan vi utforma vår gemensamma framtid. Till skillnad 
från de tidigare teorierna är denna inte lika individualistisk. Dock tenderar man 
inom denna teoretiska diskurs att bortse från de intressekonflikter och 
motsättningar som finns i ett samhälle. Därför kritiseras denna demokratisyn 
ofta för att vara djupt normativ.  

Den deltagande demokratin: I denna teori framhålls människan som en autonom 
individ men som i grunden social. Jämlik gemenskap mellan människor, där tillit 
och gemensamma intressen råder, är grundläggande för att människor ska 
kunna utveckla sin inneboende potential. Deltagande i politiken och dess 
praktiker bör garanteras och alla bör delta. I detta deltagande formas och 
omformas synen på vad som är rätt och inte. Fundamentalt är ett aktivt 
engagemang från medborgarna och detta ses inte bara som en rättighet utan 
också som en skyldighet. Idealet är det direkta deltagandet. Om människor väljer 
att avstå sitt deltagande antas det bero på att den verkliga möjligheten att 
påverka inte längre ligger hos individen. Problematiskt är emellertid att de som 
deltar mest också får mest att säga till om. 

Den mångkulturella demokratin: Här är det människans olikheter som fokuseras. 
Här är inte jämlikhet tillräcklig och staten ska istället säkerställa rättvisa mellan 
alla olika grupper i samhället, framförallt måste marginaliserade grupper 
försäkras lika möjligheter som andra. För att nå rättvisa kan olika grupper; 
etniska, religiösa, kulturella etc. ges särskilda rättigheter. Alla kulturella uttryck 
ska tillåtas och förespråkas. Kritik har riktats mot svårigheten att bedöma vem 
som är-och vem som inte är-i behov av stöd. 

Den deliberativa demokratin: Betonar vikten av samtal och argumentation. Bara 
en maktutövning som samspelar med de värden som uppstått i samtal mellan 
medborgare kan ges förtroende. Demokrati är ett ramverk för samtal mellan 
jämlika medborgare. Av den anledningen krävs arenor för att detta fria samtal 
ska kunna bedrivas och samhällsfrågor debatteras. Antagandet är att människor 
i diskussioner kommer underordna sina egna intressen det allmänna bästa, ett 
allmänt bästa som fastställs utifrån de bästa argumenten. Processen är central 
men teorin säger lite om vad som sker efter processerna och om processernas 
resultat. 
       (SOU 2001:1)  

Alla dessa teorier har enligt demokratiutredningen viktiga poänger och med 
samhällets utveckling och maktskiften förskjuts demokratitolkningen mellan de 
olika teorierna (SOU 2001:1). Abrahamsson beskriver samhällsutvecklingen som 
en process där grundläggande värden förändras i takt med samhällets 
utveckling. Innebörden av exempelvis säkerhet, utveckling och rättvisa 
förändras hela tiden och byter innebörd i takt med samhällsutvecklingen 
(Abrahamsson, 2012). Demokrati torde, utifrån sin föränderliga natur också vara 
ett sådant begrepp där innebörden varierar över tid. Den redogörelse som gjorts 
för ett urval av de demokratiska teorierna visar att det finns skiljaktigheter och 
viktigt att poängtera är att den kommunikativa planeringen inte stödjs i alla de 
demokratiska teorierna. I första hand är det i den kommunitära, den deltagande, 
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den mångkulturella och den deliberativa demokratin som kommunikativ 
planering finner stöd. I mångt och mycket gäller detta hur demokratins olika 
värden tolkas. Lundquist kallar detta för demokratins process och 
substansvärden (Lundquist, 1998). I detta sammanhang och i vidare 
diskussioner är dessa demokratiteorier viktiga att ha med sig och därför gör jag i 
nästa stycke en ansats att diskutera detta.  

3.1.2 Demokratins process och substansvärden 
Alla demokratiska system och stater kan enligt Lundquist skriva under på vissa 
grundläggande demokratiska värden. (Lundquist, 1998). De värden som är 
allomfattande handlar allt som oftast om en sorts demokratisk lägstanivå. En 
miniminivå vilken gäller principer som exempelvis fria och hemliga val, lika 
rösträtt och ett representativt styrelseskick. En sådan definition av demokrati-
begreppet benämner Petersson som den statsvetenskapliga, vilken i första hand 
relaterar till den formella processen som ligger bakom politiska beslut 
(Petersson, 2009). Lundquist framhåller utöver dessa processvärden att 
demokrati också innefattar mer substantiella värden (Lundquist, 1998). Dessa 
talar också Petersson om och substansvärdena har enligt honom främst 
framhållits av vänsterdebattörer vilka ansett att demokrati-begreppet också 
borde innefatta värden som ”ekonomisk jämlikhet och makten över 
produktionsbesluten” (Petersson, 2009). Det är emellertid viktigt att framhålla att 
demokratins substansvärden inte bara diskuteras inom den demokratiska 
debatten. Den svenska regeringsformen ger även den uttryck för en 
demokratisyn som innefattar process- såväl som substansvärden (Lundquist, 
1998). I regeringsformen står: 
 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.  
Den offentliga makten utövas under lagarna. 
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.  
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det 
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för 
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö 
för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna ska verka för att 
demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt 
värna den enskildes privatliv och familjeliv. 
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna 
ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
gäller den enskilde som person. 
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Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa 
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv ska främjas. (SFS 1974:152) 

 
Tydligt är att första paragrafen främst fokuserar på processvärden medan 
paragraf två istället tar ett grepp om de demokratiska substansvärdena. Trots 
det menar Petersson att man inom den svenska debatten tenderar att reducera 
demokrati till dess ordagranna översättning, folkstyre. Petersson ger uttryck för 
att man genom att reducera demokrati till ett enstaka process-relaterat värde 
tappar dess förankring i det samhälle i vilket demokratin ska vara förankrad. 
Samhället i stort präglas av en kombination av en mängd olika värden och 
institutioner, detta präglar också demokrati-begreppet (Petersson, 2009).  
 
Olika demokrati-ideal framhåller process-och substansvärden i olika grad. 
”Nattväktarstaten” står för den fullt processorienterade demokratisynen och den 
fullständiga ”välfärdsstaten” utgör den demokratisyn som fullt ut poängterar 
substansvärden. I Lundquists tabell (tabell 1) visas vilka värden som 
karakteriserar de två extrempunkterna. 
 
Processvärden Substansvärden 
Rättigheter Folkmakt 
Beslutsförmåga Individutveckling 
Elit-konkurrens Massdeltagande 
Få sakområden med visst innehåll Många sakområden med visst innehåll 
 
Tabell 1: Tabell över vad som karaktäriserar demokratins process och substansvärden 
(Lundquist, 1998).  

 
Att ta i beaktande är att de process-relaterade värdena i en demokrati tenderar 
att vara mer statiska än substansvärden. Substansvärdena förändras med att 
folkopinionen skiftar och i relation till politiska beslut. Detta är både 
fundamentalt och naturligt i demokratins utveckling. Under den 
socialdemokratiska regeringen i början av 2000-talet fastslogs att de Svenska 
förvaltningarnas mål skulle vara demokrati, effektivitet och rättssäkerhet. Detta 
uppdaterades senare och ordet demokrati byttes ut mot ”medborgarorienterad” 
(Petersson, 2009). Dessa värden kan i sig vara vaga och kan samtidigt ses som 
motstridiga. En demokratisk eller medborgarorienterad process där människor 
ges möjlighet att delta tar ofta lång tid och effektiviteten i dessa processer kan 
därigenom bli lidande. Rättsäkerhet innebär krav på lika behandling medan 
medborgarorientering och demokrati ofta förutsätter kraftig decentralisering 
vilket motverkar lika behandling som snarare skulle kräva en kraftig 
centralisering (Vifell & Westberg, 2013). Demokrati handlar alltså om en 
avvägning mellan olika typer av värden. I diskussionerna om kommunikativa 
planeringsprocesser är det viktigt att ha i åtanke att de påverkar vilka värden vi 
tillmäter demokratibegreppet. Här finns inga klara svar på vad som är rätt och 
fel, snarare handlar det om ställningstaganden gällande vilka demokratiska 
värden som bedöms viktiga och vilka som bedöms mindre viktiga. 
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3.2 Demokrati och makt 
Allmänhetens del i planprocessen kan inte diskuteras utan att frågan om vem 
som besitter makt i det aktuella sammanhanget tas upp. Enligt regeringsformen 
skall all makt utgå ifrån folket och ordet demokrati kan enkelt översättas till just 
folkstyre. I likhet med vad diskussionen ovan visar betyder inte detta att det 
finns ett entydigt sätt att tillämpa demokratin.  
 

”Various conceptions of the actual meaning of ”rule by the people” have 
implicitly included a number of contested issues (rule? – rule by? –the 
people?), which have so far remained unresolved over time, and probably 
always will” (Agger & Löfgren, 2008, s. 150) 

 
Det finns alltså anledning att problematisera maktbegreppet och jag gör detta 
genom att ta upp tre begrepp som är centrala i detta sammanhang: kunskap, 
legitimitet och representativitet.  

3.2.1 Kunskap 
Begreppet ”kunskap är makt” är idag kanske mer gällande än någonsin. Detta 
hävdar Premfors och syftar då på det som brukar kallas ”kunskapssamhället” 
(Premfors, 2000). Att kunskap är en maktresurs gör att den starkt påverkar 
demokratin. Den som besitter kunskap blir mäktigare än den som är ovetande. 
Bristande kunskap har ofta använts som argument bland demokrati-kritiker 
vilka hävdat att den breda allmänheten inte besitter tillräckligt vetande för att 
kunna ta ansvar för samhällets utveckling. I motsats till demokrati står därmed 
ett elitstyre där bara ett fåtal kunniga görs ansvariga för att förverkliga det 
allmänna bästa. Kunskap har därför framställts som demokratins största hot. 
Som maktresurs riskerar kunskapen, framförallt om den besitts av ett fåtal, att 
leda till elitstyre som klart talar emot demokratiska principer om folkstyre 
(Premfors, 2000). Trots detta är kunskap också en förutsättning för demokrati. 
Folket, som ska utöva makten, förutsätts ha ett visst mått av kunskap, tillräckligt 
för att vara kapabla att delta i allmänna val på ett medvetet och övervägt sätt. En 
hög utbildningsnivå tillsammans med en hög grad av allmän information 
framhålls av Premfors som grundläggande och i flertalet demokratiska ideal ses 
demokratin i sig som en folkbildande process (Premfors, 2000).  
 
Premfors har definierat fyra kunskapssyner som var och en tydligt relaterar till 
hur demokrati utövas och definieras. Jag ämnar inte ingående diskutera dem 
utan använder dem snarast för att illustrera hur synen på kunskap är direkt 
relaterad till synen på det demokratiska systemet. Nedan följer en kort 
redogörelse för Premfors diskussioner: 
 
Scientismen  
Denna kunskapssyn grundas i den naturvetenskapliga metoden. Centrala är 
begrepp som instrumentalism och objektivism vilka i sin tur syftar på dels 
rationellt beteende och dels rationellt tänkande. Denna epistemologi framhåller 
fakta som objektiv och neutral gentemot det omgivande samhället. Detta synsätt 
gör emellertid scientismen högst politisk genom att göra anspråk på objektiva 
lösningar och sanningar, menar Premfors. Som ideal framhåller scientismen att 
kunskap är skilt från samhällets sociala relationer. Samtidigt kan sägas att den 
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genom sin koppling till meritokratin får sociala konsekvenser genom att i det 
närmaste förespråka ett hierarkiskt samhälle. Förhållningsättet inom 
scientismen är att alla problem i samhället har en objektiv och korrekt lösning. 
Det är enbart vilja och resurser som avgör huruvida dessa problem blir lösta 
eller ej. Generellt ställer sig anhängare av denna kunskapssyn negativa till politik 
då politisk verksamhet tenderar att leda till kompromisser. Förespråkarna anser 
att en kunnig elit bör styra samhället och att den breda allmänheten ska inse sin 
okunnighet och därför hålla sig utanför beslutsfattandet.  
 
Kritisk rationalism 
Besläktad med scientismen men ändå med viktiga skillnader, menar Premfors, är 
den kritiska rationalismen. Vad denna epistemologi tillförde var en syn på 
kunskap som tillfällig och inte absolut. Vetenskapens främsta uppgift är att 
arbeta för att falsifiera eller bekräfta rådande kunskap. Med andra ord finns det 
aldrig någon objektiv sanning utan bara provisorisk kunskap som är den bästa 
till dess att något annat har bevisats. Popper som är en av den kritiska 
rationalismens frontfigurer menade också att kunskap alltid innefattar en social 
dimension. I motsats till scientismen framhålls i den kritiska rationalismen att all 
kunskap tas fram i en social kontext. Kunskap byggs i ett samanhang där regler 
och normer också påverkar den kunskap som produceras. Detta leder också till 
att kunskapen blir kumulativ då rådande regler och normer också bygger på 
tidigare kunskap om världen. Med tiden byggs en allt mer allomfattande sanning 
om världen genom vetenskapens försök att falsifiera den kunskap som råder. 
Grundläggande i denna epistemologi är ett öppet samhälle där olika typer av 
kunskap ges plats.  
 
Kritisk teori 
Med den kritiska teorin kom, under 1960 talet, allt mer inom kunskapsfilosofin 
att handla om människors relationer till varandra och dessa relationers inverkan 
på vad vi vet och känner till. Ur antagandet att människan är en i grunden social 
varelse följer att människor bygger kunskap om sin omvärld i interaktion och 
samspel med andra. I detta samskapande spelar språket en avgörande roll och 
genom samtal anses både kunskap om världen och konsensus uppnås. Jürgen 
Habermas utformade vad han ansåg vara den ideala samtalssituationen där han 
menade att det var möjligt att nå ”rationell konsensus”.  
 
Postmodernism 
Om den kritiska teorin hade sett språket och samtalet som en grund för 
konsensus såg postmodernismen snarare språket som en arena för 
maktutövning. Här menar man att det i alla epistemologier ligger anstiftan till att 
hävda sin egen kunskapssyns överlägsenhet. Kunskap är alltid makt och makt 
utövas genom språket. Postmodernismen förkastar alla typer av 
kunskapsmässiga hierarkier och menar att ingen kunskap, varken kvalitativ eller 
kvantitativ kan ges företräde mot någon annan. Det framhålls också att all typ av 
representation är omöjlig då detta leder till ett kunskapsövertag. Allt motstånd 
måste alltid vara förankrat och utgå ifrån den som är utsatt och kan inte 
förmedlas av någon annan. I sin ideala form kräver detta stark decentralisering 
och styrning genom direkt demokratiska processer i alla sammanhang. Permfors 
likställer denna idealbild med anarki.     (Premfors, 2000)  
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Att strikt skilja mellan de olika epistemologierna kan ha sin poäng men i likhet 
med vad Lindblom skriver om beslutsfattande, att det sällan följer strikt uppsatta 
modeller, finns det anledning att tro att inte heller kunskapssynerna 
reproduceras en och en. Snarare kan antas att de olika idealen samvarierar på 
olika sätt i olika processer i samhället (Premfors, 2000). Det är emellertid viktigt 
att ha med sig i den vidare diskussionen, att vad vi anser vara kunskap i stor 
utsträckning bidrar till vårt förhållningssätt till demokrati i allmänhet och till 
allmänhetens del i demokratin i synnerhet.  

3.2.2 Representativitet  
Det torde vara föga kontroversiellt att hävda att de allmänna valen var fjärde år 
är det yttersta uttrycket för det svenska demokratiska systemet. Detta är det 
tillfälle då folket direkt utövar sin demokratiska rättighet att välja den 
representant som ska företräda väljaren i det politiska beslutsfattandet under 
kommande mandatperiod. Idealbilden av detta är hur den informerade och 
medvetne medborgaren gör ett väl avvägt val av den representant som visat sig 
bäst lämpad att representera individen i fråga. Det är detta som ger politiken 
dess legitimitet gentemot väljarna (SOU 2001:1). Dock är detta, som vilken 
annan idealbild som helst, en som inte ter sig i teorin som den gör i verkligheten. 
I linje med vad Agger och Löfren skriver, om vikten av att problematisera vem 
som styr och vilka som styrs i det politiska systemet (Agger & Löfgren, 2008) är 
det i relation till kommunikativa planeringsprocesser viktigt att problematisera 
både legitimiteten i processerna (detta kommer göras senare i texten) och den 
representativa demokratin. Därav blir frågan om representativitet viktig att ta 
upp. Att fråga sig vem som är representerad i det politiska systemet och vem 
som inte är det? 
 
I en representativ demokrati är valet grundläggande för att ”ge representativitet 
åt skiljelinjer i samhället”. Genom valen framträder skiljaktigheter som antas 
representera de ontologiska skillnaderna och den heterogenitet som präglar 
invånarna i ett land, en kommun eller en region (SOU 2001:1). Vidare förväntas 
valsituationen vara ett väl fungerande arrangemang för ansvarsutkrävande mot 
partier och representanter, samt indikera landets demokratiska hälsotillstånd, 
då valdeltagandet antas vara ett mått på den tilltro som invånarna har till det 
politiska systemet. Ett lågt och sjunkande valdeltagande ses därför som högst 
problematiskt (SOU 2001:1).  
 
Valdeltagandet i Sverige ligger i internationella jämförelser högt och 1982 var 
valdeltagandet i Sverige som allra högst. Deltagandet var då strax över 91 % och 
därefter sjönk det under ett antal år för att sedan öka igen (SCB, 2012b). Trots 
ett, i jämförelse med andra länder, högt valdeltagande är skillnaderna stora 
mellan olika delar av landet och olika valkretsar (SCB, 2012b). Det 
representativa demokratiska systemet anses visserligen vara det mest jämlika 
men det går ändå inte att bortse ifrån de skillnader som gömmer sig bakom de 
höga siffrorna. I relation till detta arbete är det givetvis mest naturligt att titta på 
siffrorna som rör det senaste landstingsvalet i Stockholmsregionen där det 



 23 

genomsnittliga valdeltagandet var runt 80% men där det mellan den valkrets 
med högst och den med lägst deltagande skiljde så mycket som 50 %3. 
 
Det står sedan länge klart att resursstarka individer i högre grad representeras i 
politiken samtidigt som människor utan samma ekonomiska, sociala och 
kunskapsmässiga kapital tenderar att vara underrepresenterade (SOU 1990:44). 
En nedgång i valdeltagandet riskerar att bidra till att denna polarisering ökar 
ännu mer då den demokratiska makten då tenderar att övergå i händerna på 
resursstarka grupper i samhället. Klyftan mellan de som besitter olika typer av 
resurser och kapital och de som står utan blir därmed större ur ett demokratiskt 
perspektiv. Detta skulle i så fall leda till att en större och större andel av den 
svenska befolkningen skulle hamna utanför systemet. Demokratiutredningen 
visar att klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar växte mellan 1968 
och 1998.  Detta, menar man, har kopplingar till just socioekonomiska 
förutsättningar som social utsatthet och låga inkomster (SOU 2001:1). SCB 
stärker bilden av att skillnader i valdeltagandet hänger ihop med de resurser 
individen besitter och man menar att skillnaden i valdeltagande mellan vissa 
grupper markant har ökat sedan 90-talet speciellt kopplat till inkomst och 
utbildning (SCB, 2012b). 
 
Utöver det faktum att socialt utsatta grupper i lägre utsträckning representeras 
genom de allmänna valen är det också viktigt att se till nedgången i antalet 
förtroendevalda i landet. Dessa har i uppdrag att representera väljaren i det 
politiska arbetet och antagandet är att ju fler förtroendevalda det går på varje 
medborgare desto större är kontaktytorna. Representationen antas därigenom 
bli bättre och mer precis (Bäck & Öhrvall, 2004). SCB visar att antalet 
förtroendevalda har minskat både i Sveriges kommuner och i landstingen mellan 
åren 2007 och 2011. I Stockholms läns landsting har antalet förtroendevalda 
mellan dessa år minskat med 28 stycken, vilket i sin tur betyder att det år 2011 
gick 747 stycken fler medborgare på varje förtroendevald i länet än 2007. Till 
detta kan tilläggas att Stockholms län sticker ut genom att ha flest medborgare 
per förtroendevald. År 2011 uppgick denna siffra till 5628 invånare. En siffra 
som kan jämföras med Gävleborg som kommer efter med 3372 stycken 
medborgare per förtroendevald (SCB, 2012a). Utöver detta ses också en 
förändring i det förtroende som väljarna hyser för sina politiker. Detta har i 
likhet med medlemskapet i de politiska partierna sjunkit under senare halvan av 
1900-talet. Sedan 1968 har misstron mot politiker ökat från 37 till 75 % fram till 
1998 (SOU 2001:1). Det finns därför anledning att fråga sig huruvida den 
representativa demokratin är fullt legitim i alla lägen. 
 
Grupp och åsiktsrepresentativitet 
Att det finns ett rådande problem med representativitet i beslutsfattande har 
uppmärksammats både inom politiken och inom byråkratin (Bäck & Öhrvall, 
2004; Vifell & Westberg, 2013; Rojas, 2015). Sedan parlamentarismens intåg i 
det svenska politiska systemet har representationen i den svenska demokratin i 
första hand avsett åsiktsrepresentation. Så har emellertid inte alltid varit fallet, 
tidigare i historien var det grupper så som borgare, adelsmän och bönder som 

                                                        
3 Enligt siffror från valmyndigheten 
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var representerade i beslutsfattandet. Det senare understryker en tanke om att 
olika gruppers närvaro är viktig då dessa förväntas besitter vissa gemensamma 
utgångspunkter som är relevanta i beslutsfattandet (Vifell & Westberg, 2013). 
Trots att kritiker menar att grupptillhörighet inte ska spela roll utan att åsikter 
är universella framhålls att åsikt och grupptillhörighet kan vara svårt att skilja. 
Med den utgångspunkten menar man därmed att underrepresenterade gruppers 
åsikter i mindre utsträckning finner sin väg i politiken och undermineras av de 
överrepresenterades möjlighet att lyfta sina frågor till den politiska agendan 
(Vifell & Westberg, 2013).  
 
I tanken om grupprepresentation ligger en syn på demokrati som något som inte 
enbart uppfylls vid det specifika beslutstillfället eller vid de allmänna valen. 
Tankarna visar snarast på processernas vikt och vikten av att olika grupper 
representeras genom hela beslutskedjan. Tre generella argument brukar 
framhållas för grupprepresentativitet. 1) Grupper av olika slag förväntas ha olika 
erfarenheter vilka kan bidra till bättre beslutsfattande och därmed bli en resurs. 
2) Gruppers specifika intressen förväntas inte kunna tillgodoses om gruppen inte 
representeras i beslutsfattandet. 3) Ur ett rättviseperspektiv måste olika grupper 
representeras om beslutsfattandet skall vara rättvist, detta gäller kvinnor, män, 
pensionärer etc. etc. (Bäck & Öhrvall, 2004).  
 
Kritiker menar att grupprepresentation inte alls är nödvändig utan att 
åsiktsrepresentation är fullt tillräcklig för att representanter ska kunna uppfylla 
folkviljan. Här menar man bland annat att grupprepresentation inte är 
nödvändig eftersom väljarna hela tiden kan avkräva de politiska 
representanterna ansvar i efterhand, vid nästa val. Därmed kommer den som 
inte uppfyller folkets vilja också bli avsatt. Vidare finns de som anser att så länge 
åsiktsrepresentationen svarar upp mot befolkningen så är 
grupprepresentationen oviktig. Detta, menar Bäck och Öhrvall, skulle isåfall 
betyda att kvinnors representation i politiken är oviktig så länge män och 
kvinnor tycker samma sak (Bäck & Öhrvall, 2004).  
 
