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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en kandidatuppsats i Samhällsbyggnadsteknik vid Högskolan Dalarna. Forskning har 
visat på att det finns behov av att arbeta tvärsektoriellt för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Ett 
sätt att göra detta är genom dialogprocesser. Denna studie ämnar undersöka vilka effekter 
dialogprocesser, baserade på SymbioCity Approach, har på kommunal planering efter det att 
processen genomförts. 
 
Studien har genomförts genom litteraturstudier i ämnet, deltagande observationer under en 
dialogprocess samt 11 semistrukturerade intervjuer av deltagare från två olika dialogprocesser. 
 
Studien har visat på att dialogprocesser baserade på SymbioCity Approach är ett användbart verktyg 
för en hållbar stadsutveckling. Processen kan utmynna i resultat som ökad institutionell kapacitet, 
ökad tvärsektoriell inblick och förståelse samt ökat socialt kapital.  
 
Studien har också visat att viktiga faktorer som kan påverka resultatet av dialogprocessen bland 
annat är: huruvida man har en lämplig syftesformulering, att rätt resurser medverkar samt att man 
håller en nivå på dialogen som överensstämmer med dess syfte. Vidare har det framkommit att 
processen behöver planeras noga för att kunna utmynna i önskat resultat och att olika aktörer kan ha 
olika förväntningar på och bild av resultaten.  
 

Nyckelord: 
Dialogprocesser - Samverkansprocesser – SymbioCity Approach – Hållbar stadsutveckling – Hållbar 
Utveckling – Institutionell Kapacitet - Governance 
  
  

  



 

ABSTRACT 

This study is a bachelor thesis in Civil Planning and Construction at Högskolan Dalarna. Studies has 
shown that there’s a need for a multisectoral working process to achieve a sustainable urban 
development. One way to do so is through collaborative planning processes. This study examines the 
use of collaborative processes, based on SymbioCity Approach, in civil planning projects in two 
Swedish municipalities. It tries to examine what effects the process has on the municipalities 
planning. 
 
The study has been conveyed through literature studies on the subject, participating observations of 
a collaborative planning process and 11 semi-structured interviews with participants from two 
planning processes. 
 
The study has shown that collaborative planning processes based on SymbioCity Approach is a useful 
tool for sustainable urban development. A process like this may result in increased institutional 
capacity, increased multisectoral knowledge and understanding, and increased social capital.  
 
The study also shows that important factors that may influence the results of the process are: 
whether a purpose has been properly articulated, if the right resources are participating and whether 
the level of the content of the process coincides with the purpose of the process. Furthermore, the 
study shows that the process needs to be properly planned to reach its full potential. It also found 
that different stakeholders might have different expectations and idea of what the results of the 
process might look like.  
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1 INLEDNING 

Till följd av de allt mer påtagliga klimatförändringarna som riskerar att rubba våra livsförutsättningar 
till en punkt där vi inte längre kan reparera skadorna (Rockstrom, Steffen, & Noon, 2009) står vi inför 
en utmaning som kräver att hela världen skyndar på omställningen mot ett hållbart samhälle. Störst 
genomslag kan en omställning få i städerna. Sedan 2008 bor över 50% av alla människor i världen i 
städer. I Europa är den siffran ännu högre, cirka 80% (Delegationen för hållbara städer, 2012). Den 
pågående urbaniseringen gör att dessa siffror fortsätter att stiga. Kan omställningen genomföras 
med ett lyckat resultat i form av hållbara städer som inte har ett större ekologiskt fotavtryck än vad 
planeten klarar av är vi en bra bit på väg mot en ljusare framtid. 

År 2008 tillsatte regeringen en delegation för att undersöka vilka hinder som fanns inom det svenska 
planeringssystemet för en hållbar stadsutveckling. Hindren sammanfattades i femton punkter som 
bland annat berör stuprörstänkande, bristande samordning, kortsiktigt projektfokus, bristande 
kompetens och ledarskap, bristande incitament för hållbara beslut och inlåsning i svårföränderliga 
och kostsamma strukturer (Delegationen för hållbara städer, 2012). 

Delegationen konstaterade också att finanskriser och brist på investeringskapital kan göra att 
intresset för långsiktighet i projekt minskar till förmån för kortsiktiga men till synes mer lönsamma 
projekt. För att uppnå kostnadseffektivitet krävs ett systemtänkande så att synergier ger möjligheter 
att hålla ner kostnaderna, det kan handla om konkreta lösningar som att utvinna biogas från avfall 
för att driva bussar (Delegationen för hållbara städer, 2012) eller flexibla lokallösningar som gör att 
brukandetiden av tillexempel skolor förlängs.  