Debatten kring representativitet har inte enbart rört de politiskt valda. Även i 
svensk förvaltnings-politik har detta kommit upp på agendan och 2012 togs ett 
regeringsbeslut om att statens förvaltningar aktivt ska arbeta för att öka 
grupprepresentationen och med andra ord öka representationen av 
underrepresenterade grupper i arbetslagen. Genom att bli mer heterogena antas 
förvaltningarna också bli mer legitima genom att fler grupper då representeras 
även inom förvaltningarna (Vifell & Westberg, 2013). Det faktum att ett beslut 
som detta togs i den svenska riksdagen understryker att grupprepresentation är 
viktig både i politik och förvaltning och det antyder dessutom att förvaltningarna 
och dess tjänstepersoner också fyller en roll i fråga om att representera folket.  
 
Forskning har visat att grupprepresentationen i de svenska förvaltningarna är 
bristfällig och 2012 gjordes en undersökning som visade att representationen av 
människor från ”stigmatiserade” områden i Göteborg var 0,2 % trots att området 
stod för 15 % av stadens totala befolkning (Rojas, 2015). Med utgångspunkten 
att alla människor påverkas av den omgivning de lever i och de erfarenheter 
individen bär med sig kan vi fråga oss vilka som representeras i den 
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administration som, enligt idealbilden, skall stå för det allmänna bästa och 
opartiskt agera som politikens verktyg (Agger & Löfgren, 2008; Vifell & 
Westberg, 2013).  

3.2.3 Legitimitet  
Legitimitet för politiker och politiska beslut anses i de flesta demokratiska länder 
säkerställas genom allmänna, fria och hemliga val. Detta bygger på tre 
grundläggande antaganden: 1) fria val säkerställer politisk jämlikhet och ger 
uttryck för att staten behandlar alla medborgare lika, genom principen en 
medborgare – en röst. 2) att antalet röster är det som avgör vem som ska styra 
och att det därigenom är majoriteten som avgör detta. 3) att det alltid finns en ny 
chans för de som ställer upp i val att ta över makten vid en valförlust. Dessa 
antaganden kan alla sägas röra den representativa demokratins input och de 
folkvalda förväntas genom detta förfarande ges en politisk legitimitet i arbetet 
med att uppfylla den allmänna folkviljan (Rothstein, 2009). Rothstein framhåller 
lika fullt en lång lista av aspekter som grumlar bilden av detta förfarande som 
legitimt.  
 

True, political parties are not always havens for democratic procedures. 
True, Murdoch-style mass media offer no ideal for unbiased political 
information. True, private money plays a troubling role in many 
democracies. True, voting is lower than we would have hoped for. True, 
interest and lobby groups often play a dubious role. True, powerful 
bureaucracies have been known for derailing the policy intentions in the 
implementation process. The list can go on and on. (Rothstein, 2009, s. 318) 

 
Med referens till Dahl (Dahl, 2006) skriver Rothstein att om politisk jämlikhet är 
det som skapar legitimitet så är varje demokratisk nation ljusår från att uppfylla 
detta 
 

In fact if, as Dahl (2006) states, political equality is the norm that underpins 
electoral democracy, and if this is to be understood as providing this system 
with legitimacy by ensuring that every citizen has the same chance of 
influencing public policies, then every known national democracy is (and 
will always be) light years away from realizing this ideal. (Rothstein, 2009, 
s. 318) 

 
I dagens governance-präglade beslutsordning finns det anledning att tro att den 
representativa demokratin på egen hand inte fullt kan rättfärdiga alla politiska 
gärningar gentemot väljare och invånare i ett land, en kommun eller en region 
(Doberstein & Millar, 2014).  
 
Legitimitet delas allt som oftast in i två delar: input och output legitimitet.  
 

Input legitimitet bygger på tanken att det demokratiska systemet 
legitimeras genom de formella procedurregler som beskrevs ovan. Genom 
att processen som avgör vilka som ska få ta beslut (de folkvalda 
politikerna) följer vissa riktlinjer rättfärdigas också de beslut som dessa 
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personer senare tar. Besluten förväntas då vara ett uttryck för den 
allmänna viljan.  
 
Output legitimiteten bygger å andra sidan på idén om att ett beslut 
legitimeras genom beslutets resultat. Här antas det politiska systemet 
legitimeras genom att beslutet ger största möjliga nytta åt flest personer. 
Vem som tar beslutet och huruvida denna person är folkvald eller inte är i 
det närmaste oviktigt. Legitimiteten ligger därmed i det beslut som tas, 
inte i vem som tar det (Higdem & Hanssen, 2014).  
 

Deberstein & Millar beskriver de båda begreppen som government by the people 
(input) och government for the people (output) (Doberstein & Millar, 2014, s. 
262).  
 
Indelningen i input och output är illustrativ och i realiteten är båda nödvändiga 
för att demokratin ska legitimeras gentemot invånarna. Legitimiteten ligger dels 
i den demokratiska inputen men också i effektiviteten i beslutens resultat 
(Scharpf, 1999) Schmidt diskuterar input och output och menar att man till dessa 
två bör lägga vad hon benämner som throughput-legitimitet. Denna term syftar i 
första hand till de governance-processer som äger rum inom den europeiska 
unionen och Schmidt menar att den bygger på:  
 

”… performance-oriented legitimacy of output and the participation-
oriented legitimacy of input.” (Schmidt, 2013, s. 5) 

 
Throughput-legitimitet skapas genom processer som är effektiva, transparenta, 
inkluderande, öppna och möjliga att avkräva ansvar. Här skapas alltså 
legitimetet genom processerna mellan input och output. Schmidt skriver: 
 

“Output legitimacy requires policies to work effectively while resonating 
with citizens’ values and identity. Input legitimacy depends on citizens 
expressing demands institutionally and deliberatively through 
representative politics while providing constructive support via their sense 
of identity and community. Throughput legitimacy demands institutional 
and constructive governance processes that work with efficacy, 
accountability, transparency, inclusiveness and openness.” (Schmidt, 2013, 
s. 6f) 
 

Schmidt drar slutsatsen att man i diskussionerna om input och output framhåller 
de båda begreppen som i någon mån kompenserande för varandra. Svag 
demokratisk input anses kunna kompenseras av effektiv och bra output, och vise 
versa. Throughput å andra sidan kan inte kompensera för input eller output men 
svag throughput kan trots det underminera både input och output-legitimiteten 
(Schmidt, 2013). Med andra ord går det inte att begränsa legitimiteten i ett 
beslut till enbart input eller output i en process. Inte minst inom governance-
präglade beslutssituationer är det viktigt att upprätthålla demokratisk 
legitimitet även i processerna mellan valen och innan besluten.  
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Doberstein & Millar gör en ansats att operationalisera Schmidts diskussioner och 
därigenom kontextualisera diskussionen. Med sitt diagram tydliggör de vad 
input, output och throughput innebär.  

 

Här ges en mer allomfattande bild av legitimitet än den gängse som bara bygger 
på input och output (Doberstein & Millar, 2014, s. 266).  
 
Efter att ha redogjort för det demokratiska begreppet och för en rad 
sammanlänkade begrepp kommer jag nu övergå till att diskutera kommunikativ 
planering. Sammanfattningsvis kan sägas att det demokratiska begreppet är 
mycket komplext och svårdefinierat. Utifrån vissa perspektiv ser vi dessutom att 
det demokratiska systemet som det ser ut idag lider av vissa problem och har 
begränsningar.  
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3.3 Kommunikativa planeringsprocesser 

3.3.1 Kommunikativ planering – en form av governance 
Cars et.al menar att det finns en bred samsyn kring att dagens politik, i synnerhet 
den som rör städers och regioners utveckling, har förändrats från ett 
traditionellt government-präglat beslutsfattande till att i allt större utsträckning 
präglas av governance-strukturer av olika slag. Det finns idag en tilltro till dessa 
strukturer och att involvera fler aktörer, i synnerhet allmänheten, förväntas vare 
en bidragande faktor i jakten på värden som social inkludering, legitimitet för 
politiska beslut (Murphy, 2012), social samanhållning (Vranken, 2011; Murphy, 
2012), stärkt demokrati (Stigendal, 2011) folkhälsa, välbefinnande (WHO & 
Commision on Social Determinants of Health, 2008), socialt lärande (Garmendia 
& Stagl, 2010), miljömedvetenhet (Blackmore, 2007) och så vidare.  
 
Oavsett om man ställer sig positiv eller kritisk till det så är det ett faktum att 
olika former av kommunikativ planering tagit allt större plats både i 
planeringsteori och i planeringspraktik under de senaste åren. När detta 
diskuteras och tillämpas är det i första hand utifrån tre, i någon mån 
sammanlänkade, perspektiv som aktiviteterna legitimeras; hållbarhet, 
konsensus och demokrati. Det är alltså kring dessa man, medvetet eller 
omedvetet, tagit ställning och ansett att invånarens delaktighet är något centralt 
om viktiga värden ska uppfyllas. 

3.3.1.1 Inkludering för hållbar utveckling 
Ända sedan Brundtlandrapporten gjorde hållbar utveckling till ett vedertaget 
begrepp under 1980-talet så har social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
blivit centrala begrepp inom en rad områden och branscher världen över. De tre 
begreppen har nyttjats för att både legitimera och kritisera utvecklingsprocesser 
av olika slag och ofta uppstår motsättningar mellan de tre. Inte minst inom 
stadsutvecklings-diskursen har de tre begreppen använts flitigt och inte sällan 
står kommunikativ planering och invånarperspektiv som en central del, i 
synnerhet gällande social och ekologisk hållbarhet. Bland annat i syfte att 
generera socialt kapital och social sammanhållning samt för att öka den 
allmänna medvetenheten om miljöfrågor (Weingaertner & Moberg, 2014; 
Murphy, 2012; Blackmore, 2007).  
 
Hållbarhet är ett mycket komplext begrepp. Bland annat Murphy och 
Weingaertner & Moberg har genom sina undersökningar försökt finna vad 
begreppet social hållbarhet består i (Murphy, 2012; Weingaertner & Moberg, 
2014). Vad som framkommer ur dessa undersökningar är att definitionerna 
varierar, att det inte finns någon klar innebörd och att begreppet i varje kontext 
ändras. Utifrån olika perspektiv kan begreppet betyda olika saker (Murphy, 
2012; Weingaertner & Moberg, 2014).    
 
I planeringssammanhang kopplas social hållbarhet ofta till den lokala nivån, 
grannskapet eller kvarteret. Det är också på denna nivå som kommunikativ 
planering generellt nyttjats. Emellertid framhåller Tunström att detta är en 
skala, på vilken det är svårt att påverka större strukturer på stads-eller 
sammhällsnivå. Frågan är då vad den sociala hållbarheten består i. Det lokala 
deltagandet kan i själva verket bli kontraproduktivt mot högre samhällsmål 
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genom uppkomsten av NIMBY (Not In My Backyard). Tunström framhåller 
emellertid att politisk inkludering är del av social hållbarhet (Tunström, 
Gemenskap i den hållbara staden - social hållbarhet och medborgarinflytande, 
2015).  

3.3.1.2 Konsensus – rättvisa och effektivitet 
Inom planering förespråkas kommunikativ planering också i syfte att nå 
konsensus mellan aktörer i centrala utvecklingsfrågor. Ursprunget går i stor 
utsträckning att finna i Jürgen Habermas social-filosofiska idéer om 
kommunikativ rationalitet och den perfekta samtalssituationen. I Habermas 
teorier finns ett rättviseargument, att möjliggöra för alla att komma till tals, i 
synnerhet de som generellt marginaliseras i politiken. I tillämpningarna av 
teorierna finns emellertid också ett effektivitetsargument som bygger på att 
processerna blir effektivare och att allmänt motstånd och överklagan kan 
minskas om fler individer och grupper engageras och integreras (Tahvilzadeh, 
2015; Booher, 2004) 
 
De planeringsteorier som utgår ifrån Habermas syn på samtalets roll i 
beslutsfattande har fått utstå kritik för sin normativa syn på konflikter och 
möjligheten att lösa motsättningar. Bland annat Pløger kritiserar teorierna för 
att bortse ifrån den makt som individer och grupper ständigt utövar. 
Maktrelationer är ständigt närvarande och kan aldrig utraderas (Pløger, 2001). 
Kritikerna menar också att individer och grupper som exempelvis har ett större 
kunskapsmässigt, kulturellt, socialt eller ekonomiskt kapital alltid kommer ha ett 
övertag vid kommunikativa planeringsprocesser och därigenom ha lättare att 
föra upp sina frågor på agendan. Förespråkarna menar istället att kommunikativ 
planering just kan bidra till att jämna ut sådana maktskillnader (Tahvilzadeh, 
2015).  

3.3.1.3 Demokrati – kommunikativ planering som principsak 
Det demokratiska förfarandet i Sverige bygger i första hand på politiker som 
representerar medborgare vid beslut om samhällets utveckling. Det har 
emellertid uppmärksammats att ett alltmer nätverksbaserat styrelsesystem (där 
governance-strukturer blir mer och mer framträdande och där möjligheten till 
ansvarsutkrävande inte är lika självklar som tidigare) kräver nya former för 
kommunikativ planering (Premfors, 2000). Pløger lyfter fram att governance-
strukturer måste göras mer demokratiska genom att fler aktörer och i synnerhet 
allmänheten involveras (Pløger, 2001). Även här framhålls kommunikativ 
planering i första hand som ett sätt att involvera de som generellt inte deltar i 
traditionella former av demokratiskt utövande. Förväntningar finns om att 
demokratin stärks och blir mer legitim ju fler aktörer som ges möjlighet att 
direkt delta och komplettera ett representativt styrelseskick (Stigendal, 2011; 
SOU 2001:1). Detta är emellertid en mycket komplex fråga. Utifrån olika 
demokratiska perspektiv så kan kommunikativ planering antingen bedömas som 
en självklarhet i demokratin medan andra teorier snarare skulle säga att det är 
mycket odemokratiskt att låta inflytandet gå utöver möjligheten att delta i fria 
val4.  

                                                        
4 Se Demokratiutredningen för en kort genomgång av olika demokratiteorier (Rojas, 2015) 
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3.3.2 Pessimism och optimism 
Tahvilazadeh beskriver i sitt bidrag till boken Medborgardialog – demokrati eller 
dekoration? optimistiska såväl som pessimistiska perspektiv på kommunikativ 
planering i form av aktiviteter som syftar till att skapa ”möten, samtal eller annan 
interaktion mellan invånare och politiska makthavare” (Rojas, 2015, s. 25). 
 
Bland de optimistiska rösterna framförs en syn på kommunikativ planering som 
processer vilka kan bistå den representativa demokratin och bidra till mer 
rättvisa, effektiva och legitima processer, processer som framförallt kan förmå 
lyfta marginaliserade och utsatta gruppers röst i beslutsfattandet. Man menar 
här att deltagandeprocesser kan vara ett sätt att komma åt de 
representativitetsproblem som traditionella representativa styrsätt har genom 
att dessa ofta misslyckas med att inkludera socioekonomiskt svagare grupper i 
samhället. Tahvilzadeh framhåller också det faktum att processerna generellt 
anses bidra till större förståelse och konsensus i viktiga frågor (Tahvilzadeh, 
2015). 
 
Bland kritiken återfinns tankar om att kommunikativ planering istället 
underminerar och kväver demokratin genom ett ständigt fokus på konsensus 
och ett gemensamt bästa vilket tar bort den konflikt som enligt kritikerna är så 
grundläggande i det demokratiska systemet. Här menas att ett gemensamt bästa 
i det närmaste är en utopi och att grupper och deras intressen måste ställas mot 
varandra, vilket gör konflikten nödvändig (Tahvilzadeh, 2015). Precis som de 
direktdemokratiska aspekterna av kommunikativ planering setts som dess 
styrka har de också kritiserats för att snedvrida den traditionella representativa 
beslutsordningen, vilken enligt kritikerna är den tveklöst mest effektiva och 
rättvisa (Esaiasson, 2010). Tahvilzadeh redogör för hur kommunikativ planering 
visserligen kan ses som ett sätt att lämna över makt till invånare men också hur 
det kan ses som ett sätt att genom interaktion styra invånare till att legitimera de 
styrandes ambitioner. I förlängningen hotar detta den representativa 
demokratin och dess principer genom att invånaren därigenom inte är fri utan 
aktivt påverkas av de styrande (Tahvilzadeh, 2015).  
 
Också i svensk kontext går åsikterna isär om nyttan av kommunikativ planering. 
I litteraturen finns det en bred samsyn kring värdet av deltagande och 
delaktighet i teorin. Det finns emellertid också stark kritik mot hur principerna 
tillämpas i praktiken (Lindholm, Oliveira e Costa, & Wiberg, 2015). I boken 
Medborgardialog – demokrati eller dekoration har ett antal forskare bidragit med 
exempel, ofta mindre lyckade, där lokal kommunikativ planering använts vid 
planering. I boken skriver bland annat Göran Cars om dialogens demokratiska 
värde och Moa Tunström om dialogens koppling till social hållbarhet. De båda 
framhåller dock att sättet på vilket kommunikativ planering bedrivs idag sällan 
uppfyller dessa värden. Cars skriver att  
 

”medborgardialog kan fylla en viktig roll i samhällsplanering. Men för att 
göra det måste de genomföras på ett seriöst sätt så att de verkligen speglar 
medborgar-och samhällsintressen snarare än särintressen.” (Cars, 2015, s. 
135).  
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Inbyggt i diskursen om kommunikativ planering finns en rad frågeställningar om 
bland annat allmänna och enskilda intressen, graden direkt kontra representativ 
demokrati, input- och output-legitimitet, grupp-och åsiktsrepresentation, 
rättvisa, lokal kontra global nytta osv. Listan kan göras lång.  
 
Detta är frågor som sällan har enkla svar och att avgöra vad som är rätt och fel i 
dessa frågor är i det närmaste omöjligt. Till syvende och sist handlar det om 
värden som förespråkas av vissa och förkastas av andra. Det finns med andra ord 
stora svårigheter med att involvera invånare i planering och stark kritik har 
riktats mot aktiviteterna. Emellertid menar bland annat Göran Cars att detta inte 
är argument nog för att avfärda denna typ av verksamhet, det finns allt för stora 
vinster att göra (Cars, 2015)  
 

”Det gäller att skapa modeller som möjliggör konstruktiva samtal och 
värdeskapande genom bättre lokal anpassning och tidsmässigt kortade 
processer, samtidigt som respekten för allmänintresset och den 
parlamentariska demokratin upprätthålls” (Cars, 2015, s. 141) 

3.3.3 Att utarbeta principer för kommunikativ planering 
SKL är den instans i Sverige som gjorde medborgardialogen till ett vedertaget 
begrepp (Tahvilzadeh, 2015). De är också den instans som i störst omfattning 
samlat kunskap om medborgardialoger (SKL, Dialogguiden). SKL har bland annat 
tagit fram skriften Utveckla principer för medborgardialog. Här skriver man att 
medborgardialog i stor utsträckning handlar om att skapa tillit och förståelse för 
det demokratiska systemet. Därför är det viktigt att noga överväga och vara klar 
över vad man från en kommun eller ett landstings sida vill uppnå med de 
aktiviteter man planerar. Att arbeta fram syften och principer kan vara minst lika 
viktigt som själva processerna och dess resultat. Vidare menar SKL att det är 
viktigt att se till den egna kontexten. Medborgardialoger kan inte kopieras. Man 
kan inspireras och ta lärdom men varje dialog är unik. I relation till detta är det 
också viktigt att avgöra vilka som ska omfattas av respektive dialog. Om inte, är 
risken att starka grupper blir än mer inflytelserika (SKL, 2012).  
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I dialogsammanhang är det i det omöjligt att inte nämna Sherry Arnsteins Ladder 
of citizen participation (Arnstein, 1969) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denna delaktighetstrappa har inspirerat SKL såväl som kommuner i deras arbete 
med kommunikativ planering. Ju högre upp på trappan desto större 
invånarinflytande. Trappan kan hjälpa till att avgöra vad en aktivitet riktad mot 
invånarna syftar till och den kan också bidra till en förståelse för kommunikativ 
planering och dess funktioner. Idag har en rad kommuner egna handböcker för 
hur medborgardialoger ska utformas som alla i någon mån bygger på Arnsteins 
arbete (se exempelvis Haninge, Huddinge, Botkyrka, Båstad, Gislaved och Borås). 
 
Det finns stora likheter mellan de vägledningar som kommunerna tagit fram och 
i stort sett trycker samtliga på vikten av tydlighet och att fokus läggs på frågor 
kring:    
 
Syfte: Vad är det vi vill uppnå med dialogen? 
Form: Vilken form av delaktighet kan vi erbjuda deltagarna?  
Process: När, var och hur sker aktiviteter, möten och beslut? 
Deltagare: Har alla möjlighet att delta eller är målgruppen mer avgränsad? Ska 
vi bjuda in föreningar och andra organisationer? 
Spelregler: Hur ska dialogen gå till? Vad förväntas av deltagarna? 
Ramar: Vad är möjligt att genomföra med den tid och de resurser vi förfogar 
över? Finns sådant som redan är fastlagt? 
Resultat: Hur ska resultatet av dialogen användas? Som underlag inför beslut 
eller på annat sätt? 
Ansvar: Vem ansvarar ytterst för dialogen? Till vem kan man vända sig med 
frågor? 
 
  (Lindholm, Handbok i medborgardialog, 2010, s. 13) 
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Samtliga kommuner framhåller dessutom hur viktigt det är att återkoppla och 
uppfylla de löften man genom dialogen ger deltagarna. Annars riskerar 
förtroendet för de kommunala instanserna att urholkas.  

3.3.3.1 Kommunikativa processer och demokrati 
Argumenten, målen och medlen för att bedriva kommunikativa 
planeringsprocesser skiljer sig åt men för att hålla fast vid syftet för denna 
rapport fokuserar jag fortsatt på den kommunikativa planeringen i relation till 
demokratibegreppet. 
 
Agger & Löfgren är kritiska mot att så stort fokus har lagts enbart på de 
kommunikativa processernas möjlighet att leda till konsensus i planeringsfrågor 
och menar att frågor om vem som deltar, vem som tar initiativ och vem som 
exkluderas tenderar att glömmas bort. Författarna menar utifrån detta att det 
finns risk att kommunikativa planeringsprocesser urholkar den så fundamentala 
representativa demokratin genom att fler aktörer involveras i processerna utan 
att demokratiska avvägningar görs gällande dessa aktörers representativitet 
eller legitimitet. Aktörer som inte i lika stor utsträckning som folkvalda kan 
avkrävas ansvar, avsättas och väljas (Agger & Löfgren, 2008). Emellertid 
framhåller flera teoretiker att de kommunikativa processerna verkar just för att 
göra den representativa demokratin mer representativ och mer demokratisk. 
Bland annat Pløger menar att kommunikativa processer kan ha just denna effekt 
på redan governance-präglade styrformer (Pløger, 2001).  
 
Agger & Löfgren menar att kommunikativa processer i planeringen har gått från 
att vara snävt inriktade på att medla i konflikter mellan olika parter till att mer 
och mer ses som ett instrument för att utöva och uppfylla olika demokratiska 
värden. Kopplingen till dessa har emellertid inte följts av en lika omfattande 
diskussion om hur processerna ska kunna utvärderas enligt dessa värden (Agger 
& Löfgren, 2008). För att processerna ska vara demokratiska framhåller Agger 
och Löfgren ett antal parametrar som bör vara gällande. Dessa är:  
 
Representanter från alla sociala grupper inkluderas 
Alla har rätt att uttrycka sig och göra sin röst hörd 
Alla involverade visar ömsesidig respekt för alla involverade 
Alla involverade ges all adekvat information gällande ärendet    
Alla ges kapacitet att bemöta andra aktörers påståenden  
De involverade har möjlighet att påverka processen och dess resultat 
 
       (Agger & Löfgren, 2008, s. 147)  
 
I diskussionerna kring kommunikativa planeringsprocesser är det i detta 
samanhang viktigt att skilja på de enskilda processens mål och processernas 
egenvärde. De enskilda processernas mål kan givetvis utvärderas utifrån ett 
flertal olika parametrar som på förhand satts upp, viss avkastning, antal nya 
lägenheter, besökare i en park osv. När det gäller processernas demokratiska 
värden blir detta emellertid svårare. Demokratiska bedömningar av 
kommunikativa processer handlar snarast om huruvida processerna stärker 
eller urholkar olika demokratiska värden, vilket gör bedömningarna mycket 
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komplexa (Agger & Löfgren, 2008). Det finns med andra ord inget fast måltal. 
Utifrån denna diskussion ställer Agger & Löfgren upp fem stycken normer, vilka 
de menar bör ligga till grund för en demokratisk bedömning av kommunikativa 
processer. Då begreppen med innebörd är svåröversatta presenteras de här på 
engelska: 
 

 Access, inclusion and participation 
 Public deliberation 
 Democratic adaptiveness 
 Accountability 
 The development of democratic identities 

 
      (Agger & Löfgren, 2008, s. 151) 
Access 
Access är ett av de mest fundamentala värden som bör eftersträvas både i 
demokrati i allmänhet och i kommunikativa processer i synnerhet. Ofta har 
kommunikativa processer kritiserats för att de blivit ett forum för ett fåtal och 
vita medelålders män tenderar att vara överrepresenterade medan kvinnor, 
unga och etniska minoriteter tenderar att vara underrepresenterade (Cars, 
2015). I detta sammanhang är lika möjlighet att delta alltså inte en försäkran för 
lika deltagande, något som i allra högsta grad är problematiskt ur ett 
demokratiperspektiv. Av denna anledning blir det viktigt att i 
governanceprocessen i största möjliga mån försäkra sig om att alla kan få sin 
röst hörd på rättvisa villkor (Agger & Löfgren, 2008). Access handlar dels om 
högt deltagande från olika samhällsgrupper men också en hög grad av 
transparens mot de som inte direkt deltar. Healey instämmer och framhåller att 
kommunikativa processer handlar om att ge en röst åt alla, i synnerhet de som 
inte närvarar i processerna och därmed är de som marginaliseras i 
beslutsfattandet (Healey, 1996).  
 
Grundläggande i att ge access till processerna är att det finns möjlighet att 
utifrån jacka i de formella processerna vid olika utvalda tillfällen. Detta ställer 
krav på en typ av ”inclusionary ethic” som ålägger ansvariga, politiker och 
tjänstepersoner att hela tiden reflektera över vilka som berörs av det aktuella 
beslutet, samt hur dessa grupper kan föras upp till den beslutande nivån, genom 
hela processen. Detta innebär, menar Healey, inte bara att alla ska erbjudas 
samma möjlighet att delta. Snarare menas att en inkluderande process 
säkerställer att allas röst ges lika utrymme och att alla kommer till tals (Healey, 
1996).  
 
Public deliberation 
Här framhålls i första hand vikten av att som deltagare också ha möjlighet att 
påverka den politiska agendan innan avgörande beslut tas. Nödvändigt är en 
öppenhet och en tolerans i debatten. Den kunskap som planeraren besitter får 
inte ta överhand och därigenom bli den överlägsna maktresurs som kunskap kan 
vara. Kommunikativa processer bör i största möjliga mån reducera 
maktobalansen mellan de som deltar (Agger & Löfgren, 2008). Här handlar det 
inte om att underminera den kunskap som olika aktörer besitter. Snarare 
handlar det om att allas kunskap måste behandlas lika och utvärderas mot 
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samma normer. Om så ska bli fallet måste arenor skapas så att maktrelationerna 
mellan olika parter jämnas ut och en bred samling kunskap måste lyftas in i 
processerna. För detta krävs institutioner som är öppna för kritik, diskussion och 
revision. Det krävs också institutioner som kan hantera de konflikter som 
uppstår, institutioner som kan säkerställa att överenskommelser och rationell 
konsensus är resultatet i processerna. Sådana processer och institutioner kan 
också lyfta och synliggöra maktstrukturer och få de inblandade att 
uppmärksamma dem (Pløger, 2001). 
 
Emellertid är det svårt att bortse ifrån att den som exempelvis initierar en 
process kommer att ha större kunskap än de som deltar (Tewdwr-Jones & 
Allmendiger, 1998). I detta sammanhang menar Pløger att för lite hänsyn tas till 
den makt som språket förmedlar och reproducerar i politiska processer (Pløger, 
2001). Då planering generellt initieras av grupper som besitter både kunskap 
och makt (ex. politiker och planerare) tenderar också planeringen att 
reproducera dessa aktörers maktresurser bara genom sin karaktär av att styra, 
begränsa och förespråka olika åtgärder (Healey, 1996). 
 
Till skillnad från Habermas tankar om att kommunikativa processer ska leda till 
rationell konsensus, utan direkta konflikter, menar istället Agger och Löfgren att 
konflikter är oundvikliga och att dessa i själva verket kan ses som 
eftersträvansvärda. Allt för stort fokus på konsensus riskerar att urholka både 
processen och resultatet (Agger & Löfgren, 2008). Detsamma framhåller Connely 
& Richardson som menar att planering aldrig kan omfamna och skapa samsyn 
mellan alla aktörer i samhället. Planering måste exkludera och prioritera och 
planering kommer alltid att göra vissa grupper till vinnare och vissa grupper till 
förlorare. Vad som emellertid är grundläggande är att det finns en transparens i 
detta och att avvägningar belyses och konflikter kommer upp till ytan (Connelly 
& Richardson, 2004). 
 
Democratic adaptiveness 
Under denna norm ligger frågan om hur nya former för att utöva demokrati 
svarar upp mot traditionella demokratiska värden. Här trycker Agger & Löfgren 
på svårigheten att uppfylla dessa om processerna, vilket ofta skett, tar sig 
tillfälliga och temporära uttryck. Med begränsad budget och snävt tilltagna 
tidsramar har dessa processer ofta misslyckats. Grundläggande om processerna i 
större utsträckning ska svara upp mot demokratiska värden är processernas 
kontinuitet och stabilitet, utan att de för den sakens skull bli statiska. 
Demokratin utvecklas ständigt och demokratiska processer måste kunna 
anpassa sig till detta (Agger & Löfgren, 2008). 
 
Accountability 
Detta är ett ämne som ofta diskuteras i relation till kommunikativ planering. Vad 
som i första hand är frågan är hur allmänheten ska kunna utkräva ansvar från 
andra grupper än politiker. Här blir processernas transparens avgörande för att 
insynen i processerna ska bli maximal. Vidare framhåller Agger och Löfgren att 
kommunikativa processer aldrig ska ersätta den traditionella representativa 
demokratin. Processerna ska vara ett komplement och fungera som parallella 
processer som jackar i de formella beslutsprocesserna vid olika tillfällen. 
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Därigenom blir de kommunikativa processerna snarare ett stöd till den 
representativa demokratin istället för att urholka den. Idealet är också att 
folkvalda ska vara delaktiga i processerna för att stärka integreringen mellan de 
kommunikativa processerna och den representativa demokratin (Agger & 
Löfgren, 2008, s. 157)  
 
The development of democratic identities 
Denna sista norm avser i vilken utsträckning kommunikativa processer bidrar 
till att förändra eller bekräfta de förutfattade meningar som involverade aktörer 
har. Här refererar Agger och Löfgren också till processernas möjlighet att bygga 
socialt, intellektuellt och politiskt kapital. Med andra ord kan sägas att 
kommunikativa processer bör diskuteras utifrån deras möjlighet att stärka dessa 
mjuka värden. Detta bör ses ur ett individperspektiv, alltså i vilken mån 
processerna påverkar individen. Det måste också ses ur ett institutionellt 
perspektiv, alltså i vilken omfattningen deltagande individer påverkar de 
institutioner som medverkar. 
 
Rojas beskriver hur man som individ är färgad av sina tidigare erfarenheter och 
hur detta skapar förutfattade meningar om sådant som den enskilde egentligen 
inte har full kännedom om. Som tjänsteperson menar Rojas att du inte kan vara 
neutral. Snarast kommer grupptillhörighet, var du bor, vad du gör på fritiden etc. 
färga hur du tolkar fakta och kunskap om din omvärld (Rojas, 2015). The 
development of democratic identities blir därmed ett sätt att även från 
tjänstepersonens sida vidga sin syn på omvärlden och skapa förståelse för sina 
egna förutfattade meningar om världen. Healey beskriver en aspekt av detta och 
menar att planering inte enbart handlar om att ta reda på vad som sker och vilka 
behov som finns. Snarare handlar det om att öppna upp och undersöka vad det 
som identifieras betyder för olika grupper i samhället.   
 

”It requires a sort of mental unhooking from previous assumptions and 
practices, to try to see issues in new ways: even if only to allow us to 
recognize that some of our old ways are quite useful in new worlds” (Healey, 
1996, s. 245) 

 
Detta innebär att man också i planerings-situationerna måste ifrågasätta sina 
egna förutfattade meningar om världen. Detta är i sig en krävande process som 
trots goda intentioner om breddade förhållningssätt lätt kan bli en process som 
snarast spär på stereotypa föreställningar, vilka därigenom begränsar den 
politiska agendan. Samtidigt kan planering med ett inkluderande förhållningssätt 
bidra till ett ömsesidigt lärande mellan olika aktörer och grupper, skriver Healey 
(Healey, 1996). 
 
Fainstain kritiserar den rationella planering som bedrevs under mitten av 1900-
talet men säger att planeraren besitter en kompetens som, trots att det är en 
maktresurs, kan verka för att lyfta invånares behov och önskningar samt sätta 
dessa i relation till en komplex omvärld (Fainstein, 2000).  
 
Utifrån dessa fem normer har Agger & Löfgren format ett antal frågeställningar 
som kan stödja institutioner i att utvärdera i vilken utsträckning kommunikativa 
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processer förstärker eller urholkar demokratiska värden. Matrisen kan också 
vara till nytta när kommunikativa planeringsprocesser planeras.   
 
 
Norms Input Process Outcome 
Access Who are invited 

to participate? 
Which channels 
for participation 
exist? 

Do the 
institutional 
setting for the 
processes favor 
some types of 
participants? Are 
the processes 
transparent? 

Are the outcomes 
biased in terms of 
fulfilling the 
wishes of only 
certain groups of 
participants? 

Public 
deliberation 

Are the different 
types of 
knowledge 
included in the 
deliberations? 

Are the 
deliberation 
processes 
characterized by 
reciprocity and 
tolerance? 

To what extent do 
the debates 
produce 
something which 
is perceived, by 
the participants, 
as essential for 
the decision-
making process? 

Adaptiveness Are there clear 
rules for the 
network 
processes prior to 
the deliberative 
process? 

Is the network 
capable of 
handling 
conflicts? 

Is the network´s 
work secured 
sustainability and 
continuity in 
terms of e.g 
competencies? 

Accountability Is there a clear 
political mandate 
from politicians 
which can be held 
accountable? 

Is the process 
transparent? 

What are the 
possibilities for 
accountability 
when 
implementing the 
outcome of the 
networks? 

Political identities  To what extent do 
the processes of 
the networks 
contribute to 
endowment and 
empowerment? 

Have the 
processes 
contributed to the 
building of 
institutional 
capital and 
capacity?  
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3.3.3.2 En kritisk diskussion  
Trots att kommunikativ planering förespråkas av många och att företeelsen 
tillämpas i ett antal planeringsprocesser runt om i världen står det klart att 
denna form av planering och beslutsfattande inte på något sätt är oproblematisk. 
Nedan belyses detta genom en kritisk diskussion om den kommunikativa 
planeringen.  
 
Glappet mellan teori och praktik 
Den kommunikativa planeringen har kommit att kritiseras för sin normativa 
natur. Teorierna bygger i stor utsträckning på moraliska ställningstaganden om 
rättvisa och jämlikhet, begrepp som inte är entydiga och som måste anses vara 
mycket svåra att hantera i realiteten, inte minst när de ska konkretiseras i de 
formella planeringsprocesserna. Den kommunikativa planeringen bygger på i det 
närmast orimliga antaganden om bland annat ett fullständigt öppet samhälle, ett 
samhälle där all kommunikation flödar fritt och ett där över- och underordning 
inte existerar (Tewdwr-Jones & Allmendiger, 1998). Tewdwr-Jones & 
Allmendiger framhåller tre sociala implikationer som kan påverka 
planprocesserna. 1) Aktörer kan lätt förställa och selektera argument för att få 
sin vilja igenom. 2) Man kan knappast bortse från det faktum att aktörer går in i 
en process med en viss agenda och i vissa fall också har valts att representera ett 
visst förhållningssätt i en fråga. 3) Man kan inte förutsätta att alla kort läggs på 
bordet i en förhandling. Företag såväl som tjänstepersoner, politiker eller 
allmänheten kan undanhålla information för att lättare få igenom det 
eftersträvansvärda resultatet (Tewdwr-Jones & Allmendiger, 1998). Rader-
Olsson visar också att olika aktörers motiv och gruppers inställning till att delta 
påverkar utfallet av en process och hur aktörer agerar i processerna. 
Deltagandet är alltså inte en objektiv företeelse utan färgas av den omgivande 
kontexten vid tillfället (Rader Olsson, 2009). I detta sammanhang går det heller 
inte att bortse ifrån den makt som ständigt utövas av olika grupper (Tewdwr-
Jones & Allmendiger, 1998). Fainstein frågar sig också vilken makt som i själva 
verket fördelas genom den kommunikativa planeringen och vilken roll det spelar 
i makthänseende att enbart få komma till tals. Kommunikativa planprocesser är 
visserligen ett sätt att fördela maktresurser över en större krets aktörer men 
Fainstain menar att det krävs mer än så för att förändra samhälls-och 
maktstrukturer. Resurser såsom ekonomiskt kapital, expertkunskap, en effektiv 
organisation och mediabevakning kan inte anses oviktiga i relation till 
möjligheten att utöva inflytande (Fainstein, 2000).  
 

”The aroused consciousness that puts ideas into practice involves leadership 
and the mobilization of power, not simply people reasoning together.” 
(Fainstein, 2000, s. 258)  

 
Processfokus 
Den kommunikativa planeringen lägger stor vikt vid de processer som leder 
fram till beslut och att dessa processer genomförs utefter vissa premisser. 
Mindre intresse ägnas åt vad dessa beslut faktiskt leder till. Till skillnad från mer 
rationella planeringsideal är utfallet av planeringen inte, i lika stor utsträckning, 
centralt (Fainstein, 2000). Att så är fallet har kritiserats då processen i sig har 
litet värde om de inte förs vidare till fortsatt politisk diskussion eller handling. 
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Kommunikativa processer tenderar att fastna i just processer och de ofta långa 
och utdragna tidsperioderna riskerar att trötta ut och försvaga intresset hos de 
som deltar. Då processerna drar ut på tiden finns det också risk att deltagarna 
ges bilden av att inget händer. Att gång på gång genomföra kommunikativa 
processer riskerar därför att urholka både intresset för processerna och 
trovärdigheten hos de som initierat dem, en trovärdighet som är nödvändig i 
planeringen (Fainstein, 2000; Laurian, 2009). Utifrån den kommunikativa 
planeringens tydliga fokus på process frågar sig Tewdwr-Jones & Allmendiger 
vad som är det viktiga i planeringen. Om det är de processer som bedrivs eller 
om värdet ligger i det som processerna faktiskt leder fram till och i vilken mån 
processerna faktiskt bidrar till att verkställa det allmännas vilja (Tewdwr-Jones 
& Allmendiger, 1998). Även i processer som ur ett kommunikativt 
planeringsteoretiskt perspektiv varit framgångsrika har det visat sig att de 
slutliga planerna fortfarande varit mycket svåra att implementera när det 
kommit till genomförande (Fainstein, 2000). 
 
Geografiskt avgränsad moral 
Gällande den kommunikativa planeringens etiska målsättning är det relevant att 
uppmärksamma den konflikt som ofta uppkommer då etiska mål som rättvisa 
och inflytande blir avgränsat till processer som pågår i en lokal och småskalig 
kontext. I de fall processerna visar tecken på NIMBYISM är det relevant att fråga 
sig hur de etiska aspekterna ter sig i ett större sammanhang. Kommunikativa 
processer inom små geografiskt avgränsade områden tenderar inte att bidra till 
den kommunikativa planeringens etiska grundinställning i ett större geografiskt 
sammanhang (Fainstein, 2000). Att involvera invånare på lokal nivå kan om 
NIMBY uppstår motverka mer strategiskt långsiktiga mål som ett ökat 
bostadsbyggande exempelvis. Samtidigt menar Fainstein att kommunikativa 
processer i ett större geografiskt område, där representativiteten är bättre och 
där effekterna av rumslig segregation kan undvikas, riskerar att underminera 
den lokala plats-känslan som ofta är grunden i kommunikativa planprocesser på 
lokal nivå (Fainstein, 2000).     

3.3.4 Tjänstepersonen 
Utifrån diskussionerna ovan kan slutsatsen dras att kommunikativ planering är 
en mycket komplex verksamhet. I centrum för arbetet står ofta ett antal 
tjänstepersoner som getts i uppdrag att genomföra olika typer av aktiviteter för 
att involvera invånare i planeringen. Av den anledningen avslutar jag detta 
teoretiska avsnitt med en diskussion om tjänstepersonens roll. Synen på 
demokrati, kunskap, legitimitet och representativitet påverkar hur 
tjänstepersonen i sin yrkesroll agerar och förhåller sig till andra aktörer i 
samhället. Kommunikativa processer ställer därför krav på tjänstepersonen och 
tjänstepersonens yrkesroll.  
 
Tjänstepersonens yrkesroll är inte alltid enkel att definiera. För tjänstepersonen 
bör ”allmänintresse, demokrati och medborgaren” vara ledande i den värdegrund 
som utgör tjänstepersonens offentliga etos (Vifell & Westberg, 2013). Det tre 
vägledande begreppen är i sig svårdefinierade och hur tjänstepersonens etos 
realiseras i det dagliga arbetet torde i första hand hänga på hur den enskilde 
väljer att tolka sin roll i den politiska organisationen.  
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Ehn redogör för ett antal olika roller som framträder bland tjänstepersoner i den 
svenska offentliga förvaltningen. 
 
 Den moderna klassikern 
 Medborgarföreträdaren  
 Experten  
 Managern 
 Normalbyråkraten  
 
Dessa är i varierande grad relevant för denna diskussion och jag tänker här 
redogöra för, i första hand, de tre första.  
 
Den moderna klassikern är den som i störst utsträckning svarar mot de 
traditionella värden som kännetecknat tjänstemannen i sitt yrkesutövande. Här 
ligger rättssäkerheten i fokus och objektivitet är grundläggande. Idealt står man 
oberoende under lagarna och är lojal både mot medborgarna och mot staten. Här 
sätts tydliga avgränsningar för tjänstepersonens vara och icke vara och Ehn 
framhåller att tjänstepersonens roll tycks allt för komplex för att rutas in i detta 
snäva fack. (KRUS, 2011).  
 
Den andra rollen som beskrivs är tjänstepersonen som medborgarens 
företrädare. Till skillnad från den moderna klassikern är detta en som istället för 
att framhålla rättssäkerheten som främsta riktlinje istället framhåller lojalitet 
inför medborgarna. Detta tar sig uttryck antingen genom att tjänstepersonen 
känner lojalitet direkt till medborgarna eller till det politiska systemet och dess 
beslutshierarki. Huruvida tjänstepersonen beskrev sin lojalitet som riktad direkt 
mot invånaren eller mot det politiska systemet visar Ehn i sin undersökning i 
första hand hänger samman med personliga preferenser hos individen (KRUS, 
2011) 
 
Den roll som flest tjänstepersoner tillskrev sig var den som benämns som 
experten. Lojaliteten till medborgarna ligger här i den expertkunskap som står 
invånarna till buds. Till skillnad från den moderna klassikern som ser sig som 
oberoende under lagarna ser istället experten denna oberoendeställning ligga i 
den sakkunskap som tjänstepersonen anser sig besitta. Genom att inta rollen av 
expert så skapas en gråzon mellan de folkvaldas och tjänstepersonernas 
uppdrag. Experten besitter, vilket tidigare nämnts, en maktresurs genom sin 
sakkunskap och det är svårt att tydligt skilja mellan saklig och oberoende 
information och information som är medvetet eller omedvetet formad av 
tjänstepersonens kunskap. En av tjänstemännen i KRUS undersökning 
framhåller hur denne jobbar för att politiken ska ta rätt beslut. Ett 
förhållningssätt som tydligt ifrågasätter den politiska demokratin. I relation till 
detta framhålls att objektivitet troligtvis bara är något som existerar i teorin 
(KRUS, 2011).  
 
Managern är inte av direkt intresse i detta samanhang men ställer sig i allmänhet 
kritisk till det politiska systemet och tillämpar i första hand marknadsprinciper i 
sitt arbete (KRUS, 2011).  
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Till dessa kategorier som framhålls som de huvudsakliga i KRUS rapport lägger 
författaren en som benämns normalbyråkraten. Detta är en som i princip bortser 
från de övergripande värden som tjänstepersonen jobbar för och företrädesvis 
fokuserar på sin specifika arbetsuppgift (KRUS, 2011). Vilken roll 
tjänstepersonen tar kan därigenom ses som ett omedvetet ställningstagande då 
detta inte aktivt reflekteras.  
 
Oavsett om tjänstepersonen i fråga reflekterar över sin roll i politiken eller ej så 
kan det knappast råda någon tvekan om att tjänstepersoner i politiskt styrda 
organisationer också är en stor del av den politik som förs. Trots att 
tjänstepersonerna och deras förvaltningar i ett idealsammanhang skall vara 
tydligt åtskilda från den politik som ska styra torde så knappast vara fallet i 
realiteten. Genom att förbereda och genomföra beslut, ta fram beslutsunderlag 
och i vissa fall ha delegerad beslutsrätt bedriver tjänstepersonen politik genom 
sitt dagliga arbete (Vifell & Westberg, 2013; Lundquist, 1998). I dessa 
diskussioner kan tjänstepersonen inte betraktas som politikens blinde tjänare 
utan blir genom sitt uppdrag att tjäna politiken och agera som politikens verktyg 
också en aktiv del i politiken (Vifell & Westberg, 2013). 
 
Vad det gäller planeraren är denna en tjänsteperson som likt de ovan nämnda 
intar olika roller. I litteraturen diskuteras detta i första hand i relation till den 
lokala fysiska planeraren och litteraturen tycks, så långt mina undersökningar 
sträckt sig, bortse från den regionala planeraren och den speciella position som 
denna har. Inom planering tycks det ha skett en förskjutning i synen på den 
ideala planerarrollen. Vad litteraturen framhåller är den traditionella 
expertbetonade planeraren som ”känslokall” och ”omänsklig” (Tunström, 2009). 
Tunström redogör för den annorlunda planeraren som den idealbild vilken 
under senare år trätt fram i kontrast till den mer traditionella. Denna planerare 
är, i motsats till den mer traditionella och rationella planeraren en person som 
lyssnar, visar respekt, omtanke och inger förtroende (Tunström, 2009). Den 
planerarroll som Tunström konstruerar bygger på dokument från bland annat 
Boverket och Stadsbyggnadsrådet vilka inte i första hand framhåller planerarens 
tekniska kunskaper. Snarare framhålls alla individers (oavsett yrkesroll, 
socioekonomisk status etc.) kunskap och erfarenheter som grundläggande i 
planeringen (Tunström, 2009).  
 