För att realisera sådana systemlösningar förordar Delegationen för hållbara städer ett processinriktat 
arbetssätt där forskare, näringsliv, kommuner och medborgare samverkar. För att underlätta för ett 
sådant arbetssätt framhålls att ledarskap och politiskt förankrade strategier är viktiga. Dessutom kan 
den gröna omställningen användas i marknadsföringssyfte av kommunen för att hävda sig gentemot 
andra kommuner i konkurrensen om tillväxt (Delegationen för hållbara städer, 2012). Detta samtidigt 
som de mer mjuka faktorerna miljö och social rättvisa är på frammarsch som en motreaktion på ett 
allt för ekonomiskt inriktat synsätt. Trots detta verkar ett hinder mot hållbar stadsutveckling vara att 
visionerna om ett hållbart samhälle och den ekonomiska politiken inte drar åt samma håll 
(Delegationen för hållbara städer, 2012).  

Så hur kan då en kommun agera för att komma förbi de hinder som uppenbarligen finns för en 
hållbar stadsutveckling? En del kan vara att minimera risken för stuprörstänkande genom att 
samverka tvärsektoriellt och bjuda in till samtal där man får reflektera över frågor som inte endast 
hör till ens eget skrå. Detta är något som kommunen måste jobba aktivt med då det svenska 
systemet i sig självt är utformat i sektorer där alla jobbar med frågor som så långt det är möjligt 
avgränsas till sitt eget sektorsområde (Delegationen för hållbara städer, 2012). 

Samverkan kan vara eftersträvansvärt av fler anledningar, kommunernas och statens inflytande och 
investeringar i samhällsviktig infrastruktur har generellt minskat. Med minskat inflytande från 
offentligt håll i stadsutvecklingen hamnar istället makten hos privata aktörer som kan drivas av andra 
intressen än samhällsnytta. Kommuner får utan makt svårt att ställa krav på utvecklingen, utan får 
förlita sig till de minimikrav som återfinns i lagstiftningen. För kommuner med högre ambitioner än 
minimikraven innebär den minskade påverkansmöjligheten att långsiktigt hållbar planering kan 
försvåras. Med en gemensam vision mellan aktörer, och kunskap om hur arbetet emot visionen ska 
bedrivas, minskar risken för att de inblandade strävar åt olika håll. Ett påtalat problem med visioner 
är dock att de i många fall tenderar att vara endast visioner och att det vid beslutsfattande ofta görs 
avsteg från visionen till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen (Delegationen för hållbara 
städer, 2012).  
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Det finns idag olika sätt att arbeta med tvärsektoriellt samverkande och samverkansprocesser. Det 
kan ske i form av etablerade koncept som City Lab Action1 och SymbioCity Approach2, eller med 
andra upplägg. Koncepten syftar till att genom tvärsektoriell samverkan och iterativa arbetssätt bidra 
till ett mer hållbart stadsutvecklingsprojekt där aktörer arbetar utifrån en gemensam vision för ett 
lyckat genomförande (Sweden green building council, 2018) (Ranhagen & Groth, 2012).   

Dessa koncept har använts i planeringssamanhang både i Sverige och utomlands. Kanske kan dessa 
koncept råda bot på de problem som Delegationen för Hållbara Städer detekterat, såsom 
stuprörstänkande och inlåsningar i gamla mönster? 

1.1 SYFTE  
Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera hållbarhetsdialoger baserade på 
processmetodiken SymbioCity Approach. Detta görs genom att undersöka vilka effekter dialogerna 
får på kommunal planering och genomförandet. Syftet är även att undersöka hur processen utförs 
och hur deltagande kommuner och exploatörer uppfattat dess innehåll. Undersökningen tittar på 
vilka materiella produkter (dokument, planer, avtal) som processen resulterar i men också vad 
tjänstemännen och exploatörerna själva upplever att de fått ut av processen.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Frågeställningarna som uppsatsen kommer försöka besvara är; 

- Vilka resultat kan deltagandet i en process baserad på SymbioCity Approach generera? 
 
- Vilka faktorer har inverkan på huruvida dialogprocessen får ett önskat resultat och genomslag i det 
fortsatta planerings- och genomförandearbetet? 
 
- Finns det likheter och olikheter i hur de olika aktörerna uppfattar och tar åt sig av en dialogprocess 
baserad på SymbioCity Approach? 