I retoriken bortser man inte ifrån att planeraren besitter en kompetens men 
denna sitter inte längre i att på egen hand planera det perfekta samhället. Istället 
handlar det om att sammanfoga spretiga intressen, hantera konflikter och ställa 
krav på aktörer i processerna. Tunström lyfter att detta förhållningssätt ställer 
krav på att planeraren tar etiska ställningstagande i sitt vardagliga handlande. 
Detta inte minst eftersom de ”mjuka” värden som ska ligga till grund för 
planerarrollen knappast kan ses som objektiva (Tunström, 2009). Den nya 
planerarrollen som Tunström beskriver stämmer i mångt och mycket överens 
med den som framhålls i den kommunikativa planeringen. I detta 
planeringsideal läggs stort fokus på planerarens sätt att agera i sin yrkesroll och 
på den makt som planeraren utövar i sin roll som tjänsteperson och del i 
politiken. Planerarens ”acts of power” menar Pløger tar sig uttryck bland annat 
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genom planerarens språkbruk, argumentation, gester, känslor, sättet att 
representera politiken etc. (Pløger, 2001). Här framhålls planeraren snarast som 
en moderator mellan olika intressen och aktörer i processerna och en som i 
första hand lyssnar och medlar för att skapa konsensus och gemensamma 
överenskommelser (Fainstein, 2000). Synen på planering som en teknisk 
företeelse håller alltså på att förändras och planeringens sociala dimensioner 
framhålls allt mer.  

3.4 Sammanfattning 
I denna teoretiska diskussion har jag gått från att diskutera demokrati och ett 
antal centrala begrepp kopplat till vårt demokratiska system till att diskutera 
den kommunikativa planeringen utifrån en demokratisk utgångspunkt. Slutligen 
har jag kort redogjort för tjänsteperson-och planerarollen då denna ansetts vara 
central att diskutera. Syftet med den teoretiska genomgången har inte varit att 
genom teori argumentera för ett visst förhållningssätt till den kommunikativa 
planeringen. Min förhoppning är istället att teorin har visat hur komplex 
kommunikativ planering är och att det finns en rad frågor kopplade till denna 
typ av planering. 

  



 43 

4. Metod 
Denna rapport ämnar att utifrån ett induktivt förhållningsätt (Bryman, 2007) ta 
fram ett underlagsmaterial för fortsatta diskussioner om kommunikativ 
planering i en regional kontext. Den undersökning som presenteras nedan syftar 
i första hand till att understödja fortsatt arbete och diskussion inom Stockholms 
läns landsting. Inspiration till tillvägagångssättet är hämtat från den deltagande 
aktionsforskningen och då syftet med rapporten är att den ska vara 
praktikerinriktad har det ansetts vara viktigt att redan under faktainsamlingen 
förankra diskussionerna inom organisationen. SKL skriver att man i arbetet med 
att ta fram principer för medborgardialog, på lokal eller regional nivå, måste 
arbeta med rådande interna förhållanden samtidigt som nya arbetssätt 
utarbetas. Av den anledningen har fokus lagts på att integrera tjänstepersoner i 
arbetet med rapporten. Detta genom ett antal intervjuer, workshopar, informella 
samtal och handledningar. Denna utgångspunkt skapar möjlighet att öka 
genomslagskraften och nyttjandet av den färdiga produkten då processen i sig 
bidrar till ökad förståelse för rapportens syften och mål (SKL, Medborgardialog i 
styrprocessen, 2013). I likhet med vad Cars et.al skriver om governance och vad 
SKL skriver om utvecklandet av principer för medborgardialog utgår jag här 
ifrån att inga metoder för governance och medborgardialog är allomfattande 
utan att utgångspunkten alltid måste vara de rådande förhållandena i varje 
enskild organisation (Cars, Healey, Madanipour, & Magalhaes, 2002)  (SKL, 
Medborgardialog i styrprocessen, 2013) 
 
Undersökningen består av tre delar: intervjuer med kommunala tjänstepersoner, 
intervjuer med regionala tjänstepersoner och workshopar tillsammans med 
regionala tjänstepersoner.  

4.1 Deltagande aktionsforskning 
Arbetet med denna rapport har bedrivits på plats i TRFs lokaler i centrala 
Stockholm där jag som författare spenderat min arbetstid mellan 19 januari och 
18 maj 2015. Principerna för arbetet liknar de som beskrivs i den deltagande 
aktionsforskningen där forskarens närvaro och kontakten mellan forskare och 
praktiker är grundläggande i arbetet. Mclntyre beskriver grunderna i den 
deltagande aktionsforskningen där forskaren:  
 
1) ser det som ett kollektivt åtagande att utreda ett problem 
2) har en vilja att själv engagera sig i att skapa klarhet i den aktuella frågan 
3) har en vilja att producera ett material som är användbart för de involverade 
4) ser det som nödvändigt att i planering, implementering och spridning av 
resultatet bygga en dialog mellan forskare och praktiker (Mclntyre, 2008).  
 
Denna typ av forskning bygger på en cyklisk process av utforskning, 
kunskapande och aktion. I arbetet med denna rapport har denna process tagit sig 
uttryck genom intervjuer, behandling av intervjumaterialet, workshopar och 
sammanställning. Workshoparna har därmed fungerat både som utforskning och 
aktion då de bygger på resultatet från intervjuerna.  
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Mclntyre skriver: 
 

”Participatory action research becomes a living dialectal process, changing 
the researcher, the participants, and the situation in which they act” 
(Mclntyre, 2008, s. 4)  

 
En sådan process har också varit målet då förhoppning är att detta arbete kan 
vara början på ett nytt förhållningssätt till allmänhetens roll i den regionala 
planeringen.  
 
Genom att jag själv varit delaktig i kunskapandet så kan jag inte göra anspråk på 
att framställa någon absolut kunskap kring ämnet. Genom att vara närvarande i 
det dagliga arbetet på TRF samt förbereda, genomföra och delta i de genomförda 
workshoparna kan jag inte bortse ifrån att arbetet kan ha färgats både av mina 
tidigare erfarenheter som student samt de intryck som tiden på TRF givit. Utifrån 
arbetets syfte anses detta emellertid inte vara ett problem utan kan istället ses 
som en styrka utifrån den deltagande aktionsforskningens målsättning om att 
skapa en förändring.  
 
Utöver det interna arbetet på TRF har ett antal kommuner intervjuats för att 
undersöka hur man i Stockholms läns kommuner förhåller sig till arbetet med 
kommunikativ planering. Resultatet från dessa bör ses som inspiration för vidare 
diskussioner men intervjuerna visar också att det finns stor kunskap att tillgå på 
området och att det i dagsläget bedrivs mycket kommunikativ planering i 
Stockholms län. Undersökningen har tagit formen av en kvalitativ intervjustudie 
som syftat till att samla in befintlig kunskap om tillämpningen av kommunikativ 
planering. 

4.2 Interna undersökningar – intervjuer och workshopar 

3.2.1 Intervjuer 
De intervjuer som utgör denna del av rapporten var av en semi-strukturerad 
karaktär där intervjuerna följt ett löst strukturerat manus men där respondenten 
haft stor frihet att styra samtalen5. De uppsatta frågorna fungerade främst som 
ett stöd i att få igång ett fritt och otvunget samtal med respondenterna. I likhet 
med vad Bryman skriver om denna typ av intervjuer så har de både gett svar 
men också använts för att generera nya frågeställningar och relevanta teman för 
uppsatsen (Bryman, 2007). Valet av semi-strukturerade intervjuer gjordes för 
att kunna fånga in tjänstepersonernas generella syn på ämnet samt i så liten 
utsträckning som möjligt styra samtalen och svaren. För detta intervjuades 
regionala tjänstepersoner på TRF. Dels för att få en generell bild av hur 
allmänhetens roll i den regionala planeringen ser ut idag och dels för att genom 
samtal finna vilka nyckelfaktorer som behövde behandlas teoretisk i rapporten. 
Resultatet ligger till grund för det teoretiska avsnitt som presenteras ovan och 
med andra ord har respondenternas svar i stor utsträckning påverkat ingången 
till teorin. Detta ligger emellertid i rapportens syfte då det ansetts viktigt att lyfta 
teman som tjänstepersonerna sett som viktiga.  

                                                        
5 Se bilaga 2 för intervjufrågor 
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Valet av intervjudeltagare bygger i stor utsträckning på tanken om en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor samt en fördelning mellan TRFs två interna 
avdelningar, regionplaneringsavdelningen och tillväxtavdelningen. Intervjuer 
genomfördes med sju stycken tjänstepersoner på deras hemmakontor under 
våren 2015.  

4.2.2 Workshopar 
Som del i detta arbete arrangerades två workshopar på TRF. Dem ägde rum 
under två förmiddagar, våren 2015 och 8 personer deltog vid varje tillfälle. 
Workshoparna bedrevs som en form av brainstorming6  och tog ungefär två 
timmar per tillfälle. Brainstormingmetoden lämpar sig för att: ”Identifiera många 
förslag och idéer till exempelvis: möjliga orsaker till problem, lösningar på 
problem, outnyttjade möjligheter och åtgärder” (Forsberg, 2012, s. 86). Syftet 
med de två workshoparna var att testa vad de regionala tjänstepersonerna ansåg 
att kommunikativ planering i en regional kontext skulle kunna vara. 
Workshoparna belyste var för sig frågorna till vilket syfte, när och hur 
kommunikativ planering ska bedrivas.  
 
Workshop 1 syftade i första hand till att diskutera syftet med att få med 
regionens invånare i planeringen. Under workshop 2 diskuterades när i 
processerna de olika syftena från workshop 1 bör fokuseras. Under workshop 2 
gav också deltagarna förslag på möjliga tillvägagångssätt och metoder för 
kommunikativ planering. Frågorna var följaktligen:  
 

 Med vilka syften ska kommunikativ planering bedrivas i regional planering?  
 När i processerna ska kommunikativ planering bedrivas och vid vilka 

tidpunkter ska de olika syftena fokuseras? 
 Hur kan kommunikativ planering tillämpas i de olika skedena av 

processerna? 
  
Under workshoparna användes planprocessen som referens för att diskutera 
olika tidpunkter i planeringen. Planprocessen hanterades då dels som en formell 
process, likt den som bedrevs vid framtagandet av RUFS 2010, samt som en mer 
övergripande och pågående process. Detta för att illustrera att kommunikativ 
planering både kan fylla ett syfte i den formella planeringsprocessen enligt PBL, 
men också i det pågående arbetet (såväl parallellt som innan och efter en 
planprocess). Indelningen måste i någon mån ses som illustrativ men den var 
nödvändig, inte minst för att stärka kopplingen till det faktiska arbetet med 
RUFS. 
 

                                                        
6 Se (Forsberg, 2012) för närmare beskrivning. 
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Planprocessen delades in i följande fem skeden:  
 

 Aktualitetsprövning  
 Programfas 
 Framtagande av planförslag 
 Samråd/remisstid 
 Utställning 

   
Till dessa lades som sagt ett skede som inte var tidsbestämt, vilket kallades:  
 

 Övergripande processer 

4.3 Extern undersökning – Intervjuer med kommunala 
tjänstepersoner 

4.3.1 Intervjuer  
De kommuner som intervjuats är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Stockholm 
och Järfälla7. Respondenterna har varit tjänstepersoner från respektive kommun 
som deltagit i processen kring kommunens senaste översiktsplan. I fallen 
Stockholm och Nynäshamn har respondenternas medverkan i de processerna 
varit begränsad. Tjänstepersonerna har emellertid antingen kunnat redogöra för 
processerna på ett bra sätt eller har under intervjuerna kompletterat och 
redogjort för andra processer som bedömts relevanta. Intervjuerna genomfördes 
under våren 2015 och har i första hand gjorts på respektive respondents 
hemmakontor. Strukturen har varit semi-strukturerad vilket gjort att 

                                                        
7 Se bilaga 3 för intervjufrågor 
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tjänstepersonerna haft stor möjlighet att själva påverka samtalet under 
intervjuns gång. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme och har 
spelats in för att kunna återges på ett korrekt sätt.  
 
Enbart en tjänsteperson per kommun har intervjuats och svaren bygger mycket 
på tjänstepersonens egna erfarenheter och upplevelser. Det kan därför inte 
uteslutas att detta har påverkat resultatet. Respondenterna har dessutom varit 
involverade och i vissa fall drivande i respektive process vilket eventuellt kan 
påverka synen på dessa.  
 
Valet att intervjua kommuner i Stockholms län gjordes för att relevant fakta och 
inspiration skulle kunna hämtas in men också för att förankra den diskussion 
som inletts på landstinget. Med utgångspunkten att öka rapportens 
användbarhet och i hopp om att rapporten ska leda till fortsatta diskussioner 
sågs det som viktigt att tidigt inleda en diskussion även ute i länets kommuner.  

4.3.2 Urval av kommuner 
Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie som syftat till att samla in 
befintlig kunskap om tillämpningen av kommunikativ planering. I ett första steg 
har länets 26 gällande översiktsplaner gåtts igenom. Planerna har kategoriserats 
efter den omfattning som kommunerna, utifrån detta dokument, har nyttjat 
kommunikativ planering. Att enbart använda översiktsplanerna för att utläsa hur 
processerna bedrivits är inte optimalt. Att dessa dokument ändå varit 
utgångspunkten beror i första hand på att det har bedömts som tidseffektivt då 
dokumenten är mycket lättillgängliga. Valet gjordes också för att täcka in hela 
planeringsprocessen. Många kommuner bedriver kommunikativ planering i 
andra skeden än under samråd och utställning. Därför valdes inte 
samrådsredogörelsen vilket annars kan tyckas vara det mest naturliga. Urvalet 
kan kritiseras men då syftet med undersökningen inte ligger i kategorisering i 
sig, utan i de kvalitativa intervjuerna som följt så bedöms ända urvalet fylla sin 
funktion, trots dess begränsningar. Om det är så att kommunerna i sina 
översiktsplaner tydligt refererat till ett annat dokument som rört en process som 
bedömts intressant så har emellertid detta dokument granskats och ingått i 
bedömningen. Översiktsplanerna har kategoriserats efter följande kategorier:  
 
Nivå Definition 
Låg Det finns inget skrivet om att 

kommunen bedrivit kommunikativ 
planering i någon utsträckning utöver 
vad PBL föreskriver och kommunikativ 
planering framhålls inte heller i något 
annat sammanhang.  
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Medel Det finns inget skrivet om att 
kommunen i relation till ÖP-arbetet 
bedrivit processer av kommunikativ 
planering. Däremot framhålls 
kommunikativ planering som viktigt i 
fortsatta processer och i 
genomförandefasen av planen 

Medelhög Samråd och utställning har utformats i 
ett försök att bredda målgruppen för 
dessa processdelar. Här avses 
aktiviteter som går utöver öppna 
offentliga möten om dessa inte 
utformats på ett innovativt sätt 

Hög I översiktsplanen finns dokumenterat 
att kommunen bedrivit processer av 
kommunikativ planering utöver det 
som lagen föreskriver. Kommunen har 
alltså bedrivit former av kommunikativ 
planering vid andra tidpunkter i 
processen som därigenom kompletterat 
samråd och utställning.   

 
Ett tidsmässigt urval har gjorts för att säkerställa att processerna som 
diskuterats är någorlunda aktuella. Av den anledningen har de översiktsplaner 
som vunnit laga kraft tidigare är 2010 valts bort. Gränserna mellan de olika 
kategorierna är på inget sätt glasklar och bedömningen av de olika dokumenten 
har gjorts utifrån tidigare kunskap om ämnet och subjektiva bedömningar av 
innehållet. För att effektivisera urvalsprocessen söktes planerna igenom efter 
specifika nyckelord8. Ett urval av de 5 kommuner som ansågs ha en aktuell 
process och som klassades som hög eller medelhög kontaktades för en intervju. 
 
De kommuner som valts ut för vidare undersökning är  
 

 Botkyrka 
 Huddinge 
 Nynäshamn 
 Stockholm 
 Järfälla 

  

                                                        
8 Se Bilaga 1 
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5. Resultat 
För enkelhetens skull kommer resultatet från undersökningarna delas in i tre 
delar. I del 1 redogörs för hur de valda kommunerna tillämpat kommunikativ 
planering. I del 2 presenteras hur diskussionerna och tankarna går kring 
kommunikativ planering bland regionala tjänstepersoner (dessa intervjuer 
ligger också till grund för den teoretiska diskussionen ovan). I del 3 presenteras 
slutligen resultat från de workshopar som genomfördes med de regionala 
tjänstepersonerna för att undersöka vad de anser att kommunikativ planering på 
regional nivå bör syfta till och skulle kunna vara.  

5.1 Del 1: Några exempel på tillämpningen av kommunikativ 
planering i Stockholms läns kommuner  

5.1.1 Botkyrka 
Botkyrkas översiktsplan vann laga kraft i maj 2014 och togs fram i en bred dialog 
med kommunens invånare. I kommunen fanns ett tydligt politiskt uppdrag att 
engagera och involvera invånarna i arbetet. Politikerna i Botkyrka hade sedan ett 
antal år gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i alla samanhang där 
det bedöms relevant bedriva medborgardialoger och översiktsplanen ansågs 
vara just ett sådant tillfälle. Att denna politiska vilja fanns bygger enligt intervju-
respondenten från Botkyrka på att politiker i kommunen uppmärksammat deras 
begränsade representativitet genom bland annat sjunkande politikerantal, 
vikande medlemssiffror i de politiska partierna och reducerade kontaktytor 
mellan politiker och väljare. Trots en omfattande politisk dialog i 
planeringsarbetets inledning tog kommunen beslut om att översiktsplanen, 
utöver detta, skulle tas fram med ett brett invånarengagemang. Utgångspunkten 
var att fånga det som var relevant för de som bodde i kommunen men också att 
förankra planen och de frågor som var relevanta för den långsiktiga utvecklingen 
i kommunen. Arbetet med att ta fram planen blev därigenom ett sätt att bedriva 
politik och lyfta politiskt viktiga frågor. Intervjurespondenten framhåller att 
dialogerna blev en väg att låta sig påverkas men också påverka invånarna. Detta 
ville man inte göra i ett samtal kring den färdiga planen utan snarast genom ett 
samtal om framtiden, vilket också blev samlingsnamnet för den dialogserie som 
pågick under 6 månader 2011, parallellt med arbetet att ta fram ett 
samrådsförslag (Intervjurespondent 1. , 2015). 
 
Runt om i kommunen bedrevs sedan samtal med kommunens invånare via 
medborgarkontor, lokala dialogforum och områdesutvecklare i de olika 
stadsdelarna. Dels diskuterades frågor med de aktörer som man traditionellt når, 
organisationer, föreningar etcetera men detta kompletterades med att 
kommunen, genom en anställd konsult, sökte upp grupper som traditionellt inte 
deltar. Detta för att säkerställa även dessa gruppers representation. Utifrån 
antaganden om vilka dessa grupper var började kommunen rekrytera personer 
till ett antal fokusgrupper. Personerna rekryterades som medborgarkonsulter 
vilka gavs ett mindre arvode för att delta och läsa in sig på frågorna som skulle 
diskuteras. Samtalen bekräftade i stort sett att det som identifierats av 
politikerna stämde överens med det som också invånarna såg som viktigt för 
Botkyrka. Detta var emellertid ingen självklarhet utan samtalen blev ett sätt att 
kontrollera att så var fallet. De olika mötena anpassades inför varje tillfälle för att 
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passa varje specifik målgrupp. Sättet att ställa frågor skiljde sig därför men 
respondenten framhåller att frågeställningarna hela tiden var desamma 
(Intervjurespondent 1. , 2015). Resultatet sammanfattades i en rapport som 
fungerade som beslutsunderlag i den vidare planeringen. Tjänstepersoner som 
arbetade med översiktsplanen deltog också i aktiviteterna vid utvalda tillfällen 
under processens gång. 
 
Då kontakten med kommunens invånare i första hand bekräftade att planens 
fokusområden var relevanta även för invånarna så skulle planen på det stora 
hela varit densamma även om den tagits fram enbart i kontakt med kommunens 
politiker. Genom kommunikativ planering gavs emellertid möjlighet att bekräfta 
detta. Vidare ställde aktiviteterna krav på att planen och dess skrivningar 
formades och formulerades på ett sätt som blev begripligt för fler än politiker 
och tjänstepersoner. Aktiviteterna stärkte därigenom både planens legitimitet 
och kommunens politik och politiker. Det blev också ett sätt att sprida planen 
och centrala teman för kommunens såväl som för omvärldens utveckling. 
Framgångsfaktorerna var enligt intervjurespondenten bland annat att man: 
 

- Inte specifikt kopplade till planen utan snarare till människors 
uppfattningar om sin omgivning 

- Såg medborgarna som en konsultgrupp som arvoderades 
 
Processerna begränsades däremot av en begränsad tidsplan och att för få 
tjänstepersoner engagerades. Detta hade kunnat göra att även tjänstepersonerna 
fått ökad kännedom om sin plats och planens kontext. I ”Samtal om framtiden” 
engagerades 350 av kommunens invånare och man hävdar att man lyckades nå 
grupper som aldrig tidigare deltagit i denna typ av aktiviteter. Sammantaget kom 
kommunen emellertid i kontakt med betydligt fler om man även räknar de som 
på annat sätt deltagit i öppna möten eller liknande (Intervjurespondent 1. , 
2015). 
 
Alla dessa aktiviteter bedrevs tidigt i planprocessen. Samrådet som genomfördes 
efter det att ett planförslag tagits fram bedrevs mer traditionellt. Det innefattade 
i stor utsträckning en återkoppling från de inledande dialogerna och en inbjudan 
till de som deltagit att se det färdiga förslaget. Man bemannade också två mobila 
utställningar och förde en mindre dialog i relation till dessa, man visade upp 
förslaget och förde diskussion kring skrivningarna i planen. Vidare förbereddes 
studiematerial till kommunens studieförbund och aktiviteter genomfördes också 
med bland annat gymnasieelever i kommunen (Botkyrka kommun, 2014).  
 
Delaktighet menar Botkyrka kommun är en del av att skapa en hållbar utveckling 
i kommunen och i översiktsplanen skriver man: 
 

”Vi ska ta vara på Botkyrkabornas kunskap och ge utrymme för 
medborgarnas kreativitet vid planering och förändringsarbete i vår 
verksamhet. Som individ – privat, på arbetsplatsen eller som medborgare – 
tappar man kreativitet om man inte blir lyssnad på eller inte blir tagen på 
allvar – det vill säga när man inte ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet. I Botkyrka kommun har vi höga ambitioner beträffande 
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delaktighet och inflytande och vi har ett väl utvecklat dialogarbete. De 
Botkyrkabor som vill ska ges möjlighet att påverka planering, utformning 
av parker, utsmyckning av offentliga miljöer och inredningen av 
fritidsgårdar och så vidare. Det ger oss bättre beslutsunderlag, det skapar 
tillit och förtroende.” (Botkyrka kommun, 2014, s. 86) 

 
Gällande invånarmedverkan på regional nivå menar tjänstepersonen att det 
såklart är möjligt, men att det är svårt. För det första menar 
intervjurespondenten att avgränsningen är svår men nödvändiga att göra: 
 

”RUFS är för komplex i sig och kräver så mycket förkunskaper om samband 
och sammanhang både i samhällsutvecklingen och i planeringssystem att 
det blir ogörligt. Däremot går det säkert att plocka ut vissa omsorgsfullt 
valda nyckelfrågor och föra dialog om” (Tjänsteperson 1. , 2015) 

 
Vidare är det viktigt att graden av inflytande och syftet är tydligt fastställt samt 
att man från landstingets sida är tydlig med detta, för att aktiviteterna ska bli 
meningsfulla. Dessutom behöver aktiviteternas målgrupp vara noga övervägd, 
säkerställd och slutligen nyttjad under rätt omständigheter 
 
Värdet av aktiviteterna på regional nivå, menar respondenten är beroende av 
syftet och hänger mycket på landstinget som ansvarig instans.  
 

”… det beror på vad man som initiativtagare tänker varar öppen för. 
Kommer dialogen påverka något alls? (Innehåll, beslut, insikter), eller är 
det ”marknadsföring” av RUFS” (Tjänsteperson 1. , 2015)  

 
Emellertid menar respondenten att det främsta värdet ligger i att politik och 
tjänstepersoner, genom invånarmedverkan, kan bedöma hur angelägna vissa 
frågor är ur ett invånarperspektiv. I bästa fall kan landstinget också få en bild av 
hur problem kan hanteras och hur åtgärder kan komma att mottas.  
 

”Risken finns att frågornas komplexitet helt enkelt lämnar de flesta 
medborgare rätt oberörda – oftast finns trots allt en tilltro till att den 
representativa demokratin fungerar tillräckligt bra och en förväntan att 
förtroendemannasystemet faktiskt tar hand om ”svåra frågor”. Det finns 
förstås också en stor risk att beslutsamma grupperingar, som normalt ändå 
gör sig hörda och påverkar, får tillgång till ytterligare ett tillfälle för 
påverkan.” (Intervjurespondent 1. , 2015) 

5.1.2 Huddinge 
2014 vann Huddinges översiktsplan laga kraft. Inom ramen för arbetet bedrev 
kommunen olika former av kommunikativ planering, eller dialoger som 
kommunen själv kallar det. Dels i arbetet med inriktningsbeslutet och dels vid 
samrådet. 
 
Som ett första steg i processen tog kommunens politiker beslut om att inleda 
arbetet med en ny plan. Uppdraget preciserades inte mer än att det fastslogs att 
jobbet med den nya planens skulle startas. Detta gav kommunens 
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tjänstepersoner stor frihet att utforma processerna på det sätt som de ansåg 
lämpligt. Tjänstepersonerna i kommunen föreslog att arbetet skulle utgå ifrån en 
bred inledande dialog med näringsliv, miljöorganisationer, tjänstepersoner, 
politiker och allmänhet för att bestämma planens inriktning (Huddinge kommun, 
2014). Att man som tjänsteperson skulle avgöra detta utan interaktion och 
dialog med andra i kommunen, sågs inte som ett alternativ, i första hand då ett 
politiskt beslut om inriktning inte fastställts av kommunens folkvalda 
(Intervjurespondent 2. , 2015).  
 
I det inledande skedet initierade kommunen ett antal möten och workshops med 
inbjudna representanter från de olika grupperna. I relation till allmänheten bjöd 
man specifikt in omkring 60-80 gymnasieungdomar men mötena stod även 
öppna för andra intresserade. Man genomförde workshopar där deltagarna 
besvarade en enkät med frågor om utvalda sakområden och under ett antal 
tillfällen var kommunens tjänstepersoner också ute i kommunen med en karta 
där invånare fick markera platser de tyckte om, utnyttjade på olika sätt, tyckte 
mindre om, osv. Det samlade resultatet från aktiviteterna sammanställdes och 
låg sedermera till grund för det politiskt förankrade inriktningsbeslut som 
översiktsplanen bygger på.  
 
Mycket av kommunens fokus på kommunikativ planering ägnades åt det 
inledande skedet i planprocessen. Detta var det skede där invånarens röst i 
största möjliga mån kunde påverka, menar den tillfrågade intervjurespondenten. 
 

”Ju tidigare i processen desto mer kan man påverka men färre är 
intresserade, ju senare i processen desto mindre kan du påverkan men desto 
fler är intresserade, utifrån detta kändes det ganska självklart [att 
involvera allmänheten tidigt i processen]eftersom allting då är så öppet” 
(Intervjurespondent 2. , 2015) 

 
Intervjurespondenten menar att kommunen i någon mån valde att ägna sig åt 
denna del i processen på bekostnad av det senare samrådet. Emellertid gjorde 
kommunen en ansats att bredda gruppen delaktiga även under detta skede 
genom att, utöver öppna samrådsmöten, arbeta med uppsökande verksamhet. 
Kommunen valde ut sju platser där man anordnade samrådsmöten för personer 
som normalt inte deltar i sådana aktiviteter. På familjecentraler, öppna förskolor, 
en fritidsgård och på en gymnasieskola arrangerades fokusgrupper för 
intresserade invånare. I fokusgrupperna deltog 67 personer och genom en 
kombination av dessa och traditionella samrådsmöten lyckades man få en 
relativt jämn köns-och åldersfördelning hos de medverkande. Dock menar 
intervjurespondenten att det var svårt att nå ut till människor 
(Intervjurespondent 2. , 2015).   
 
I första hand var syftet med de olika invånaraktiviteterna att få in ett 
informationsunderlag som kunde ligga till grund för det politiskt antagna 
inriktningsbeslutet men processerna bedrevs också med en förankringstanke. 
Genom att allmänheten gavs en roll i inriktningsbeslutet framhåller 
intervjurespondenten att invånarnas delaktighet i allra högsta grad syns i 
planen. Utan dessa aktiviteter hade planen med stor sannolikhet sett annorlunda 
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ut. Dock bekräftade dialogerna i första hand vad kommunens tjänstepersoner 
ansåg var viktigt (Intervjurespondent 2. , 2015).  
 
Intervjurespondenten framhåller att processerna var mycket lyckade och att det 
gav ett mycket bra underlag till planen. Aktiviteterna har stärkt både planens 
innehåll och dess legitimitet. Dock är detta mycket svårt att utvärdera, inte minst 
på grund av svårigheterna att avgöra utifrån vilka parametrar detta ska göras 
(Intervjurespondent 2. , 2015).  
 
Intervjurespondenten framhåller emellertid tre framgångsfaktorer i de 
aktiviteter som Huddinge kommun bedrev:  
 

- Det tidiga skedet och möjligheten att faktiskt påverka planens 
inriktning 

- Den breda politiska dialogen där materialet från allmänheten 
presenterades och behandlades 

- De lokala diskussionerna. Att vara ute och prata med människor 
 
I översiktsplanen framgår att delaktighet och kommunikativ planering i 
Huddinge främst är ett sätt att främja sociala perspektiv i stadens utveckling. 
 

”De många dialoger och delaktighetsinsatser som har gjorts inom ramen 
för översiktsplanearbetet är positiva ur ett socialt perspektiv. Även det 
fortsatta arbetet behöver präglas av detta likväl som genomförandet av 
översiktsplanen.” (Huddinge kommun, 2014, s. 83) 

 
I en regional kontext så menar respondenten att det finns stort värde i att 
involvera invånare i ett regionalt sammanhang. Respondenten hävdar att 
möjligheten till påverkan är större ju tidigare i processerna som invånarna bjuds 
in. Då den regionala utvecklingsplanen ofta har ett längre tidsperspektiv än 
exempelvis översiktsplaner så blir delaktighet på denna nivå viktigt eftersom 
annan planering ofta förhåller sig till den regionala planen. Respondenten ser 
dock stora utmaningar. I synnerhet när det gäller svårigheten att engagera 
människor när det gäller så abstrakta och långsiktiga planer. Det finns också en 
risk att invånarna som involveras inte känner sig lyssnade på då inga resultat 
syns. Därför är det mycket viktigt att var tydlig med vilken typ av kommunikativ 
planering som ska bedrivas och vad den syftar till. Emellertid ser respondenten 
att man om man lyckas kan göra RUFS bättre förankrad och att aktiviteterna kan 
bidra till bättre kunskapsuppbyggnad och ett enklare genomförande, enligt 
intervjurespondenten (Intervjurespondent 2. , 2015).  

5.1.3 Nynäshamn 
I Nynäshamn har det länge funnits politiskt intresse för delaktighetsfrågor och 
politikerna i kommunen står bakom ett omfattande dialogarbete i 
stadsbyggnadsärenden. Det finns dock inget politiskt beslut om att sådana 
aktiviteter ska stödjas utan det handlar snarare om en tyst överenskommelse 
mellan kommunens tjänstepersoner och politikerna (Intervjurespondent 3. , 
2015). I relation till den fysiska planeringen används kommunikativ planering 
som en tvåvägsprocess där kommunen å ena sidan kan förankra olika planer och 
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samtidigt lägga grunden för ett mer effektivt genomförande. Å andra sidan kan 
kommunen öka kontaktytan mellan politiker, tjänstepersoner och invånare 
vilket i sin tur kan leda till att tjänstepersoner och politiker får en bättre 
uppfattning om hur ”åsiktsvindarna i kommunen blåser” (Intervjurespondent 3. , 
2015). 
 
2012 lanserade Nynäshamns kommun en app (telefon-applikation) i syfte att 
distribuera enkäter till kommunens invånare och möjliggöra för invånarna att på 
ett enkelt och snabbt sätt besvara dessa. Den första enkät som skickades ut rörde 
utvecklingen av Nynäshamns centrum och frågorna rörde dels konkreta åtgärder 
men också mer övergripande och långsiktiga teman som hur invånarna ville leva 
i framtiden osv. Till en början arbetade kommunen aktivt med att marknadsföra 
appen och på den första enkäten fick man in omkring 1000 svar, långt över de 
300 man väntat sig. 
 
Appen finns kvar och har återkommande använts för att undersöka invånarnas 
syn på olika utvecklingsfrågor i kommunen. Sedan den första enkäten har appen 
utvecklats och idag finns möjlighet för användarna att registrera telefonnummer 
och mailadress för att därigenom bland annat kunna få snabb återkoppling med 
resultat. Funktionen ger också kommunen möjlighet att skicka ut påminnelser 
om nya enkäter. Appen har idag utvecklats till en form av invånarpanel med 
omkring 250 registrerade personer som återkommande svarar på de enkäter 
som kommunen skickar ut (Intervjurespondent 3. , 2015).  
 
I relation till kommunens planering har man också, i inledande skeden av 
planprocesserna, anordnat mobila utställningar som flyttats mellan ett antal 
matbutiker i kommunen samt anordnat en aktivitetsdag i Nynäshamns centrum 
där man spärrade av den centrala centrumgatan och arrangerade torghandel och 
diverse aktiviteter som relaterades till Nynäshamns utveckling. Aktivitetsdagen 
arrangerades i anslutning till arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Nynäshamns stad. Under denna dag var både politiker och tjänstepersoner 
närvarande för att diskutera och beskriva det arbete man bedrev. 
Uppskattningsvis visade man genom dessa aktiviteter upp sig för flera tusen av 
kommunens invånare och utifrån synpunkter och samtal kunde 
tjänstepersonerna bland annat formulera ett antal nödvändiga frågor att 
diskutera i relation till planen (Intervjurespondent 3. , 2015).  
 
Detta var aktiviteter och insatser som bedrevs innan en formell planprocess 
inleddes. De blev därigenom ett sätt att fånga invånares syn på kommunens 
utveckling innan några klara beslut tagits. Detta gjorde bland annat att 
kommunens tjänstepersoner kunde fånga upp vilka frågor som var relevanta för 
invånarna och vilka frågor som behövde hanteras och eventuellt förklaras. 
Processen var inte enbart ett sätt att producera en plan utan blev också ett sätt 
att beskriva motstridiga intressen och förklara och beskriva teman som var 
relevanta både för kommunen i stort och för dess invånare (Intervjurespondent 
3. , 2015). 
 
Under samrådsskedet för den senaste översiktsplanen i Nynäshamn har man 
som komplement till öppna samrådsmöten engagerat tjänstepersoner från 
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kommunen i att dela ut kortversioner av den förestående planen. Som ett instick 
i det utdelade materialet fanns ett färdig-adresserat vykort med adressen till 
kommunen ifyllt. På detta vykort kunde vem som helst skriva ett utlåtande och 
lägga i brevlådan.  
 
Intervjurespondenten från kommunen uttrycker sig positivt om de aktiviteter 
som kommunen bedrivit och menar att de varit en hjälp för att öka förståelsen 
för stadsbyggnadsfrågor hos invånarna men aktiviteterna har också hjälpt 
tjänstepersoner och politiker att förstå den kontext planeringen i kommunen 
bedrivs i. En fördel är också att aktiviteterna ställer krav på tjänstepersoner och 
politiker att kommunicera och hålla sig uppdaterade om de diskussioner som 
florerar bland invånarna. Respondenten påpekar också att politiker tenderar att 
ta åsikter och synpunkter mer på allvar om dessa framförs vid fysiska möten 
istället för på annat sätt (Intervjurespondent 3. , 2015).  
 
Respondenten uttrycker tre framgångsfaktorer med Nynäshamns 
kommunikativa planering: 
 

- Det stora politiska engagemanget i och för dialogerna 
- Att hela den kommunala organisationen stod bakom sättet att arbeta och 

försökte sprida information om dialogerna via sina respektive kanaler  
- Att man vågat testa olika och nya metoder 

 
Slutligen betonar intervjurespondenten att man genom att arbeta uppsökande i 
större utsträckning kan nå de som ställer sig positiva till utveckling istället för att 
bara få inspel från de som är kritiska. Detta har man i kommunen bland annat 
gjort i relation till den senaste översiktsplanen då kommunens tjänstepersoner 
arbetade uppsökande i kommunens mindre samhällen. Dock anser 
respondenten att man från kommunens sida borde vara bättre på att 
kommunicera tillbaka till de invånare som engagerar sig. Det gäller också att 
kunna förklara kopplingen mellan de aktiviteter som bedrivs och den plan som 
aktiviteterna verkar för att stödja (Intervjurespondent 3. , 2015). Med andra ord 
menar respondenten att det är grundläggande att kommunicera de syften och 
mål som aktiviteterna har.      

5.1.4 Stockholms stad 
Även Stockholms stad menar att man bedrivit en bred dialog kring den nya 
översiktsplanen. Det är tydligt att invånarnas delaktighet i detta sammanhang i 
första hand handlar om att invånarna ska informeras om planen, dess innehåll 
och dess mål i syfte att förankra planen och effektivisera ett genomförande. 
Utöver detta nämns också i planen att kommunikativ planering ger möjlighet att 
stärka det sociala perspektivet i planeringen genom att kännedomen om 
människors livssituation ökar (Stockholms stad, 2010).  
 
Intervjurespondenten från Stockholms stad framhåller vikten av att kunna 
kommunicera att staden växer och förklara för invånare i staden vad det innebär 
att planera för den rådande befolkningstillväxten och hur olika nödvändiga 
ingrepp i stadsmiljön kan få positiva effekter (Intervjurespondent 4. , 2015).  
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”Stockholm genomgår en av de starkaste urbaniseringarna i hela Europa 
och det innebär att väldigt många människor kommer märka av detta i sin 
närmiljö.” (Intervjurespondent 4. , 2015) 

 
Dialogen är visserligen viktig men respondenten menar att den i första hand kan 
inledas när ett färdigt förslag ligger på bordet. Samma tjänsteperson pekar på att 
många människor bara har ett två eller tre års perspektiv på sina liv och att det 
av den anledningen är svårt att diskutera långsiktig utveckling, då detta tenderar 
att bli allt för abstrakt. Däremot är det viktigt att informera om att det finns en 
plan. Viktigast är att informera om stadens utveckling snarare än att diskutera 
den. Genom att öka förförståelsen så kan man ”kratta manegen” för senare 
processer i planeringen. Då kan man undvika att människor känner sig 
överrumplade och överkörda i senare skeden, säger respondenten 
(Intervjurespondent 4. , 2015).  
 
Den kommunikativa planeringen som var en del av arbetet med Stockholms 
stads senaste översiktsplan tog i första hand formen av öppna möten med olika 
teman samt utställningar. Främst i kulturhuset men också i Farsta, Vällingby och 
Skärholmens centrum. De tre sistnämnda var koncentrerade till en dag under 
vintern 2008. Man engagerade också en mindre fokusgrupp med ungdomar där 
deltagarna fick ge sin syn på framtidens Stockholm. Man anordnade också öppet-
hus i Tekniska nämndhuset och i Stockholms kulturhus.  
 
Trots att en hel del aktiviteter anordnades i relation till översiktsplanerings-
processen så säger intervjurespondenten från Stockholms stad att man enbart i 
begränsad utsträckning arbetade med kommunikativ planering. Kontakten med 
stadens invånare sågs i första hand som ett kommunikationsarbete och någon 
direkt medverkan handlade det inte om (Intervjurespondent 4. , 2015). Dock var 
kommunikationsinsatserna icke desto mindre omfattande.  
 
Centralt i den kommunikation som bedrevs var en tydlig och väl genomarbetad 
kommunikationsstrategi där sex centrala målgrupper identifierades. 
Allmänheten var en av dessa. Kommunikationsstrategin underlättade arbetet 
med att nå grupper som kunde spela tillbaka och använda planen men 
underlättade också kontakten med aktörer som i sin tur kunde förmedla planen 
och dess budskap vidare. Respondenten menar att det är väldigt viktigt att man i 
en kommunikationsstrategi pekar ut strategiskt viktiga grupper för detta 
ändamål, lärare och pedagoger kan var en sådan (Intervjurespondent 4. , 2015) 
 
I en utvärdering som skrevs efter det att översiktsplanen antogs redogör Maria 
Severin på Stockholms stad för ett antal kommunikationskanaler som nyttjades 
för att föra ut planen och dess budskap. Det handlade bland annat om 
kommunens och översiktsplanens hemsida, en rad tidningar och tidskrifter, både 
lokala och nationella, samt olika direkta former av kommunikativ planering så 
som öppna möten (Severin, 2010). 
 
En aktivitet som bedrevs som inte direkt syftade till att nå en bred allmänhet 
men som ändå är intressant att ta upp är ”Ring så kommer vi”. Ett initiativ som 
pågick under hela planeringsprocessen och som innebar att föreningar, 
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organisationer och andra intresserade kunde ringa till kommunens 
tjänstepersoner vilka då åkte ut och besökte denna grupp för att diskutera och 
informera om planen. Ett 40-tal möten anordnades under planens samrådstid 
och aktiviteten var mycket uppskattad. Detta sätt att arbeta ledde till att planen 
kunde diskuteras utifrån den specifika gruppens intresse- och hjärtefrågor 
(Severin, 2010).  
 
Inför den nya översiktsplanen kommer digitala medier att vara en grundsten i 
kommunikationsarbetet. Webben blir också en central del för att samla in och 
dokumentera synpunkter. Många av de aktiviteter som bedrevs i arbetet med 
den förra översiktsplanen kommer dessutom att upprepas och på Stockholms 
stad jobbar man aktivt med att försöka göra kommunikationen kring 
översiktsplanen mer kontinuerlig. 
 

”Informationen kring översiktsplanen är en återkommande och pågående 
process som ständigt måste fortgå men som vid vissa tidpunkter och i vissa 
strategiska skeden bör intensifieras”. (Intervjurespondent 4. , 2015)  

 
Respondenten från Stockholm tror att det säkert går att bedriva kommunikativ 
planering på regional nivå. Intervjurespondenten betonar hur viktigt det då är 
att nå ut i olika typer av kanaler för att få en spridning av information och nå en 
bred målgrupp. Aktiviteterna kräver sin planering och beroende på vad syftet är 
så krävs det att man noga överväger hur man ska gå tillväga för att nå målet. I 
synnerhet krävs det klarhet i hur man ska ta hand om sitt resultat och vilket 
resultat man vill ha ut (Intervjurespondent 4. , 2015).  

5.1.5 Järfälla 
Med utgångspunkt i att den förestående översiktsplanen skulle slå in på en ny 
väg i Järfällas utveckling så beslutade kommunens tjänstepersoner och politiker 
att processen med att ta fram en ny översiktsplan skulle bedrivas i en bred 
dialog med kommunens invånare. Det övergripande syftet med aktiviteterna var 
att skapa ett engageman bland invånarna i kommunen. Ett engagemang som i sin 
tur skulle leda till att planen och dess fokusområden blev förankrade hos 
allmänheten. Utgångspunkten var en tanke om att ett brett engagemang i arbetet 
skulle snabba på och förenkla senare processer så som kommunens 
detaljplanering. Processerna blev också ett tillfälle för kommunen att förklara 
vad planens inriktning skulle innebära och ett sätt att skapa en större förståelse 
bland invånarna för hur utvecklingen skulle påverka kommunen 
(Intervjurespondent 5. , 2015).  
 
Den kommunikativa planering man bedrev i ÖP-processen ägde i första hand 
rum vid samrådsskedet, under sensommar och höst 2012. Till samrådet tog 
kommunen fram tre olika framtidsbilder, eller förslag, som visade på olika 
inriktningar för kommunens utveckling. Bilderna blev grunden i den 
kommunikativa planering man bedrev. Alla förslag var så pass genomarbetade 
att det fanns möjlighet att arbeta vidare med vart och ett av dem. Bland annat 
hade en hållbarhetsbedömning gjorts på vart och ett av förslagen. Det var kring 
dessa bilder som samtalen med invånarna fördes och intervjurespondenten 
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betonar att man var väldigt lyhörd gentemot invånarnas åsikteter om dem 
(Intervjurespondent 5. , 2015).  
 
De aktiviteter man anordnade ägde rum i stadens olika centrum. Där stod de 
kommunala tjänstepersonerna för att ta kontakt och diskutera framtidsbilderna 
med förbipasserande. Intervjurespondenten menar att arbetet inte var speciellt 
tekniskt avancerat. Det handlade i första hand om att vara ute och prata med 
människor och föra anteckningar för att komma ihåg vad som sades. 
 

”Mycket handlade om tidpunkt och placering och om människor. Alltså att 
det var många från tjänstemannaledningen som stod på torget på 
lördagar” (Intervjurespondent 5. , 2015) 

 
Intervjurespondenten framhåller hur viktigt det var att det inte var inhyrda 
konsulter som var ute för att träffa invånarna utan att de som var ute skulle 
kunna föra en bred diskussion om kommunen, känna till kommunen och dess 
förutsättningar. Detta var viktigare än tekniskt avancerade ritningar och 
illustrationer. Samtalen blev inte alltid direkt omsatta i ett planeringsunderlag 
men samtalen agerade hela tiden som en kvalitetsutveckling, menar 
intervjurespondenten. Utöver tjänstepersonernas samtal så engagerades 
invånare i att svara på en webbenkät, ofta i relation till samtalet med en 
tjänsteperson. Enkäten var därigenom ett sätt att lätt samla in material men blev 
också ett stöd i de diskussioner man förde med invånarna på plats. På enkäten 
fick man in 632 svar och frågorna rörde de framtidsbilder man presenterat.  
 
Utöver att tjänstepersonerna stod ute på stadens torg så gav man ut ett 
temanummer med fokus på översiktsplanen i den lokala tidningen. Vidare var 
man ute i kommunens skolor där den årligen återkommande demokrativeckan 
ägnades åt översiktsplanen. Under tre dagar mötte också kommunens politiker 
allmänheten i ett lokalt köpcentrum för att debattera och diskutera 
översiktsplanen (Järfälla kommun, 2013).   
 
Aktiviteterna bekräftade i stor utsträckning den bild som politiker och 
tjänstepersoner såg av kommunens utveckling och stärkte kommunen i tron på 
att de vägval som gjordes i översiktsplanen också var de som majoriteten av 
invånarna ville se. Intervjurespondenten menar trots det att det fanns en vilja att 
hantera en situation som varit den motsatta.  
 

”Då hade det krävts mer i att visa på vad tillväxt ger för fördelar kontra 
nackdelar. Hur vi minskar de nackdelar som en växande kommun medför. 
Då hade det krävts mer analys och argumentation eller kanske att man helt 
enkelt backade från det här med tunnelbana och 
Stockholmsöverenskommelsen och dem delarna.” (Intervjurespondent 5. , 
2015)  

 
Förutom att man kunde förankra och engagera människor i arbetet med 
översiktsplanen så betonar intervjurespondenten att aktiviteterna gav en 
möjlighet för tjänstepersonerna att lära känna sin kommun. Respondenten 
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berättar om en aha-upplevelse och om hur det kom fram information som 
tjänstepersonerna inte hade kännedom om innan.  
 
Efter aktiviteterna gjorde man en statistisk analys som visade att man genom 
aktiviteter fått en relativt jämn spridning gällande ålder och kön i den grupp man 
nådde. Det gjordes emellertid ingen analys i förväg för att lokalisera grupper som 
ansågs extra viktiga att nå. Att man lyckades nå så många som man gjorde, över 
3000 personer, ser intervjurespondenten emellertid som mycket lyckat. 
Respondenten betonar emellertid att detta enbart är ett kvantitativt mål. När det 
gäller en mer kvalitativ bedömning av processerna har respondenten inget svar 
på hur detta ska göras men säger ändå att värdet i processerna i stor 
utsträckning ligger i att stärka relationen mellan invånaren och den politiska 
organisationen. Mycket handlar om hur den som deltar i en process känner sig 
efter att ha deltagit (Intervjurespondent 5. , 2015). 
 