1.3 DELTAGANDE KOMMUNER  
Studien har utförts i Vallentuna och Borlänge kommun. De båda kommunerna arbetar för närvarande 
med utvecklingen av varsin ny stadsdel. Båda kommunerna har höga ambitioner för de tillkommande 
stadsdelarna vad det gäller hållbarhet. I Borlänge vill man bygga en spjutspets och testbädd, och i 
Vallentuna utgör den nya stadsdelen ett pilotprojekt vars resultat man hoppas kunna applicera på 
andra stadsutvecklingsprojekt framöver.  

Borlänge kommuns nya stadsutvecklingsprojekt har fått namnet Jakobsdalen och kommer fullt 
utbyggt innebära cirka 1200 nya bostäder. Målen vad gäller hållbar stadsbyggnad är högt ställda och 
kommunen hoppas att projektet ska lyfta även kringliggande stadsdelar (Borlänge kommun, 2017). I 
Vallentuna heter den nya stadsdelen Kristineberg och där planeras för 1700–1800 bostäder. Området 
planeras i ett område som idag används för rekreation och har höga naturvärden, dessa vill 
kommunen bevara, men exploateringen kommer att påverka områdets användning för friluftslivet 
vilket gjort att beslutet att bygga en ny stadsdel på just denna plats har ifrågasatts.  

Något förenklat kan det sägas att problematiken kring den ekologiska hållbarheten i Vallentuna och 
den sociala hållbarheten Borlänge har varit bidragande orsaker till att dessa två projekt bedömts som 

                                                            
1 CityLab Action är ett ramverk för samverkansprocesser. Detta är koncept är framtaget av CityLab som är ett 
forum skapat för kunskapsuppbyggnad och kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. 
2 SymbioCity Approach är ett ramverk för samverkansprocesser och erbjuder verktyg för att arbeta 
tvärsektoriellt och med en helhetssyn. 
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särskilt viktiga och komplexa, varvid det i de båda kommunerna har funnits ett behov av att göra 
något mer utöver det vanliga planarbetet.  

I båda fallen har kommunerna valt att delta i samverkansprocesser, dels i dialoger inspirerade av 
SymbioCity Approach, dels i CityLab Action. Dialogerna bygger på ett tvärsektoriellt arbete där olika 
kompetenser får komma till tals. Dialogprocesserna har använts för att kunna hantera områdenas 
komplexitet och med förhoppning om att kunna nå ett hållbart resultat.  

I Borlänge har dialogprocessen baserats på SymbioCity Approach vilken har använts i ett tidigt skede 
inför framtagande av detaljplaneprogram för området. Medverkade gjorde tjänstemän från 
kommunens olika sektorer, bland annat plan och mark, bildning och miljö. Representanter fanns 
också från räddningstjänsten, det kommunala bostadsbolaget, energibolaget och utvecklingskontoret 
med flera. Dialogprocessen genomfördes i workshopform och var uppdelad på två tillfällen där man 
arbetade med nyckelfrågor och framtidsbilder.  

I Vallentuna användes dialogprocessen baserad på SymbioCity Approach i ett något senare skede i 
parallellt med framtagande av detaljplan. Dialogprocessen genomfördes också här i workshopform 
och var uppdelad på 6 tillfällen där det vid varje tillfälle diskuterades ett i förväg bestämt tema såsom 
nyckelfrågor och visioner, hållbart resande och hållbara och resurseffektiva energisystem. I 
Vallentuna deltog förutom kommunala tjänstemän, också kommunpolitiker och vinnande 
exploatörer från en avslutad markanvisningstävling i Kristineberg etapp 1.  
 
Borlänge kommun var beställare av dialogprocessen gällande Jakobsdalen, där uppdraget som 
processledare gick till Swecos Tony Svensson (Borlänge kommun, 2017). I fallet med Vallentunas 
Kristineberg var även där kommunen beställare och processledare var Swecos Ulf Ranhagen. 
Kommunerna har, som beställare av respektive process, haft möjlighet att sätta mål och fokus för 
processerna.  
 
Efter dialogprocessernas avslut fortgår arbetet med att planera stadsdelarna genom sedvanliga 
förhandlingar och detaljplanearbete. En viktig del i detta efterkommande arbete är utformningen av 
de avtal som kommunerna sluter med exploatörer rörande vad och hur dessa ska bygga i de nya 
stadsdelarna. 
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2 METOD, AVGRÄNSNINGAR OCH FALLGROPAR 

Syftet med denna undersökning är alltså att undersöka hur kommunal planering och exploatörers 
genomförande påverkas av att ha deltagit i en dialogprocess baserad på SymbioCity Approach. För 
att göra det har det behövts att från flera håll, offentlig och privat sektor, få uppgifter om hur 
processen tagits emot och hur den har påverkat de olika organisationerna. Det har krävts en 
djupdykning i processen som sådan och teorierna den grundar sig i.   