I Järfälla var politikerna hela tiden närvarande i processen. Dels var det alltid 
någon politiker med vid varje tillfälle när man var ute bland invånarna men det 
fanns också en nära koppling mellan tjänstepersoner och politiker under 
processens gång. Politikerna fick hela tiden rapporter och hade hela tiden 
möjlighet att styra aktiviteterna. Politikerna engagerades i workshopar runt 
vissa frågor och hela tiden var tjänstepersonerna i kontakt med politikerna 
under hållbarhetsbedömningen. Intervjurespondenten menar att det var viktigt 
att visa för allmänheten att tjänstepersoner och politiker bedrev processen 
tillsammans (Intervjurespondent 5. , 2015).  
 
Intervjurespondenten poängterar att processerna var mycket lyckade även om 
man alltid önskar att man kunde göra mer och att man hade haft mer tid och 
resurser (Intervjurespondent 5. , 2015). Sammantaget menar 
intervjurespondenten att processen hade tre framgångsfaktorer:  
  

- Att de ansvariga för aktiviteterna känner att ”detta är viktigt, att det är på 

riktigt och att det är roligt” och att kommunen lägger tid, resurser och 

respekt på aktiviteterna.   

- Regelbundna återkopplingar och diskussioner bland tjänstepersoner 

- Att man är öppen för att vara en lärande organisation  

 
Vad man inte lyckades med i Järfällas process var att få igång samtal mellan 
kommuninvånare. Respondenten tycks se en extra vinst i att få igång det för att 
inte bara låta processen bli ett utbyte mellan invånare och politisk organisation. 
 
Processens mest konkreta resultat ser intervjurespondenten som den 
översiktsplan som antogs av en enig fullmäktige utan överklaganden. 
Respondenten tror också att planens breda förankring fått följdverkningar i 
andra processer, såsom detaljplanering. Mycket i planeringen har blivit mer 
effektivt och utvecklingen går snabbare, menar respondenten. Respondenten 
framhåller att översiktsplaneringsprocessen kanske inte är den enda bidragande 
orsaken till detta, men eftersom man genom processen försäkrat sig om att 
planen har ett brett stöd kan fokus nu läggas på genomförandet. 
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Intervjurespondenten tror att processen bidragit till att ge politikerna mod och 
trygghet i sina beslut eftersom de nu känner stöd i att även kommunens invånare 
står bakom översiktsplanen (Intervjurespondent 5. , 2015). 
 
I en regional kontext ser respondenten ett värde i att involvera invånare men det 
är viktigt att vara klar över ramarna för vad man vill få ut av aktiviteterna och 
vad de syftar till. Respondenten tror att man genom samtal kan möjliggöra en 
större acceptans för exempelvis konsekvenserna av Stockholms snabba 
befolkningstillväxt. Ett stort värde är också att man genom kommunikativ 
planering kan få en bredare förankring och göra RUFS-till något mer än en plan 
för redan invigda, som respondenten uttrycker det. Det kan bli en plan för fler. 
Respondenten betonar emellertid att kommunikativ planering på en regional 
nivå inte får gå över huvudet på den lokala demokratin (Intervjurespondent 5. , 
2015). 
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5.2 Del 2: Regionala tjänstepersoners syn på kommunikativ 
planering på regional nivå 
Först och främst bör nämnas att alla de tillfrågade tjänstepersonerna i sak står 
bakom påståendet att allmänheten har en viktig plats i den regionala 
planeringen. Alla framhåller också att TRF i dagsläget inte arbetar med detta och 
att allmänheten generellt är frånvarande i processerna. Emellertid är det tydligt 
att det finns en skepsis mot kommunikativa planeringsprocesser och det faktum 
att man står bakom principerna betyder inte att man står bakom de metoder 
som tillämpas. Orsakerna varierar och man lyfter bland annat resursbrist, 
svårigheter att hantera materialet, representativitetsproblem och allmänt 
ointresse hos invånarna i regionen som aspekter som talar emot kommunikativ 
planering. Vad som tydligt kommit fram i intervjuerna med de regionala 
tjänstepersonerna är att kommunikativa processer inte kan diskuteras utan att 
grundläggande demokratiska begrepp tas upp. Delvis handlar det om det 
demokratiska begreppet som sådant men också relaterade begrepp som 
kunskap, representativitet och legitimitet, vilka tidigare tagits upp. 

5.2.1 Demokrati 
I intervjuerna och diskussionerna med de regionala tjänstepersonerna 
framträder en i viss mån varierande bild av hur demokrati bör utövas i relation 
till det civila samhället. Det finns en skillnad i hur olika tjänstepersoner ser på 
demokratin, som ett formellt system eller som värden att uppfylla.  
 

”Det [demokrati] är inte bara ett styrelseskick det handlar ju också om hur 
man närmar sig dem som man vill ha synpunkter ifrån så man vet vad det 
är man påverkar dem med att säga. Antingen ger man dem en för stor roll 
som man sedan tar ifrån dem när det väl närmar sig därför att de 
egentligen inte hade den rollen eller så ger man dem verkligen en annan 
roll än den representativa demokratin har.” (Tjänsteperson 1. , 2015) 
 
”Jag biter mig fast vid att det är ett styrelseskick. Men det beror på hur man 
definierar det.” (Tjänsteperson 2. , 2015) 

 
Att dessa skiljaktigheter framträder betyder inte nödvändigtvis att det ena 
motsäger det andra men det visar att det demokratiska begreppet laddas med 
skilda värden. Demokratibegreppet är klart relaterat till makt och hos 
respondenterna är det i första hand den makt som utövas genom kunskap och 
den som utövas genom representativitet som lyfts som central. Detta diskuteras i 
sin tur utifrån ett legitimitetsperspektiv och hur dessa olika maktresurser 
legitimerar eller avlegitimerar processer.  
 
Kunskap 
Det är tydligt att tjänstepersonerna anser sig besitta en viss typ av 
expertkunskap men det framgår att man ser olika på vad denna kunskap består i 
och hur den ska nyttjas. En av tjänstepersonerna utrycker: 
 

”Förut var det mycket mer expertbetonad planering. Det tror vi inte riktigt 
på längre. Nu är det snarare dialog och att få in många olika perspektiv” 
(Tjänsteperson 3. , 2015) 
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I kontrast till detta uttalande som kan tolkas som att planeraren i första hand 
inhämtar kunskap för att omsätta i planeringen uttrycker en annan 
tjänsteperson hur planprocessen kan ha en folkbildande effekt vilket snarare 
pekar på att planeraren besitter en kunskap som ska förmedlas. 
 

”Man kan vara super-intelligent men vissa frågor är så stora komplex att 
det är väldigt svårt att förstå och väldigt svåra att förklara. Så ett ökat 
deltagande ser jag som en folkbildande fråga. Jag har svårt att tala i andra 
termer än att man ska lära ut något.” (Tjänsteperson 4. , 2015) 

 
En annan säger: 
 

”Jag skulle vilja säga att människor som håller på med samhällsplanering 
är väldigt mycket mer medvetna och har en grundinställning till 
samhällsnytta än vad andra personer som har minst lika mycket, eller 
mycket mer, att säga till om har när det gäller sånt som påverkar 
människors liv speciellt de som lever i utanförskap” (Tjänsteperson 2. , 
2015) 

 
Det framgår emellertid att de finns ett glapp i den information som samlas in när 
det gäller människors liv och livssituation.  
 

”Vi som tjänstemän talar om för människor hur det är att bo någonstans 
utan att vi någonsin varit är. Vi saknar en input i kvalitetsarbetet, tar vi 
fram rätt plan, har vi rätt mål, är det rätt åtgärder?” (Tjänsteperson 7. , 
2015) 

 
Representativitet 
Under intervjuerna framgår det att vissa av tjänstepersonerna betonar politikens 
roll i större utsträckning än andra och av vissa framhålls representativiteten som 
närmast helig medan den hos andra anses otillräcklig, sekundär i 
kommunikativa processer och i det närmaste ett nödvändigt ont i vissa 
sammanhang. Detta leder också till att man i olika utsträckning poängterar 
representativitetens vikt i kommunikativa processer samt i vilken utsträckning 
kommunikativa processer utmanar den representativa demokratin eller ej. 
 

”Vår påverkan har förflyttats från lokal till global nivå. Har vår förståelse 
för det följt med. Det är jag ytterst tveksam till. Det gör att jag kan låta mer 
skeptisk än vad jag är, för jag är positiv, men det får inte ersätta den 
representativa demokratin.” (Tjänsteperson 4. , 2015)  

 
En annan tjänsteperson ifrågasätter istället representativiteten i den 
representativa demokratin och menar att den inte kan ses som gällande för alla 
samhällsgrupper. 
 

”Hur kan den representativa demokratin, som anser sig vara representativ 
men inte är det, ställa frågan huruvida en involverad grupp invånare är 
representativ eller inte?” (Tjänsteperson 7. , 2015) 
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Det råder en osäkerhet kring vad som kan göras utan att utmana den 
representativa demokratin och tjänstepersonerna frågar sig huruvida initiativ 
som riktar sig till allmänheten ska komma från dem eller om det är politiker som 
borde stå för detta. Det är tydligt att man inte vill urholka det demokratiska 
systemet men det är samtidigt oklart hur man ska agera då det tydligt framhålls 
att den representativa demokratin i vissa fall inte är representativ och att 
systemet, som det ser ut idag, har svårt att hantera vissa regionala frågor och 
regionala samband som inte är kommunalt avgränsade.  
 
De tjänstepersoner som tillämpar en demokratisyn mer åt den representativa 
extrempunkten tenderar att framhålla svårigheter och risker med att involvera 
allmänheten. De trycker bland annat på svårigheten att få just representativitet.  
 

”Det är det jag tycker är det svåra. Hur får man en representativitet i de 
som deltar? Hur får man en representativ bild av hur 2,2 millioner invånare 
tänker.” (Tjänsteperson 3. , 2015) 
 
”… jag [är] inte övertygad om att vi ska lägga massa tid och kraft på detta.” 
(Tjänsteperson 2. , 2015) 

 
Den andra aspekten som framhålls drar mer åt det direktdemokratiska hållet.  
 

”I en regional process handlar det inte om representativitet. Det kan vi 
aldrig uppnå”. (Tjänsteperson 7. , 2015)  

 
Legitimitet 
I diskussionerna framträder en osäkerhet kring hur demokratisk legitimitet 
uppnås i den regionala planeringsprocesen. Både diskussionerna om kunskap 
och om representativitet handlar i någon mån om hur man ska kunna göra 
planeringsprocesserna mer demokratiskt legitima och hur detta kan göras på 
bästa sätt. Synen hos planerarna skiljer sig åt och det är tydligt att det inte finns 
något klart svar. Snarast handlar det om hur det demokratiska begreppet tolkas 
och vilka värden tjänstepersonerna laddar det med.  
 

”Det är en uppgift för myndigheter, både tjänstemän och politiker att 
förklara vad vi står för, vilka utmaningar vi har och varför vi inte kan ha 
vissa saker som vi önskar.” (Tjänsteperson 7. , 2015) 

 
”Politiken har ett extremt stort ansvar och man får inte klumpa ihop 
politiker och tjänstemän.” (Tjänsteperson 4. , 2015) 
 
”Som tjänsteman har vi ett uppdrag. Vi som tjänstemän får inte tycka. Så 
fort vi börjar tycka är vi illa ute. (Tjänsteperson 7. , 2015) 

 
”Tjänstemännen har ett ansvar att kommunicera med medborgare för att 
öka förståelsen och understödja en samhällsdebatt som i sin tur kan sätta 
press på politiken, inte minst för att TRF är en av få som har ett lagstadgat 
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krav på utställning och samråd som ska bidra till bättre beslut.” 
(Tjänsteperson 4. , 2015) 

5.2.2 Kommunikativ planering 
När allmänhetens roll diskuteras med de regionala tjänstepersonerna används 
ofta ordet medborgardialog och det framgår att detta är ett begrepp som för 
respondenterna är laddat med värden och relativt klara uppfattningar om vad 
medborgardialog är. Detta är en bild främst baserad på erfarenheter av 
medborgardialog på lokal nivå, i kommuner där respondenterna tidigare arbetat. 
Utifrån detta perspektiv beskriver man dels de problem och möjligheter som 
medborgardialogen kan ha och man bedömer också att detta inte är något som 
gjorts på den regionala nivån tidigare. Även när begreppet medborgardialog inte 
används är det på dessa premisser som kommunikativa processer bedöms och 
utifrån dessa uppfattningar framhåller respondenterna att medborgardialog på 
regional nivå är mycket svårt.  
 

”Jag tycker ju att vårat process-ledarskap är viktigt men jag har från min 
erfarenhet av att jobba i en kommun, lite svårt att se hur vi ska kunna ta 
hand om de här frågorna och ställa det i relation till vad man får ut. När jag 
arbetade med det här i översiktsplanering så var det så otroligt krävande 
och det gav inte så mycket för oss.” (Tjänsteperson 2. , 2015) 

 
”Det kan bero på att jag jobbat kommunalt med fysisk planering och det 
kan gå så jävla snett.” (Tjänsteperson 4. , 2015) 

 
”Det finns ett problem i att kommunicera väldigt komplexa frågor med 
allmänheten. Ett annat är att när man tar tid i anspråk från andra 
människor så måste man också kunna ge något tillbaka. Det känner jag att 
vi har svårt att göra.” (Tjänsteperson 4. , 2015)  

 
När frågan om allmänhetens roll i den regionala planeringen kommer upp menar 
en av tjänstepersonerna att ”invånaren”, såvida man inte också räknar in 
tjänstepersoner i denna grupp, inte har någon roll alls. De flesta tvekar 
emellertid och de flesta har svårt att ge något klart svar på frågan om hur 
allmänhetens roll i planeringen ser ut idag. En av tjänstepersonerna utrycker: 
 

”Rent generellt är medborgare ganska frånvarande i vår vardag samtidigt 
som de på något sätt alltid finns där. Det beror ju mycket på att vi jobbar 
genom kommunerna.” (Tjänsteperson 4. , 2015) 

 
I fortsatta diskussioner kring detta kom det emellertid fram att medborgaren på 
ett sätt ändå är närvarande. 
 

”Utifrån de analyser som görs här på TRF kan man säga att medborgaren 
är väldigt närvarande och jag undrar ibland om det nödvändigtvis leder till 
bättre beslut bara för att vi pratar direkt med invånare.” (Tjänsteperson 4. , 
2015) 
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Allmänheten har alltså en roll trots att det är oklart vilken denna roll exakt är. I 
diskussionerna hamnar ofta tjänstepersonerna i diskussioner om lokalt 
deltagande och dialog, så som det bedrivs på lokal nivå. Vissa förespråkar en 
regional dialog med argument som använts på lokal nivå och andra avfärdar 
dialogen på premisserna av hur dialog går till och fungerar på den lokala nivån. 
Huruvida samma premisser gäller på den lokala som på den regionala nivån är 
emellertid inte uppenbart.   
 
Frågan om allmänhetens roll i den regionala planeringen är inte ny och frågan 
har varit återkommande under åren. Det regionala förhållningssättet till 
allmänhetens inblandning i planeringen har varit att denna kontakt främst ska 
vara en fråga för kommunerna. Kommunerna och deras representanter är de 
som i sin tur förväntas föra allmänhetens röst upp till den regionala nivån. Det 
finns emellertid en tydlig osäkerhet i hur väl detta fungerar och att kedjans 
länkar håller är snarast något man från tjänstepersonernas sida förutsätter.  
 

”Vi utgår ifrån att kommunerna har med det när de framför synpunkter till 
oss. Men det är ju en svårighet även på lokal nivå med frågor som inte 
direkt kopplar till någon specifik del av kommunen.” (Tjänsteperson 3. , 
2015) 

 
Huruvida invånarens röst faktiskt når den regionala nivån har ifrågasatts och det 
råder en samstämmighet kring tanken om att kontakten mellan invånaren och 
regionen bör stärkas. Dock finns det en rad oklarheter och påståendet stöds 
främst genom tjänstemännens personliga syn på demokrati och beslutsfattande.  
 

”…rent generellt går det ju nästan inte att ifrågasätta hypotesen om att 
invånare, individer, medborgare, vad man nu väljer att kalla det har något 
att komma med som är väldigt viktigt för de beslut som fattas.” 
(Tjänsteperson 4. , 2015) 
 
”Det är ju rimligt, och svårt att ha någon invändning mot det, ur ett 
demokratiperspektiv så är det självklart så.” (Tjänsteperson 6. , 2015) 
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5.3 Del 3: Ett test- Vad kan och bör kommunikativ planering på 
regional nivå syfta till och vara? 
För att i ett senare skede kunna diskutera kommunikativa metoder lämpade för 
den regionala planeringen är ett först steg att fråga sig varför detta ska göras. Jag 
utgår ifrån tanken om att governance-nätverk sällan går att standardisera och att 
de platsunika förutsättningarna måste tas i beaktande (Cars, Healey, 
Madanipour, & Magalhaes, 2002). Trots en rad oklarheter kring invånarens roll 
och hur TRF ska hantera denna fråga är tjänstepersonernas inställning att ämnet 
måste diskuteras och att allmänhetens roll i planeringsprocesserna bör stärkas. 
Den naturliga följdfrågan på detta är: varför? Denna fråga diskuterades under en 
workshop den 3/3-2015 då de regionala tjänstepersonerna fick reflektera kring 
och diskutera frågan både enskilt och i grupp. Syftet med workshopen var att 
testa vad kommunikativ planering på regional nivå skulle kunna vara. I 
diskussionerna visade det sig att det finns ett antal förväntningar på vad ökad 
kontakt med invånarna i regionen kan bidra med. Resultatet har kategoriserats 
nedan. 

5.3.1 Syftet med stärkt invånarperspektiv och kommunikativ planering  
Utifrån denna första workshop har sju övergripande syften formulerats. 
Kommunikativ planering och ett stärkt invånarperspektiv kan enligt deltagarna 
bidra till och användas för: 
 

 Faktainsamling  
 Kvalitetssäkring 
 Lärande och medvetenhet  
 Förankring och genomförande  
 Debatt 
 Tillgänglighet, öppenhet och transparens 
 Ökat lokal-regionalt samarbete 

 
Det som framförallt poängterades av deltagarna är att allmänheten bör få större 
utrymme i den regionala planeringen för att tjänstepersonerna därigenom ska 
kunna stärka sitt beslutsunderlag med fakta som ”enbart de som bor i ett område 
kan besitta”. Genom att kontakten med allmänheten ökar kan fakta som annars 
inte skulle komma fram bli en del i det planeringsunderlag som ligger till grund 
för planeringen. Den fakta som samlas in kan också, genom kommunikativ 
planering, kvalitetssäkras då allmänheten ges möjlighet att påverka och uttrycka 
sig kring det insamlade materialet. 
 

”Vad vi tyckte var viktigast när man pratar om varför man ska vända sig till 
medborgarna handlar om man måste få in vissa funktionella samband och 
kunna sortera på ett annat sätt än när man ser det kommun för kommun. 
Vissa grupper, ungdomar t.ex låter sig inte detekteras annars.” 

 
”Syftet med varför vi som tjänstemän ska ha kontakt med medborgaren när 
politikerna säger att det är deras roll är att vi måste kvalitetssäkra 
beslutsunderlaget. Och få in fakta inte åsikter. Syftet med 
tjänstemannarollen ska vara att kvalitetssäkra beslutsunderlag så att vi 
inte glömt något.” 
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En viktig funktion som kommunikativ planering kan ha är också att aktiviteterna 
kan skapa en kollektiv lärandeprocess där invånare får ökad kännedom och 
förståelse för regionens roll och gränsöverskridande samband. Dessutom kan 
tjänstepersoner i kontakt med invånare också lära om sin omgivning och få ökad 
kännedom om den kontext och de invånare man planerar för. Detta knyter också 
an till förväntningar om att ett ökat invånarperspektiv kan effektivisera 
planeringen genom att den regionala utvecklingsplanen blir bättre förankrad. En 
av tjänstepersonerna uttrycker det i termer av ”smörjmedel i genomförandet”. 
Detta menar man kan begränsa överklagandeprocesser och kan göra att det finns 
ökad förståelse för beslut och insatser som kommunerna, som genomförare av 
planen, måste besluta om.   
 

”Om man pratar med människor och fångar upp deras vardag så kan man 
lyfta diskussionen till regional nivå, öka relevansen av regionala perspektiv 
och öka medvetenheten att jag är en del av en region.” 

 
Tjänstepersonerna betonade att en livlig samhällsdebatt om regionala 
utvecklingsfrågor är viktig i planerings-sammanhang. Därför bör arbetet med 
den regionala planeringen nyttjas för att understödja en sådan debatt. Genom att 
interagera med allmänheten eller bedriva verksamhet som riktar sig mot 
invånarna i regionen finns det en vilja att man från regionalt håll ska kunna bidra 
till en samhällsdebatt som både kan sätta press på politiker men också fångas 
upp i den regionala planeringen. 
 

”Ytterligare en sak är ju för att skapa en regional debatt. Den mesta 
debatten som förs idag är antingen lokal eller nationell. Faran, tror jag, 
med att åka ut till en plats är att man kan diskutera och få människor att se 
sin del i regionen men regionen får inte riktigt utrymme att debattera. Här 
kan man ju ta hjälp av media så att man inte bara får en debatt om min 
gymnasieskola eller vilken cykelväg jag tar och så vidare.”  

 
Deltagarna menar också att man genom att rikta sig till allmänheten önskar visa 
på tillgänglighet, öppenhet och transparens för att minska avståndet mellan 
politik, tjänsteperson och invånare. Tjänstpersonerna uttryckte bland annat 
vikten av att som invånare ha tillgång till politiska processer och hur viktigt det 
är att som tjänsteperson och politiker finnas tillgänglig och lyssna på invånarens 
tankar och önskningar.  
 

”Jag tror att det är jätteviktigt att man känner att man som medborgare 
även har tillgång till den här processen precis som man har på kommunal 
nivå.” 
 
”Att bara finnas tillgänglig och i någon mån lyssna på de synpunkter som 
kommer in tror jag är väldigt viktigt. Det har absolut sitt värde att finnas 
på plats och lyssna. Man vill ju gärna vara tillgänglig och ta emot 
synpunkter men det svåra är ju vad man ska göra av dem och hur värderar 
vi dem i relation till synpunkter från kommuner etc.” 
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Slutligen påpekade deltagarna att en mycket viktig nyckelaktör för att öka 
allmänhetens närvaro i processerna är kommunerna. Tjänstepersonerna 
framhåller i relation till detta att ett ökat samarbete med kommunerna både är 
en förutsättning och ett mål med ett stärkt invånarperspektiv. Detta kan vara 
positivt både för lanstinget och för kommunens förståelse för den regionala 
planeringen som ofta kan vara svår att greppa. Detta kan ytterligare öka 
möjligheten att genomföra den regionala planeringens mål och strategier.  
 

”En sak till är ju att man kan öka samarbetet mellan den regionala och den 
kommunala nivån.” 

5.3.2 Ett invånarperspektiv i planprocessen 
Under workshop 2 diskuterades de ovan definierade syftena (faktainsamling, 
kvalitetssäkring, lärande och medvetenhet, förankring och genomförande, 
debatt, tillgänglighet, öppenhet och transparens, ökat lokal-regionalt samarbete) 
utifrån planeringsprocessens olika delar. Efter denna workshop samanställdes 
en matris som presenteras nedan. Matrisen redogör för planprocessens olika 
skeden och vilka syften man enligt deltagarna kan nå genom ett större 
invånarperspektiv och mer kommunikativ planering i de olika skedena.  
  