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Valet av forskningsstrategi för den här undersökningen föll på en fallstudiemetodik, närmare bestämt 
en enfallsstudie. En fallstudie som forskningsstrategi lämpar sig när forskningsfrågorna går att koka 
ner till ett ”hur” eller ”varför” (Yin, 2006). I denna undersökning är den främsta frågan ”Hur 
kommuners och exploatörers deltagande i en dialogprocess baserad på SymbioCity Approach kan 
påverka utfallet i projekten och arbetssättet hos de deltagande aktörerna?” Studien undersöker och 
analyserar vilka parametrar som eventuellt bidrar till ett lyckat resultat. Studien genomförs i två 
kommuner som båda deltagit i en liknande dialogprocess, men där man hunnit olika långt i det 
efterföljande arbetet med genomförandet av projekten som dialogprocessen var en tidig del av. 
Studiens fall är processmetodiken SymbioCity Approach, som på flera sätt är representativ för 
samverkansdialoger, de två olika projekten i kommunerna utgör våra analysenheter (Yin, 2006).   

2.2 VAL AV FALL OCH DATAINSAMLINGSMETOD  
Processmetodiken SymbioCity Approach utgörs av en arbetsmetodik vilken syftar till att bidra till att 
genom ett kollaborativt, samskapande arbetssätt skapa visioner för hållbarhet som kan nå hela vägen 
ut i genomförandet. I vår studie, som vill undersöka hur väl detta fungerar i praktiken, blir SymbioCity 
Approach det kritiska fallet att undersöka för att kunna besvara våra frågeställningar (Yin, 2006). 
Bryman (2016) beskriver urvalsmetoden ”målstyrt urval” som ett sätt att kunna välja fall och 
analysenheter utifrån deras relevans för frågeställningen. De studerade analysenheterna, Vallentuna 
kommuns arbete med friluftsstadsdelen Kristineberg och Borlänge kommuns arbete med 
stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen, har valts utifrån deras lämplighet som studieobjekt. De båda 
kommunerna är av en storlek som gör att det finns ett behov av samverkan, hade de varit för små 
organisationer hade det kanske inte funnits samma vinster i att delta i en tvärsektoriell process. Att 
kommunerna valde att använda sig av SymbioCity Approach och att deras respektive projekt har 
många likheter bidrog också till att de ansågs lämpliga. Båda kommunerna kan anses vara 
representativa för hur en sådan här dialogprocess är tänkt att användas (Yin, 2006).  

Kännedom om projekten och de speciella kunskaper som erhållits i projekten (Yin, 2006), dels till 
följd av deltagande i dialogerna i Vallentuna och den lokalkännedom som innehas i projektet i 
Borlänge, gjorde att valet föll på dessa två kommuners processer. Vallentuna kommuns dialogprocess 
hölls under sommaren och hösten 2018 vilket möjliggjorde för författarna att genomföra deltagande 
observationer under dessa träffar. Borlänge kommun valdes senare som studieobjekt till följd av det 
geografiska läget i närhet till författarna av rapporten samt det faktum att dialogprocessen i Borlänge 
hölls under 2016, vilket gör att arbetet med sammanfattning och uppföljning eventuellt hunnit något 
längre. Figur 1 (s. 5) nedan visar det valda fallet med tillhörande analysenheter. 
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Figur 1 Fallstudiedesign som enfallsstudie med flera analysenheter. 

De datakällor som valts ut för genomförandet av denna enfallsstudie är intervjuer, deltagande 
observationer och granskande av dokument (Yin, 2006). Utöver detta har en litteraturstudie 
genomförts för att kunna bygga en grund för diskussion kring resultaten från det insamlade 
materialet.  

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Då studien syftar till att undersöka kommuners och exploatörers/byggherrars institutionella 
kapacitet och möjligheter till lyckade projektresultat har kvalitativa frågor där respondenterna själva 
får resonera kring processen och dess utfall varit intressantare än kvantitativa där respondenterna 
svarar på stängda frågor utan någon större möjlighet att ge sin egen syn på processen (Bryman, 
2016). En semistrukturerad intervju ger dessutom större möjligheter att ställa följdfrågor och 
utnyttja varje enskild intervjus förutsättningar (Bryman, 2016). Sammanlagt har det genomförts 11 
intervjuer, varav tre är kopplade till Jakobsdalenprojektet i Borlänge och övriga åtta är kopplade till 
Kristinebergsprojektet i Vallentuna. Av de 11 intervjuerna är sju med tjänstemän från de båda 
kommunernas plan- och markenheter, tre med privata exploatörer/byggherrar som deltagit i 
projektet och en från ett kommunalt bostadsbolag. Alla respondenterna har deltagit i en betydande 
del av respektive dialogprocess och har därför ansetts vara intressanta som informationskällor.  

Tabell 1: Sammanställning av de deltagande respondenterna. Respondenternas nummer används i 
resultatkapitlet.  

Respondent  Ort Datum Roll Tidsåtgång  

1 Borlänge 2019-04-09 Kommunalt bostadsbolag 61 min 

2 Vallentuna 2019-04-10 Tjänsteperson - kommun 56 min 

3 Vallentuna 2019-04-10 Tjänsteperson - kommun 23 min 

4 Vallentuna 2019-04-10 Tjänsteperson - kommun 31 min 

5 Vallentuna 2019-04-10 Tjänsteperson - kommun 38 min 

6 Vallentuna 2019-04-10 Tjänsteperson - kommun 30 min 

7 Telefon/Stockholm 2019-04-11 Exploatör/Byggherre 33 min 

8 Stockholm 2019-04-12 Exploatör/Byggherre 41 min 

9 Telefon/Stockholm 2019-04-15 Exploatör/Byggherre 31 min 

10 Borlänge 2019-04-23 Tjänsteperson - kommun 65 min 

11 Borlänge 2019-04-29 Tjänsteperson - kommun 29 min 
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För att säkerhetsställa att de frågor som ansågs särskilt viktiga inte skulle bli bortglömda och för att 
kunna hålla någorlunda likvärdiga intervjuer sammanställdes en intervjuguide (Bilaga A) med för 
studien viktiga teman och tillhörande frågor (Bryman, 2016). Frågor och teman utgår från rapportens 
frågeställning med fokus på respondenternas egna uppfattningar. Valda teman var ”Bakgrund”, 
”Uppfattning om dialogprocessen”, ”Institutionell kapacitet”, ”Socialt kapital”, ”Resultat av 
processen” och ”Arbetet framåt.” Särskilt intressant var att få reda på vilka likheter och olikheter som 
eventuellt skulle kunna ses mellan de olika grupperna kommunala tjänstemän och privata 
exploatörer/byggherrar. Frågorna som ställdes till de olika grupperna var därför väldigt lika. 
Dessutom ställdes frågor för att få en tydligare bild av hur de olika grupperna såg på varandra och 
respektive aktörs möjligheter och skyldigheter.   

Intervjuerna har utförts med respondenterna en och en. Två av intervjuerna har genomförts som 
telefonintervjuer och övriga öga mot öga. 

Analysen av intervjumaterialet har följt upplägget för en Template Analysis (King & Brooks, 2017)  
och har utförts med hjälp av programvaran NVivo. Intervjuerna transkriberades för att sedan kunna 
kodas i programmet. Template Analysis valdes för att den utgör ett strukturerat sätt att analysera 
kvalitativa data samtidigt som det tydliggör hur processen har fortlöpt vilket kan ge mer tyngd till 
slutsatserna (King & Brooks, 2017).  

Vid Template Analysis analyseras materialet i loopar, där teman konstrueras och omarbetas under 
processens gång. Något förenklat kan dock arbetsgången förklaras genom följande modell (Figur 3). 

 

Figur 2. Arbetsgång vid Template Analysis (King & Brooks, 2017, Figur 3.1). 

För att bli bekant med datamaterialet har intervjuerna transkriberats och studerats. Vid den 
preliminära kodningen har texterna kodats och särskilda teman markerats. King och Brooks (2017) 
definierar teman som återkommande och distinkta uppfattningar och erfarenheter som forskaren 
anser vara intressanta för syftet och frågeställningen. Kodningen blir därför beroende av vem som 
genomför den och forskningsfrågan (King & Brooks, 2017).  

I nästa steg grupperas temata i kluster utifrån deras förhållanden till varandra för att sedan resultera 
i en första template med de temakategorier som hittats (King & Brooks, 2017). Denna template, eller 
mall användes sedan för att åter gå igenom och koda intervjumaterialet. I denna andra cykel av 
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kodning kan teman behöva omformuleras, raderas eller nyskapas beroende på hur väl datamaterialet 
stämmer in på din preliminära template och på forskningsfrågorna (King & Brooks, 2017). Processen 
med kodning upprepas sedan till dess att all data känns genomarbetat och att all relevant 
information i materialet är kodat. Figur 3 visar hur temamallen utvecklats i varje kodningsrunda.   

 

Figur 3. Temata utvecklades enligt figuren ovan. Temamallen som transkriberingarna kodats utifrån 
utvecklades för att bättre passa studiens frågeställningar och för att bättre förklara upptäckterna. Teman har 
därför tillkommit eller försvunnit och ibland bytt namn eller bildat underkategori.  