 
Processtillfälle 

 
Syfte och mål 

Aktualitetsprövning  Faktainsamling 
 Lärande och ökad 

medvetenhet (hos 
tjänstepersoner) 

Programskede  Lärande och ökad 
medvetenhet (hos 
tjänstepersoner) 

 Faktainsamling 
 Kvalitetssäkring 

Framtagande av plan  Ökat lokal-regionalt 
samarbete 

 Förankring 
 Kvalitetssäkring 

Samråd  Debatt 
 Lärande och ökad 

medvetenhet (hos invånare) 
 Ökat loka-regionalt 

samarbete 

Utställning  Ökat lokal-regionalt 
samarbete 

 Förankring 
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Övergripande 
processer 

 Transparens, öppenhet och 
tillgänglighet 

 Förankring 
 Debatt 
 Ökat lokal-regionalt 

samarbete 
 
I de inledande skedena av planprocessen, under aktualitetsprövning och 
programskede påpekades i första hand vikten av kommunikativ planering för att 
samla in fakta och bidra till tjänstepersonernas lärande och medvetenhet om sin 
planeringskontext och regionens invånare. Tjänstepersonerna framhöll att ett 
invånarperspektiv under detta skede kan bidra till att stärka tjänstepersonernas 
förmåga att se bortom sina förutfattade meningar och idéer om sin omgivning. 
Detta med utgångspunkten att alla människor är formade av sin omgivning och 
har föreställningar och ideér om sådant man i själva verket saknar kännedom om 
(se ex. Rojas 2015). Programskedet innefattar också en form av kvalitetssäkring 
där fakta genom kommunikativ planering kan verifieras.  
 
I nästkommande fas, då själva planförslaget ska tas fram är det inte längre 
insamling av fakta som är centralt. Istället handlar det om att förankra den 
produkt som är under uppbyggnad. Här framhåller en av tjänstepersonerna 
vikten av att testa skrivningarna i planen så att de är begripliga och kan 
förmedlas vidare även av de som inte är i besittning av specifik 
planerarkompetens, en form av kvalitetssäkring av själva plandokumentet. För 
att detta ska kunna göras menar tjänstepersonerna att kontakten med 
kommunerna är grundläggande 
 
Under samrådet och remisstiden vill tjänstepersonerna i första hand se att det 
bedrivs en allmän debatt kring regionala utvecklingsfrågor. Debatten är 
visserligen något som bör vara ständigt pågående men under detta skede är det 
lättare att föra en konstruktiv diskussion kring centrala frågor då det finns 
konkreta förslag att ifrågasätta. Lärande och ökad medvetenhet är viktigt även 
här men det är inte längre tjänstepersonernas lärande som står i fokus. Istället är 
det allmänheten som under samrådet kan och bör ges större förståelse för 
planens innehåll och för regionens långsiktiga utveckling. I denna process är det 
lokal-regionala samarbetet viktigt för att föra ut information.  
 
När planprocessen går in i utställningsskedet är möjligheterna att påverka i 
princip borta och därför är utställningen i första hand en förankringsprocess och 
det lokal-regionala samarbetet är även här viktigt för att nå den målgrupp som 
önskas.  
 
Övergripande processer 
De övergripande processerna i planeringen, alltså de som inte är direkt knutna 
till den formella planprocessen utan istället pågår innan, parallellt och efter 
denna är inte ett specifikt avgränsat skede utan snarare ett förhållningssätt till 
det dagliga arbetet. Vad som i första hand bör vara vägledande här är 
transparens, tillgänglighet och öppenhet. Vidare handlar det i någon mån om att 
hela tiden arbeta för att förankra planen och föra debatt kring dess innehåll. Åter 
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är det lokal-regionala samarbetet viktigt oavsett vilket skede i processen som 
diskuteras. 

6. Slutsatser och diskussion 
Vilka slutsatser kan vi då dra ifrån denna rapport? Klart är att kommunikativ 
planering varken är en snabb eller enkel fråga att hantera. Företeelsen innefattar 
en rad ställningstaganden och värderingsfrågor. Huruvida man anser att det 
finns ett värde i att involvera invånare i den regionala planeringen eller ej hänger 
i första hand på individuella preferenser och individers syn på demokrati och 
demokratirelaterade begrepp. Det finns emellertid mycket i denna rapport som i 
teorin talar för att det finns ett värde i att lyckas involvera invånare i regional 
planering. Det finns emellertid många fallgropar. 

6.1 Vilka teoretiska diskussioner är viktiga att föra i relation till 
kommunikativ planering? 
I denna rapports teoretiska avsnitt har jag gjort en ansats att fördjupa 
diskussionen kring centrala begrepp som kan knytas till den kommunikativa 
planeringen. Valet av begrepp gjordes med utgångspunkt i de intervjuer som 
genomförts med regionala tjänstepersoner på TRF. Under intervjuerna växte en 
heterogen bild av ämnet. Det står klart att det inte finns någon samstämmighet 
men under intervjuerna visade det sig att det demokratiska begreppet är 
nödvändigt att behandla. Denna bild förstärktes också under den senare 
litteraturstudien. Respondenterna gav också uttryck för att andra begrepp 
kopplade till det demokratiska var nödvändiga att ta upp. I detta fall valde jag att 
koncentrera mig på begreppen kunskap, legitimitet och representativitet och 
kopplade detta till ett maktbegrepp. Detta är emellertid min tolkning av 
intervjumaterialet och det finns med stor sannolikhet andra begrepp som kan 
vara centrala.  
 
Bilden av att demokratibegreppet är centralt förstärks i litteraturen. Visserligen 
legitimeras den kommunikativa planeringen också med tankar om konsensus 
och social hållbarhet men i dessa argument kan man ändå skönja en demokrati- 
tanke. Den sociala hållbarheten kopplas till politiskt deltagande och politisk 
jämlikhet och konsensustanken kopplas till makt och möjlighet att påverka och 
låta sig påverkas. Utifrån litteraturen drar jag slutsatsen att alla de behandlade 
begreppen är mycket komplexa och att inget av dem har någon klar definition. 
Demokratisyn varierar och synen på makt likaså. Vilka värden som knyts till de 
olika begreppen är snarast en fråga om personliga preferenser och åsikter om 
process-och substansvärden. Av den anledningen finns det ingen möjlighet för 
mig att avgöra hur man ska ställa sig till dem. Det är en politisk och en ideologisk 
fråga om avvägningen mellan dessa värden.  
 
I diskussionen om den kommunikativa planeringen finner vi dels att det finns ett 
starkt stöd för den kommunikativa planeringen i teorin. Emellertid kan man inte 
sticka under stol med att det finns många fallgropar. Tahvilzadehs presentation 
av optimistiska och pessimistiska perspektiv visar att den kommunikativa 
planeringen inte alls behöver uppfylla demokratiska värden, att det kan ses som 
uttryck för en låtsasdemokrati och ett sätt att styra invånare. Samtidigt kan det 
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vara ett sätt att involvera marginaliserade grupper och ett sätt att stödja den 
representativa demokratin. Slutsatsen är kanske i första hand att inget system är 
perfekt, varken demokratin som den ser ut idag eller den kommunikativa 
planeringen. Hur vi förhåller oss till begreppet och vilken tilltro vi sätter till dess 
effekt måste därför beaktas. I likhet med vad SKL framhåller, och av den 
vägledning i att utforma kommunikativa planeringsmetoder som presenteras i 
rapporten, så ser vi att det är grundläggande att vara klar över syften och mål 
med processerna. I en diskussion om detta finns det också möjlighet att avgöra 
vilka förhoppningar vi kan ha på processerna. I någon mån handlar det om att 
granska den kommunikativa planeringen på samma sätt som man granskar den 
representativa demokratin. I en kritisk diskussion om detta kan man finna hur 
de på bästa sätt kan komplettera varandra. I min mening råder det ingen tvekan 
om att båda har sitt värde.  
 
I förlängningen leder diskussionen ovan till en fråga om vilken tilltro vi kan hysa 
till planering i allmänhet. Fokus i teoriavsnittet ligger tveklöst på en nivå som 
tangerar och överlappar andra områden än fysisk och strategisk planering. 
Kanske ska frågan om den kommunikativa planeringen inte hanteras i 
planeringssammanhang utan snarare på en högre nivå. Detta visar på 
svårigheter att begränsa kommunikativa planeringsideal till 
planeringssituationen och på nödvändigheten att föra ut tankarna om den 
kommunikativa planeringen till andra, inte minst till politiker.  
 
Trots att det finns stark kritik mot tillämpningarna av den kommunikativa 
planeringen så lyfts många positiva tankar i rapporten. I första hand tycks det 
vara just de praktiska tillämpningarna av idealen som kritiseras medan idealen i 
sig tycks vinna stort medhåll. Detta tyder på att det finns anledning att anamma 
idealen men att tillämpningarna kan förfinas. Kritik riktas bland annat mot olika 
kommunikativa processers tillfälliga karaktär. Man ifrågasätter också 
aktiviteternas reella påverkan. Jag ser en efterfrågan på processer som är mer 
kontinuerliga och som snarast ska ingå som en naturlig del i ett sätt att arbeta 
istället för att vara av tillfällig karaktär. Därmed inte sagt att insatser inte kan 
intensifieras under vissa tider men det tycks från litteraturens sida finnas en 
kritik mot tillfälliga punktinsatser riktade mot invånarna. Kommunikativ 
planering torde snarast ses som ett förhållningssätt istället för en tillfällig 
aktivitet.  
 
I det teoretiska avsnittet visas att de politiska representanterna blir färre, att 
förtroendet för politiker sjunker och att socioekonomiskt svaga grupper 
tenderar att hamna utanför det politiska samtalet. Utifrån detta bör delar i det 
demokratiska systemet som det ser ut idag kunna ifrågasättas och vi bör kunna 
fråga oss hur fallgropar i systemet skall hanteras. Ska systemet trots de belysta 
problemen upprätthållas med argumentet att systemet i teorin är det bästa och 
mest rättvisa eller ska vi söka vägar att förnya och förbättra systemet med risk 
för att nya problem uppstår? Den kommunikativa planeringen bör kunna fylla en 
roll ifall den senare vägen väljs. Tjänstepersoner såväl som politiker är mycket 
centrala i denna verksamhet. Den kommunikativa planeringen är i någon mån en 
kritik mot det politiska systemet och diskussionen kring ämnet kan vara 
nödvändig för att uppmuntra ett kritiskt förhållningssätt till rollfördelningen i 
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politik och förvaltning. Bara detta kan vara en anledning till att föra sådana 
diskussioner. Att bedriva kommunikativ planering kräver att tjänstepersoner 
och politiker reflekterar över sin roll och kring sin position. Maktrelationer kan 
aldrig utraderas men litteraturen talar för att de kan hanteras. 

6.2 Vilka syften har kommunikativ planering fyllt i 
översiktsplanerings-processer i Stockholm läns kommuner och 
vilka är framgångsfaktorerna? 
Det är en bred samling tankar och intryck som kommunernas tjänstepersoner 
ger uttryck för och det är svårt att från ett så begränsat urval dra säkra 
slutsatser. Respondenternas svar bidrar snarast till en brokig helhetsbild av 
ämnet. I likhet med vad som uttrycktes i inledningen av denna rapport så är det 
svårt att finna tydliga svar om rätt och fel gällande kommunikativ planering. 
Emellertid kan vi ta lärdom av exemplen och undersökningen visar att 
kommunikativ planering inte är någon ensidig verksamhet. Aktiviteterna kan ta 
olika former och fylla olika syften och funktioner. I vissa sammanhang kan 
aktiviteterna vara grundläggande för att få in nödvändig fakta i ett planärende. I 
andra sammanhang kan företeelsen vara nödvändig för att beskriva och förankra 
en kontroversiell fråga. Aktiviteter kan genomföras i hopp om att effektivisera 
ett senare genomförande men kan samtidigt motverka att människor känner sig 
överkörda. En av respondenterna uttrycker också att kommunikativ planering är 
ett sätt att bedriva politik, att det handlar om att påverkas men också om att 
påverka invånare. Det sociala perspektivet i planeringen tycks också kunna 
stärkas. Vad som generellt kan sägas är att det inte tycks vara metoderna som är 
den springande punkten när detta ämne diskuteras. Viktigare att fokusera är 
syften, mål och inställning till kommunikativ planering som arbetssätt. Det är ett 
förhållningssätt till arbetet att planera och ett sätt att nå vissa uppsatta mål i en 
process, huruvida det är att förankra, informera, påverka, påverkas etc. varierar. 
Undersökningen visar emellertid tydligt att kommunikativ planering i olika 
former är något som bedömts fylla en funktion i de olika kommunernas 
utvecklingsarbete och att det är något som de undersökta kommunerna arbetar 
aktivt med.  
 
Det finns två övergripande inriktningar på den kommunikativ planeringen som 
under de senaste åren tagit plats i det kommunala ÖP-arbetet i Stockholms län. 
Dels en form av medverkan som initierats i processernas inledande skeden och 
som i första hand fungerat som stöd för att fastslå översiktsplanens inriktning. 
Dels en typ av kommunikativ planering som tagit plats under den lagstadgade 
samrådsperioden. Tidsaspekten tycks spela roll för de syften som kommunerna 
tillmäter aktiviteterna som bedrivits. De kommuner som arbetat med 
kommunikativ planering tidigt i planprocesserna beskriver att aktiviteterna är 
viktiga för att främja sociala hållbarhetsvärden och demokrati. I Botkyrka 
framhåller respondenten hur delaktighet bidrar till att kompensera politikens 
bristande representativitet. I Huddinge betonar respondenten invånarens 
möjlighet till politiskt inflytande genom att involveras tidigt i processerna. I de 
båda kommunernas översiktsplaner står också hur en känsla av delaktighet 
frigör kreativitet och får oss att må bra och känna samhörighet (Botkyrka 
kommun, 2014) och att deltagande och kommunikativ planering för med sig 
sociala fördelar, visserligen utan att närmare definiera vad detta betyder 
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(Huddinge kommun, 2014). I Stockholm understryks visserligen att 
stadsplaneringens sociala dimension kan stärkas men i första hand nyttjas 
metoder för kommunikativ planering som ett sätt att effektivisera senare 
planprocesser och, som en tjänsteperson uttrycker det, ”kratta manegen” 
(Intervjurespondent 4. , 2015). Detta förhållningssätt tycks vara det gällande 
även i Järfälla (Järfälla kommun, 2013). I Botkyrka och Huddinge tycks man se 
delaktigheten som ett värde i sig. Visserligen framhåller man delaktighetens 
värde för planen men delaktigheten tycks betyda mer än så. I Järfälla, Stockholm 
och Nynäshamn tycks det snarare vara delaktighetens värde för just 
plandokumentet som ligger i fokus.   
 
2 argument för kommunikativ planering 
Det tycks i någon mån finnas två typer av argument för kommunikativ planering. 
De mer svävande kring demokrati och social hållbarhet och de mer konkreta om 
att fler ska känna till planeringsarbetet, att fler ska få en bild av kommunens 
framtid, att tjänstepersoner och politiker ska få en bättre bild av kommunen och 
dess invånare, att effektivisera ett genomförande och att väcka intresse för 
planeringsfrågor. Frågan är hur man ska kunna veta om sociala och 
demokratiska värden stärks. Ingen av de intervjuade tjänstepersonerna har 
något svar på hur man kvalitativt kan utvärdera processer kommunikativ 
planering. Att processerna bedöms som lyckade utifrån denna aspekt tycks i 
första hand bygga på en känsla och en tilltro till processernas effekt. De mer 
konkreta argumenten blir lättare att utvärdera genom att kvantifiera exempelvis 
hur många personer kommunen varit i kontakt med. De mer konkreta 
argumenten för kommunikativ planering tycks i första hand fokusera delaktighet 
som ett sätt att stärka plandokumentet. De mer svävande argumenten syftar 
snarare på något större, mer allomfattande i kommunens verksamhet och 
förhållningssätt till sina invånare. Diskussionerna antyder att kommunikativ 
planering dels kan ha en konkret funktion i en planprocess och i arbetet med 
översiktsplanen men att verksamheten också visar på ett förhållande mellan 
kommun och invånare. Det senare hänger starkt samman med politiska åsikter 
och ideologier och i diskussionerna kan det vara viktigt att skilja på 
delaktighetens värde i PBL-processen och delaktighetens värde i ett större 
sammanhang.  
 
Vi ser att alla de legitimitetsgrunder som presenterades i litteraturöversikten 
återkommer. De som initierat kommunikativ planering i tidiga skeden framhåller 
demokratiska värden och social hållbarhet medan de kommuner som i stället 
bedrivit ett omfattande samråd framhåller kommunikativ planering som ett sätt 
att öka effektiviteten, informera och förankra. I retoriken sammanvävs 
emellertid argumenten. Samtidigt som exempelvis aktiviteternas demokratiska 
värde betonas så framhålls möjligheten att exempelvis effektiviserta en process. 
Åter visar detta på aktiviteternas komplexa natur. Båda grupperna talar 
emellertid om vikten av att genom kommunikativ planering förenkla ett senare 
genomförande, förankra och öka medvetenheten bland invånare, politiker och 
tjänstepersoner.  
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Politiskt initiativ 
I de undersökta kommunerna varierar graden av politiskt initiativ. I Botkyrka 
har politikerna tagit tydlig ställning för kommunikativ planering, i Huddinge var 
det snarare tjänstepersonerna som beslutade om att invånarna var en nödvändig 
grupp att involvera och i Nynäshamn talar den tillfrågade tjänstepersonen 
snarast om en tyst överenskommelse med politikerna. Klart står emellertid att 
politikernas inblandning är central. Kommunikativ planering tycks i många 
hänseenden vara ett sätt att stötta politiken och reducera problem som politiken 
har i form av begränsade kontaktytytor med invånare, 
representativitetsproblem etc. Det går alltså inte att skilja aktiviteterna från 
politiken och att bedriva kommunikativ planering är, precis som all planering, ett 
sätt att bedriva just politik. Därmed inte sagt att aktiviteterna måste utmana det 
politiska systemet vi har. Utifrån respondenternas svar tycks det snarare som 
om aktiviteterna stödjer och förbättrar politiken.  
 
Metodval 
Vad det gäller metodval så finns det klara likheter mellan kommunerna men 
också variationer i hur de genomförda aktiviteterna utformats. Kreativitet tycks 
vara ett nyckelbegrepp och en av tjänstepersonerna framhåller just vikten av att 
våga testa nya metoder (Intervjurespondent 3. , 2015). Utifrån de undersökta 
kommunerna står det emellertid klart att det traditionella samrådsmötet i någon 
mån är passé och att nya metoder och vägar för att nå invånare är nödvändiga. 
Huddinge och Botkyrka lyfter i relation till detta vikten av representativitet och 
att man når de som traditionellt inte deltar. I synnerhet Botkyrka har aktivt 
jobbat för att stärka representativiteten i processerna genom att rekrytera 
”invånarkonsulter”. I Stockholm finns inte samma diskussion. 
Intervjurespondenten i Stockholm trycker istället på att det är grundläggande att 
erbjuda rätt information på ett tillgängligt sätt så att alla ges samma möjlighet att 
ta del av den. Det kan antas att förhållningssättet till representativitet varierar 
med aktiviteternas syften.    
 
Värdefullt för tjänstepersoner 
Det tycks som om en mycket viktig aspekt i diskussionerna är aktiviteternas 
värde för tjänstepersonerna och kommunens politiker. Respondenterna betonar 
just detta värde och menar att man från kommunens sida bättre lärt känna sin 
kommun genom aktiviteterna. I någon mån framhålls detta i större utsträckning 
än det eventuella värdet som processerna kan ha för de deltagande invånarna. 
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Nyckelfaktorer 
Det som tjänstepersonerna ansåg som nyckelfaktorer för att kommunernas 
processer skulle bli lyckade var följande:  
 

- Att inte specifikt koppla till planen utan snarare till människors 
uppfattningar om sin omgivning 

- Se medborgarna som en konsultgrupp som arvoderas 
- Det tidiga skedet och möjligheten att faktiskt påverka planens 

inriktning 
- Den breda politiska dialogen där materialet från allmänheten 

presenterades och behandlades politiskt 
- De lokala diskussionerna. Att vara ute och prata med människor 
-  Det stora politiska engagemanget i och för dialogerna 
- Att hela den kommunala organisationen stod bakom sättet att 

arbeta och försökte sprida informationen om aktiviteterna via sina 
respektive kanaler  

- Att man vågade testa olika och nya metoder 
- Att de ansvariga för aktiviteterna känner att ”detta är viktigt, att 

det är på riktigt och att det är roligt” och att kommunen lägger tid, 

resurser och respekt på aktiviteterna.   

- Regelbundna återkopplingar och diskussioner bland 

tjänstepersoner 

- Att man är öppen för att vara en lärande organisation  

Skillnad på regionalt och lokalt deltagande 
Viktigt att betona är att invånarmedverkan i de ovan nämnda sammanhangen i 
första hand syftar på medverkan i en kommunal kontext. Frågan är om 
processerna kan översättas till en regional? Detta kan vi inte klart veta i 
dagsläget men enligt respondenterna i undersökningen så tycks det som om det 
kan finnas ett värde, i synnerhet när det gäller att förankra och sprida RUFS 
innehåll och bidra till ny kunskap hos tjänstepersoner och politiker. 
Respondenterna betonar emellertid att det finns risker. Riskerna rör i synnerhet 
att aktiviteterna riskerar att göra starka gruppers inflytande större och att 
frågorna kan bli allt för komplexa för invånare att greppa. Sammantaget kan 
sägas att respondenterna framhåller vikten av tydlighet och att det är 
nödvändigt att bryta ut centrala frågor där invånarnas delaktighet är viktig. 
 
Dessutom torde diskussionerna om invånarmedverkan leda till en fråga gällande 
vilken roll invånaren har som kommuninvånare respektive länsinvånare och 
diskutera översiktsplanens-kontra den regionala utvecklingsplanens roll. 
Intervjurespondenten från Järfälla uttrycker att det regionala deltagandet inte 
får gå över huvudet på den lokala demokratin. Kanske är detta en fråga om hur 
rollfördelningen mellan kommun och landsting bör se ut snarare än en fråga om 
hur det ser ut idag.  
 
Det är inte nödvändigtvis så att värdet av kommunikativ planering är detsamma 
på regional nivå som på kommunal. Som kommunmedborgare är invånaren 
knuten till den kommunala organisationen på ett sätt som skiljer sig från 
invånarens roll i länet. Kommunen ansvarar exempelvis för skola, socialtjänst 
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och olika tillståndsprövningar. Som medborgare i en kommun är du därigenom 
knuten till den kommunala verksamheten genom vissa administrativa band. 
Kopplingen till landstinget är annorlunda. Landstinget har hand om andra frågor 
såsom länstrafik och sjukvård som påverkar invånaren på andra sätt. Den 
regionala utvecklingsplanen skiljer sig också från en kommunal översiktsplan. 
Nödvändigt är att finna klarhet i det regionala kontra det kommunala ansvaret 
för kommunikativ planering och klargöra vilken roll invånaren har i de olika 
processerna. Det är viktigt att i samråd med kommunerna finna var invånarens 
medverkan har störst effekt. Detta skiljer sig med största sannolikhet utifrån 
aktörernas olika mandat. Genom att diskutera ansvarsfördelningen kan 
landstinget förhoppningsvis finna en väg att involvera invånare både i regionala 
och i kommunala processer, där värdet är som störst. Förhoppningsvis kan 
processerna då stödja varandra.  

6.3 Hur ser regionala tjänstepersoner på möjligheten att stärka 
invånarperspektivet och nyttja kommunikativ planering i den 
regionala planeringen? 
Bland de regionala tjänstepersonerna står det klart att man i princip står bakom 
påståendet att invånarna har en viktig funktion att fylla i den regionala 
planeringen. Emellertid ser man stora svårigheter och tjänstepersonerna 
nämner bland annat resursbrist och representativitetsproblem som 
problematiska områden. Tjänstepersonerna ser också en svårighet i att väcka 
engagemang och förståelse för abstrakta och långsiktiga utvecklingsfrågor. Dock 
ser man också möjligheter men tjänstepersonerna är osäkra på om den politiska 
viljan eller resurserna för kommunikativ planering finns.  
 
Klart är att diskussionerna om kommunikativ planering på regional nivå ofta 
glider in mycket komplexa värderingsfrågor om vårt politiska system. Frågor om 
demokrati, kunskap, legitimitet och representativitet lyft. Detta understryker 
frågans komplexa natur och det tycks finnas en osäkerhet i hur man från 
tjänstepersonernas sida ska hantera detta. Utifrån litteraturen kan vi dra 
slutsatsen att alla dessa begrepp är sådana som är svåra, eller omöjliga, att fast 
definiera. Vilken innebörd som läggs i begreppen bygger på ideologi, kontext och 
personliga preferenser och det är tydligt att tjänstepersonernas syn på 
begreppen varierar. I någon mån går åsikter isär men i första hand tycks det 
finnas en oklarhet i hur begreppen ska hanteras. Tydligt är att det inte finns 
något gemensamt förhållningssätt gentemot invånarna eller någon gemensam 
syn på vilken roll invånarna bör ha i planeringen. Trots detta antyder 
tjänstepersonerna att de tror att det finns ett värde i att involvera allmänheten.   
Troligt är att det krävs ett gemensamt förhållningssätt om kommunikativ 
planering ska nyttjas inom landstinget.  
 
Det tycks som om tjänstepersonerna har en ganska klar bild över vad 
kommunikativ planering är. Dock bygger detta i stor utsträckning på vad 
kommunikativ planering är på lokal nivå och tjänstepersonerna refererar ofta till 
begreppet medborgardialog. Att ”dialogen” kan vara något annat på regional nivå 
diskuteras visserligen men ändå tycks det som om det är den lokala 
medborgardialogen som tjänstepersonerna förhåller sig till. Det är också utifrån 
det lokala deltagandet som svårigheter och möjligheter bedöms. 
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Sammanfattningsvis tycks det som om tjänstepersonerna ser ett värde i att 
involvera allmänheten i planeringen. Dock finns det stora svårigheter och det 
tycks finnas en oro i den arbetsbörda som kommer läggas på organisationen om 
kommunikativ planering ska bli en del i arbetet. I diskussionerna framkommer 
också en fråga om politikens roll och det tycks som om tjänstepersonerna 
efterfrågar politisk styrning i frågan om invånarperspektivet i planeringen ska 
stärkas. 

6.4 Med vilka syften ska kommunikativ planering bedrivas i den 
regionala planeringen och vid vilka tidpunkter? 
Det tycks trots oklarheter finnas förväntningar på vad ökad kontakt med 
allmänheten kan bidra till i den regionala planeringen och precis som i 
kommunerna tycks det som om kommunikativ planering har en funktion att fylla 
även här. Det tycks som om kommunikativ planering på denna nivå kan fylla en 
funktion som inte kan uppnås enbart genom att deltagande är en kommunal 
angelägenhet. En av tjänstepersonerna utrycker bland annat hur medverkan i en 
regional kontext eventuellt kan underlätta arbetet i kommunerna. En annan 
uttrycker att medverkan på regional nivå är något mer än delaktigheten i länets 
26 kommuner, just beroende på den annorlunda relation som invånaren har till 
landstinget kontra sin kommun. I likhet med vad Tunström uttrycker så kan det 
lokala deltagandet i själva verket vara kontraproduktivt gentemot större 
samhälls-och stadsutvecklingsmål i och med vissa NIMBY-tendenser (Tunström, 
Gemenskap i den hållbara staden - social hållbarhet och medborgarinflytande, 
2015). Tjänstepersonerna antyder att det finns en förhoppning om att regional 
kommunikativ planering ska kunna råda bot på detta och öka förståelsen för en 
större geografisk kontext och mer strategiska utvecklingsmål. Mål som går 
bortom den kommungränsen. Återigen bör det sägas att detta enbart är 
regionala tjänstepersoners tankar om medverkan. Politiker kan ha en annan 
uppfattning och invånare kan också hysa en annan syn på deras delaktighet. 
 
Under de två workshoparna som genomfördes i relation till denna rapport 
formades en kommunikativ planeringsprocess för den regionala planeringen. 
Slutsatsen som kan dras är att de regionala tjänstepersonerna ser sju 
övergripande syften med att bedriva kommunikativ planering på regional nivå. 
Syftena ha likheter med de syften som de kommunikativa processerna i de 
undersökta kommunerna. Utifrån syftena så tycks alltså kommunikativ planering 
lokalt och regionalt ha stora likheter. Trots att planprocessen som presenteras 
nedan inte kan ses som en slutlig produkt eller ett färdigt svar på hur 
kommunikativ planering ska nyttjas regionalt så kan den stå som inspiration i 
vidare diskussioner om hur kommunikativ planering kan nyttjas i regionala 
sammanhang. Syftena är relativt konkreta. Även om diskussioner om demokrati 
och hållbarhet fördes under workshoparna så tycks syftena i första hand vara 
riktade mot planeringen och mot plandokumentet. Därmed inte sagt att 
tjänstepersonerna inte ser demokrati-och hållbarhets-värden i den 
kommunikativa planeringen men detta tycks snarare vara effekter av 
deltagandet som sådant och utifrån tjänstepersonernas position tycks inte detta 
vara de huvudsakliga syftena i planeringen, bortsett från syftet öppenhet, 
transparens och tillgänglighet. Intressant att uppmärksamma är det i första hand 
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är värdet för TRF och för landstingets politiker som lyfts. Endast i liten 
utsträckning framkommer att det kan finnas värden även för de som deltar i 
processerna. Nedan visas den planprocess som producerats av de regionala 
tjänstepersonerna.  

 

 

7. Slutord 
I detta slutord ämnar jag nu försöka svara på den övergripande frågan i denna 
rapport: Vad krävs för att stärka invånarperspektivet och införa kommunikativ 
planering i den regionala planeringen i Stockholms län?  
 
Trots erfarenheter av kommunikativ planering på lokal nivå är det i en regional 
kontext svårt att avgöra vilken roll kommunikativ planering ska spela. Det tycks 
emellertid, enligt regionala och kommunala tjänstepersoner, finnas ett värde i att 
lyckas involvera invånare även på denna nivå. Invånaren har en annan formell 
ställning i landstinget än i kommunerna och det kan inte uteslutas att invånarens 
medverkan på denna nivå kan verka för att lyfta andra frågeställningar, fylla 
andra syften och framhäva andra samband än vad det lokala deltagandet kan. Då 
detta inte gjorts kan vi inte veta men utifrån tjänstepersonernas diskussioner 
tycks invånarens delaktighet på regional nivå ha ett mervärde och antas kunna 
bidra till att stärka både planeringen i allmänhet och RUFS 2050 som 
plandokument. 
 
Det finns emellertid många frågor som återstår att besvara, frågor som ligger 
utanför denna rapport men som måste diskuteras, inom TRF, med kommunerna i 
länet och med länets politiker. I denna slutliga diskussion vill jag göra ett antal 
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medskick inför det fortsatta arbetet inom detta område. De kan vara vägledande 
både i arbetet med RUFS 2050 men också längre fram i senare 
planeringssammanhang.  
 

Ta ställning  
I relation till kommunikativ planering krävs det att man från 
landstingets sida tar ställning i ett antal frågor om delaktighetens 
roll i den regionala planeringen. I detta krävs att landstinget tar 
hänsyn till kommunikativ planering som bedrivs inom annan 
planering och till den regionala planeringens mandat och möjlighet 
till påverkan. Detta måste göras för att finna den del i planeringen 
där olika typer av medverkan har störst effekt för flest aktörer. 
 
Först och främst vill jag poängtera att det kan vara meningsfullt att 
förhålla sig till kommunikativ planering i regional planering 
generellt och kommunikativ planering i RUFS-processen som två, i 
någon mån, separata delar. RUFS-processen är PBL-styrd och 
lagstiftningen sätter vissa ramar. Den PBL-styrda processen är ofta 
också begränsad av en snäv tidsram. Planering inom denna process 
har vissa mandat men ställer också vissa aspekter utom påverkan. 
Kommunikativ planering i denna fas bör i första hand rikta sig mot 
plandokumentet, dess innehåll och förankring.  
 
Vidare finns andra mer övergripande processer. I dessa blir 
kommunikativ planering mer av ett förhållningssätt där målen är 
annorlunda. I relation till den planprocess som redovisades ovan så 
handlar kommunikativ planering i dessa faser mer om relationer 
och förhållningssätt till arbetet och till regionens invånare. 
 
En första fråga som landstinget bör ställa i detta sammanhang är:  
 
1. Vad vill vi med vår kommunikativa planering, i RUFS-processen 

och i vårt övergripande arbete? 
 
För att svara på denna fråga kan den teoretiska genomgången, 
intervjuerna med kommunerna och workshoparna i denna rapport 
vara ett stöd. Kommunikativ planering kan fylla olika syften och 
verksamheterna kan legitimeras på olika sätt. För att kunna arbeta 
med denna verksamhet och finna vägledning i hur aktiviteterna 
senare ska utformas så är det första steget att ta ställning kring vad 
man vill uppnå. I inledningen av rapporten klargjordes att 
kommunikativ planering generellt legitimeras utifrån en tanke om 
stärkt hållbarhet, demokrati eller möjligheten att komma till 
konsensus på ett rättvist och effektivt sätt. I dessa begrepp ligger 
värderingar och frågeställningar som är nödvändiga att ställa på 
politisk nivå. Frågor om representativitet, legitimitet, 
hållbarhetsvärden, makt och så vidare. Frågor som inte har några 
klara svar utan som avgörs av personliga preferenser, kontext, 
ideologi osv. I intervjuerna med kommunerna visas mer konkreta 
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användningsområden för kommunikativ planering. Vilka ambitioner 
man från landstingets sida ska ha med sin kommunikativa planering 
måste vara ett politiskt beslut och den ovan ställda frågan måste 
diskuteras tillsammans med länets politiker.  

 
           Relaterat till det första ställningstagandet är följande: 
 

2. Vad tror vi att invånarnas medverkan kan bidra till i den 
regionala planeringen och i RUFS-processen?  

 
Vilja är en sak, vad som är möjligt är en annan. Frågan om vad 
invånarnas delaktighet faktiskt kan leda till vid olika skeden måste 
diskuteras. Här måste resursfrågan beaktas. Oavsett hur 
kommunikativ planering nyttjas finns det ingen möjlighet för 
aktiviteterna att vara perfekta och en enda aktivitet kan omöjligt 
fylla alla de syften som presenterats i denna rapport. Man måste 
från landstingets sida förhålla sig till de resurser som finns. 
Avvägningar måste göras och resurser måste läggas där de har 
störst effekt. Här måste frågan om den regionala planeringeringens 
mandat lyftas. Parallellt med den regionala planeringen pågår en rad 
processer där invånaren inte är delaktig. Ett exempel är 
Sverigeförhandlingen som indirekt påverkar planeringen men där 
invånarna inte har någon insyn eller möjlighet till påverkan. 
Sverigeförhandlingen är också en process som ligger utanför 
Stockholms läns landsting och som därigenom knappast kan 
påverkas av den eventuella delaktighet som bedrivs av TRF. I 
rapporten ovan diskuteras att kommunikativ planering mycket 
handlar om att skapa förtroende mellan invånare och den politiska 
organisationen. För att inte underminera detta förtroende är det 
viktigt att vara klar över vilken effekt invånarnas medverkan kan ha 
utifrån de resurser som kan läggas på denna verksamhet. Vidare är 
det viktigt att involvera invånare på ett sätt där man tydligt klargör 
vilken effekt delaktigheten kommer ha. 
 
En ytterligare fråga som är relevant i relation till detta är: 
 
3. I vilka frågor är det relevant att involvera invånaren i den 

regionala planeringen och hur ska denna delaktighet se ut?  
 

Inom den regionala planeringen hanteras en rad olika frågor. 
Invånarnas delaktighet är nödvändigtvis inte lika viktigt i alla dessa 
och medan vissa frågor kräver delaktighet för att ta fram 
beslutsunderlag så handlar det inom andra områden kanske mest 
om att informera. Här måste tjänstepersonerna se till sina egna 
arbetsuppgifter och avgöra vilken roll länets invånare spelar i varje 
enskilt sammanhang. Genom att vara självrannsakande kan vi se till 
att den kommunikativa planeringen vi vill bedriva används där vi 
tror att den ger störst nytta. I relation till RUFS 2050 kan det finnas 
anledning att se till vart och ett av planens sakområden för att 
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avgöra om och i så fall hur invånarna kan involveras. Här krävs 
återigen en diskussion med politikerna om det övergripande syftet 
med invånarnas delaktighet.  

 
4. Vem ansvarar för vad i processerna? 

 
För att arbeta med kommunikativ planering krävs att man inom 
landstinget är överens om ett gemensamt förhållningssätt och att 
tydliga uppdrag och mandat lämnas till tjänstepersonerna i 
organisationen. Det är också viktigt att avgöra ansvarsfördelningen 
mellan kommun och landsting. Inom organisationen måste 
kommunikativ planering bli en del i hur man gemensamt förhåller 
sig till sitt arbete och i relation till länets kommuner gäller det att 
klargöra relationen mellan delaktighet på lokal kontra regional nivå. 
Frågan om rollfördelning är central dels för att den kommunikativa 
planeringen som bedrivs ska bli värdefull för rätt instans och dels 
för att aktiviteterna ska få största möjliga betydelse. I kontakten 
med invånarna krävs också en tydlighet i hur ansvarsfördelningen 
mellan olika aktörer ser ut.  
 
Allt detta innefattar en diskussion om regionplanens roll kontra 
annan planering och vilken roll det lokala deltagandet och det 
regionala deltagandet ska ha för att kunna stödja varandra och 
framförallt för att inte underminera varandra. Utifrån de mandat 
som finns på lokal kontra regional nivå torde man kunna finna var 
invånarens delaktighet ger störst effekt. Genom ett gemensamt 
förhållningssätt kan alla involverade aktörer lättare se sin egen roll i 
arbetet och först då kan den kommunikativa planeringen som 
bedrivs bli något mer än ett kort avgränsat projekt. Genom dessa 
diskussioner kan invånarens medverkan få större genomslagskraft 
då de involveras på den nivå där mandatet ligger. Diskussioner med 
länets kommuner är avgörande i detta.  

 
Testa och testa igen 
Det finns en rad metoder som på olika sätt använts för att bedriva 
kommunikativ planering och i rapporten ges exempel på aktiviteter 
som potentiellt skulle kunna användas även i regionala 
sammanhang. Här måste man vara kreativ och ta lärdom av andra i 
valet och utformningen av dessa. Återigen blir det viktigt att man på 
förhand avgjort syftet med den specifika aktiviteten. Först då kan 
metoden utformas och målgruppen för aktiviteten fastställas. Kan 
landstinget dessutom kontinuerligt utvärdera och kritiskt förhålla 
sig till det egna arbetet finns det stor möjlighet att metoderna hela 
tiden förbättras. Det finns mycket att lära av kommunerna och med 
stor sannolikhet kan man vara hjälpt av att engagera kommunerna i 
valet och utformandet av metoder. Även akademin torde kunna vara 
behjälplig. 
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Kommunikativ planering är inte ett självändamål 
Kommunikativ planering är inget självändamål utan fyller olika 
funktioner vid olika tillfällen. Därmed är kommunikativ planering i 
första hand ett arbetssätt som kan bidra till att nå vissa uppsatta 
process-och utvecklingsmål. Detta gör att kommunikativ planering 
inte kan hanteras som en aktivitet separerad från övrigt arbete. Att 
på ett effektivt, trovärdigt och ärligt sätt nyttja kommunikativ 
planering ställer krav på att det blir en naturlig del i 
planeringsarbetet. Det ställer krav på organisationen och på att 
tjänstepersoner och politiker reflekterar kring sin roll i relation till 
invånarna i regionen. Ska man se kommunikativ planering som ett 
sätt att stärka planeringen är det viktigt att ett sådant 
förhållningssätt förankras i hela organisationen.  

 
Det kan knappast ses som en självklarhet att alltid bedriva kommunikativ 
planering i den regionala planeringens alla sammanhang och det är onekligen så 
att det är svårt att leda några klara effekter av kommunikativ planering i bevis. 
Därmed inte sagt att det inte är viktigt och i Stockholms läns kommuner har 
aktiviteterna, enligt de tillfrågade tjänstepersonerna fyllt viktiga funktioner. 
Utifrån denna rapport torde det finnas vinster att göra. I synnerhet när det gäller 
att sprida planen och dess innehåll, öka medvetenheten bland invånare, 
tjänstepersoner och politiker, bistå politikerna i sin kontakt med invånarna, 
kvalitetssäkra planens innehåll och skrivningar samt lyfta upp 
underrepresenterade grupper i beslutsfattandet. Aktiviteterna kan säkerligen 
också bidra till att uppfylla högre mål om social hållbarhet och demokrati men 
kring detta är det svårt att dra några klara slutsatser och inställningen till detta 
handlar snarare om individers övertygelse.  
 
Det finns utifrån denna undersökning många konkreta användningsområden för 
kommunikativ planering. Det torde vara dessa användningsområden som man 
på regional nivå i första hand ska ta till sig. För högre syften har planeringen 
säkerligen en roll att fylla men för att nå social hållbarhet och för att stärka 
demokratin i sin helhet krävs det mobilisering även utanför planeringsområdet. 
Frågan är om dessa mål över huvud taget kan nås eller om åsikterna kring 
begreppens innehåll allt för mycket går isär. Huruvida delaktighet är en del i att 
uppfylla högre mål om demokrati och hållbarhet är en politisk och ideologisk 
fråga. 
 
I förlängningen leder diskussionen om kommunikativ planering till en fråga om 
planeringens roll och vilken tilltro vi kan hysa till planering i allmänhet och till 
kontakten med invånare i synnerhet. Frågan är vad just planeringen har för 
möjlighet att uppfylla värden om rättvisa, social hållbarhet och demokrati eller 
vilken möjlighet delaktighet har i fråga om att effektivisera en planprocess eller 
senare planering. Kanske är frågan om invånarnas delaktighet en som inte i 
första hand ska föras i planeringssammanhang utan högre upp i 
beslutshierarkin, i fler förvaltningar, bland politiker eller någon annanstans. 
Kommunikativ planering kanske snarare ska vara ett övergripande 
förhållningssätt inom hela landstinget och inte en verksamhet som ska 
diskuteras enbart på TRF.  
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Arbetet med kommunikativ planering kan sägas vara lika mycket en aktivitet 
som ett förhållningssätt, en organisationsstruktur, ett ställningstagande och ett 
politiskt arbete. Grundläggande är att TRF har ett gemensamt synsätt och att 
tydliga mandat är fastställda i relation till arbetet. En klar ansvarsfördelning 
mellan landsting och andra aktörer är en förutsättning. Här måste man se till den 
regionala planeringens omfång och mandat. Delvis kan detta styras av 
lagstiftning men delvis också genom överenskommelser med olika aktörer 
såsom länets kommuner. Genom samtal kan vi fastställa var invånarnas 
delaktighet ger störst effekt, både i den pågående RUFS-processen och i regional 
planering generellt. 
 
Viktigt är att ta ställning till vilken funktion invånarnas delaktighet ska ha och 
när det gäller metoder tycks det i första hand var kreativiteten som sätter 
gränser. Med grundläggande ställningstaganden och värderingar i bakhuvudet 
finns stor frihet att forma aktiviteter för att nå de uppsatta målen och om detta 
kan göras tror jag att det finns stor potential i att engagera regionens invånare i 
planeringen.  
 
Invånarna i regionen besitter specifik kunskap som boende i regionen och de är 
ofta den sista länken i planens genomförande. Vidare har invånaren en annan 
roll på regional nivå än på kommunal. Att vara hyresgäst, 
bostadsrättsinnehavare, småbarnsförälder, företagare, kommunalt anställd, 
arbetssökande, pensionär, nyanländ, kvinna, man etc. etc. betyder kanske inte 
detsamma lokalt som regionalt. Den expertis som invånaren besitter är värd att 
ta till vara och möjligheten till insyn och inflytande är en grundläggande 
demokratisk rättighet. Med hjälp av den denna rapport kan vi inspireras i hur 
kommunikativ planering skulle kunna bli en del av den regionala planeringen. 
Politiker, länets kommuner och TRF måste tillsammans engageras i det vidare 
arbetet med detta. I relation till pågående RUFS-process är det i synnerhet i 
samrådsskedet och under framtagandet av planförslaget som kommunikativ 
planering bör övervägas.  
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Bilaga 1 

Klassificering av kommuner 
 
Eftersökta ord:  Medborgardialog 
   Dialog 

Delaktighet 
   Deltagande 
   Samverkan 
 
Kommun Laga kraft Kommunikativ 

planering 
(omfattning) 

Botkyrka 2014 Hög 

Danderyd 2006 Låg 

Ekerö 2005 Låg 

Haninge Samrådsförslag Medel 

Huddinge 2014 Hög 

Järfälla 2013 Medelhög 

Lidingö 2012 Låg 

Nacka 2012 Medelhög 

Norrtälje 2013 Låg 

Nykvarn 2014 Medelhög 

Nynäshamn 2012 Hög 

Salem 2006 Hög 

Sigtuna 2014 Medel 

Sollentuna 2012 Låg 

Solna Samrådsförslag Medel 

Stockholm 2010 Hög 

Sundbyberg 2013 Medel 

Södertälje 2013 Medelhög 

Tyresö 2008 Låg 

Täby 2009 Låg 

Upplands-Väsby 2005 Hög 

Upplands-Bro 2011 Låg 

Vallentuna 2010 Låg 

Vaxholm 2013 Låg 

Värmdö 2012 Medel 

Österåker 2006 Låg 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till regionala tjänstepersoner  
Om man talar om att inkludera medborgaren i planering vad tänker du på då? 
 
Inkluderas medborgaren i den regionala planprocessen idag? 
 Hur? 
 
Anser du att detta bör förändras på något sätt och i så fall hur? 
 Varför bör detta förändras/inte förändras? 
 Vad tror du kan uppnås/inte uppnås? 
 
Har du några erfarenheter från tillfällen där man arbetat med att inkludera 
medborgare i planering, lokalt eller regionalt? Vilka är i så fall dina erfarenheter 
från detta? 
 
Vilka hinder och möjligheter ser du med att inkludera medborgare i planering i 
allmänhet och i regional planering i synnerhet? 

  



 90 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till kommunala tjänstepersoner  
Syfte 
I er översiktsplan redogör ni för att ni bedrivit olika former av 
invånarmedverkan i er översiktsplanerings-process. Kan du berätta lite om 
varför ni bestämde er för att genomföra sådana aktiviteter, och vilka era syften 
var?  
 
Metod 
Kan du berätta lite om vad ni gjorde och vilka metoder ni använde er av?  

Varför valde ni just dessa aktiviteter? 
När ägde de olika aktiviteterna rum? 
Var ägde aktiviteterna rum? 
Vem initierade aktiviteterna? 
Varför valde ni just dessa aktiviteter? 

Hur förhöll ni er till representativitet i de aktiviteter som bedrevs? 
 
Vad tyckte du var bra med de aktiviteter som bedrev? 
 
Vad tyckte du var minder bra? 
 
Resultat 
Vad resulterade aktiviteterna i och hur användes resultatet? 
Vad tillförde aktiviteterna till planen? 
Påverkades planens innehåll eller legitimitet? 
Har aktiviteterna fått någon följdpåverkan. Har de påverkat senare processer, ex 
detaljplanering? 
 
Ansågs processerna var lyckade? 
 Varför/varför inte? 
 Hur bedömde ni huruvida processerna var lyckade/misslyckade? 
 
Vilka var framgångsfaktorerna? 
 
Hur ser du på möjligheterna att inkludera invånare på regional nivå, finns det 
någon mening och vilka eventuella värden och risker ser du med att bedriva 
sådana aktiviteter? 
 