Efter den inledande kodningen sorterades de första temana in i huvud- och underkategorier. Teman 
som ofta förekom vid ”dubbelkodning” arbetades om. En dubbelkodning innebär att ett stycke ur det 
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transkriberade materialet sorterats in i flera olika teman. Detta kan vara ett tecken på att flera teman 
säger samma sak och att de då antingen kan slås samman eller strykas. Tillexempel skapades 
huvudkategorin Resultat med tillhörande underkategorier och ersatte då temat Resultat av 
processen. Temana Tvärsektoriellt arbete och Socialt kapital blev istället underkategorier till det 
nyskapade temat Resultat. Detsamma skedde med temat Hinder för processen som istället blev 
Hinder för ett lyckat resultat med underkategorierna nivån på dialogen, otydligt syfte och resursbrist.  

Inför den sista kodningen gjordes samma analys av det kodade materialet och passager som ofta 
blivit dubbelkodade granskades för att se om temana kunde omarbetas. Materialet söktes också 
igenom efter sådant som ansågs vara relevant för frågeställningarna men som ännu inte blivit kodat. 
Detta gjorde att temat Resultat fick den nya underkategorin kompetens, detta var ett tema som 
missats i tidigare genomkörning men som nu lyftes fram i den tredje kodningen. Temat Hinder för 
processen döptes om till Faktorer som påverkar resultatet för att göra plats för både positiva och 
negativa faktorer som påverkar resultatet. Underkategorin nyckelroller lades till då detta var något 
som flera respondenter nämnt som en möjlig faktor som kan påverka processens utfall. 

Efter den tredje kodningen gjordes bedömningen att de framkomna temana dels svarade bra 
gentemot de frågeställningarna som ställts i studien, dels att det som ansågs vara relevant i 
intervjumaterialet nu var kodat. Därför gjordes ingen ytterligare bearbetning av temana eller kodning 
av materialet.  

Efter att materialet kodats utifrån den slutgiltiga mallen började arbetet med att tolka resultatet. Vid 
tolkning har uppsatsförfattarna utgått från den prioriteringsordning som King & Brooks (2017) 
föreslår. Det innebär att de teman som har starkast koppling till syftet och frågeställningarna, de 
teman som skiljer sig mest från tidigare forskning inom ämnet och de teman där det återfinns störst 
olikheter inom grupper är de som bör ägnas mest tid vid tolkning.  

Detta resulterade i att fyra teman med underkategorier återstod (Resultat av dialogprocessen med 
underkategorier, Förmåga att agera utifrån processen, Konsensus eller konflikt och Faktorer som 
påverkar resultatet med underkategorier). I det efterföljande analysarbetet söktes kopplingar mellan 
olika teman genom att skapa en modell (Figur 6, s. 35). Modellen som har formen av ett 
flödesschema kan göra det lättare att se kopplingarna mellan olika teman än den mall i listform 
(Figur 3, s. 7) som redovisas ovan (King, 2004). De sökta kopplingarna utgick från uppsatsens 
frågeställningar. 

Modellen redovisas under rubriken Resultatanalys (Figur 6, s. 35).  

2.2.2 Deltagande observationer 
Denna studie inleddes sommaren 2018 med deltagande observationer under den dialogserie som 
hölls i Vallentuna kommun under sommar och höst samma år. Dialogerna utgjordes av fem 
workshops med olika teman (1. visioner och nyckelfrågor, 2. grönstruktur, 3. social hållbarhet, 4. 
hållbart resande, 5. hållbara och resurseffektiva energisystem) samt en avslutande sjätte workshop 
vars syfte var att sammanfatta och tydliggöra fortsättningen av arbetet. I resultatkapitlet hänvisas 
det till dessa workshops som WS 1–6 i underkategorin Observationer. 

Författarnas roll i workshoparna var minimal och de deltog främst för att observera. Vid några 
tillfällen fick de dock gå in och förtydliga upplägget för workshopens genomförande eller svara på 
andra praktiska frågor. Bryman (2016) kategoriserar denna typ av roll som ”minimally praticipating 
observer” och att det i sådana fall är vanligt att en kombination av material utöver observationerna 
används i forskningen.  

I detta fall har observationerna använts för att få en bättre förståelse för dialogprocessen och dess 
användning men också som empiri. Observationerna har resulterat i 12 reflektionsprotokoll, ett per 
författare och tillfälle. Dessa reflektionsprotokoll beskriver dels vad som händer, och hur författaren 
uppfattar situationen. Protokollen ger därför en bra bild av hur workshoparna genomfördes och hur 
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författarna tolkade dem på plats. Anteckningar till reflektionsprotokollen togs på plats för att sedan 
renskrivas senare samma dag när upplevelserna ännu fanns färskt i minnet vilket rekommenderas för 
att inte insikter ska falla i glömska (Bryman, 2016). 

När observationerna inleddes var ännu inte syftet med studien och frågeställningen uttänkt. Detta 
gjorde att anteckningarna från de tidiga workshoparna är väldigt utförliga för att inte missa något 
som eventuellt skulle komma att bli intressant för en framtida frågeställning. I takt med att syfte och 
frågeställningar utkristalliserat sig har observationerna kunnat fokusera mer på det som varit 
relevant (Bryman, 2016). Fördelarna med att ha deltagit i ett av projekten som studeras är att det 
gett ett inifrånperspektiv som hade missats om endast intervjuer och dokumentstudier använts som 
datakälla. En nackdel kan vara att forskaren oavsiktligt påverkar processen på ett sätt som stör 
forskningen (Yin, 2006). Genom den minimalt deltagande rollen borde sådan påverkan inte utgöra 
något större hot mot den aktuella studien. Observationsmaterialet har analyserats tillsammans med 
intervjumaterialet i NVivo enligt ovanstående Template Analysis metod. Observationsmaterialet har 
endast kodats en gång, detta gjordes utifrån de teman som användes i den slutgiltiga kodningen av 
intervjumaterialet.  

2.2.3 Dokumentstudier 
I de två analysenheterna, Jakobsdalen (Borlänge) och Kristineberg (Vallentuna) finns inte så mycket 
dokumenterat material. Det handlar om en sammanställning av dialogprocessen (43 sidor) och ett 
planprogram (43 sidor) i Jakobsdalen och en sammanfattning av dialogprocessen i Kristineberg (35 
sidor). Det dokumenterade materialet har använts dels som underlag för frågor vid intervjuer, dels 
för att kunna styrka påståenden från intervjuer och reflektionsprotokoll (Yin, 2006).  

2.2.4 Litteraturstudier  
Empiri för att få en grund till diskussion och tolkning av resultaten från övrig datainsamling har 
hämtats från tidigare forskning och litteratur inom området. En bred sökning på institutional capacity 
och collaborative planning gjordes därför genom sökverktyget Summon. Abstract från sökträffarna 
lästes för att hitta de artiklar som bedömdes vara mest relevanta för arbetet. Ytterligare litteratur har 
inhämtats genom sökning i relevant forsknings källförteckningar. Även då har sökorden institutional 
capacity och collaborative planning använts. På detta sätt har också litteratur rörande det svenska 
planeringssystemet hittats. Material för inläsning på dialogprocesser har hittats genom en 
internetsökning på SymbioCity Approach och CityLab Action.  

2.3 FALLGROPAR RELIABILITET OCH VALIDITET  
Vid kvalitativ forskning kan reliabiliteten och validiteten vara svåra att värdera. Reliabiliteten som 
mått på om studien går att upprepa med samma resultat försvåras av att kvalitativ forskning på 
många sätt är subjektiv och grundar sig på tolkningar och uppfattningar både hos de intervjuade och 
hos den som ställer frågorna (Bryman, 2016). Även om exakt samma frågor skulle ställas till exakt 
samma respondenter finns en risk att resultatet blir annorlunda till följd av vem som ställer frågorna. 
Detsamma gäller om frågorna skulle ställts av samma person men till andra respondenter. I den 
aktuella studien har en frågeguide med teman sammanställts och intervjuerna har spelats in och 
transkriberats vilket ändå skulle kunna underlätta en återupprepning om förutsättningarna vid de 
båda tillfällena är oförändrade. Analysen av det insamlade materialet är också noggrant redovisad 
genom en Template Analysis. I båda analysenheterna har flera respondenter hörts för att få in en 
mångfald av svar vilket minskar risken för att studien skulle få ett annat resultat om andra 
respondenter valts i de olika analysenheterna.  

Studiens validitet är ett mått på hur väl en studie mäter det som vill mätas, hur väl ett resultat kan 
förklaras av valda variabler och om resultatet av studien går att generalisera (Bryman, 2016). Då 
kvalitativ forskning som denna oftast inte nödvändigtvis försöker generalisera resultatet utan snarare 
att titta på specifika fall och förklara dem så utförligt som möjligt kan andra begrepp vara mer 
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användbara. Bryman (2016) föreslår begreppen credibility och transferability som alternativ till 
validitet. Det går att översätta till hur trovärdiga resultaten är och i vilken utsträckning det går att 
applicera slutsatserna i andra sammanhang. För att studien ska få hög trovärdighet ska den helst 
granskas av deltagande respondenter och de som blivit observerade, på så vis kan de styrka att 
författaren uppfattat deras svar och handlingar på rätt sätt. Ett annat sätt är att använda sig av 
triangulering, det vill säga, att samla in data och tolka ett fall utifrån flera olika datakällor (Bryman, 
2016). 

 I detta arbete har det senare valts, då författarnas och de deltagande respondenternas tid varit 
begränsad finns inte utrymme för att få in utlåtanden från de inblandade i tid till färdigställande. 
Däremot har uppsatsförfattarna i arbetet använt sig av observationer, intervjuer, litteratur- och 
dokumentstudier. Observationerna ligger till grund för frågorna i intervjuerna vilket gjort att 
uppsatsförfattarna har kunnat fråga respondenterna om sådant som de själva uppfattat under 
observationerna, för att se om respondenterna förstått situationen på samma sätt. Dokument och 
litteraturstudier har sedan kunnat användas för att få stöd till våra resonemang och slutsatser i 
samband med analys av intervjuerna. Att fallstudien innehar två analysenheter kan bidra till att 
stärka generaliserbarheten i resultaten (Yin, 2006) då fallet undersöks (processmetodiken) utifrån två 
olika projekt och således får en bredare bild än om endast ett projekt undersökts där 
processmetodiken använts. För att stärka generaliserbarheten ytterligare hade ännu fler 
analysenheter kunnat vara intressanta.  

2.4 AVGRÄNSNINGAR 
Som tidigare nämnts finns det flera typer av arbetsmetodiker för samverkansprocesser. Däribland 
Sweden´s green building councils CityLab Action och SymbioCity Approach. Denna studie har valt att 
fokusera på den senare metodiken och dess effekter på planering och stadsutveckling i två svenska 
kommuner, Vallentuna och Borlänge. En liknande process i ett annat land hade kunnat ge andra 
resultat till följd av annorlunda lagstiftning. Studien fokuserar utifrån syftet och frågeställningarna på 
de effekter som kan härledas till deltagandet i processen. Studien avgränsas till deltagande 
kommunala tjänstemän och exploatörers uppfattningar av processen och utelämnar därför politikens 
tolkning. Projekten som valts är ännu ej realiserade utan studien fokuserar på om processen 
uppfattas som ett verktyg som kan leda fram till ett mer hållbart genomförande.   
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3 TEORI  

3.1 GOVERNMENT OCH GOVERNANCE 
Av tradition har de planerande aktörernas ansvarsområden sedan 1900-talets första årtionden varit 
väldigt uppdelat med flera sektorer som alla är specialiserade inom sitt område. Detta grundar sig i 
den effektivisering som genomfördes under denna tid, specialisering var då lika med effektivitet 
(Bergendahl, 2016). Nu är tiden en annan och samverkan mellan olika sektorer är nödvändig för att 
kunna lösa och förstå de komplexa problem som samhällsutvecklingen står inför. Forskning har dock 
visat att det bland olika aktörer med olika perspektiv kan vara problematiskt att anamma samma 
synsätt (Tornberg, 2009 refererad i Bergendahl, 2016).  

Allt sedan 1970-talet har tillvägagångssättet vid policyskapande och beslutsfattande genomgått en 
process där i stort sett enväldigt politiskt toppstyre har ersatts med tvärsektoriella nätverk där flera 
olika aktörsgrupper tillsammans är med och bestämmer. Detta gäller också inom planeringen och 
kallas för ett skifte från government till governance (Lambert & Oatley, 2002). Bakgrunden till detta 
skifte antas bero på komplexiteten i de problem som samhällsutvecklingen ställs inför som kräver 
mer flexibilitet men också statens minskande roll till förmån för mer inflytande från näringslivet. 
Staten i sig självt kan inte längre regera helt oberoende av privata och halvprivata aktörer utan de 
olika grupperna är beroende av varandra (Lambert & Oatley, 2002). Särskilt viktigt är governance i 
områden med tillväxt. Här behöver de olika aktörerna förstå hur de är beroende av varandra för att 
kunna bedriva en strategisk planering som gynnar alla inblandade och som samtidigt kan bidra till en 
hållbar utveckling där stadsutveckling inte sker på ett sätt som gör att transportbehovet ökar och att 
obebyggd mark tas i anspråk (Lambert & Oatley, 2002).  

Skiftet från government till governance har medfört att ansvar och förmåga att påverka har ökat för 
flera mindre aktörer, däribland de privata aktörerna. Detta menar kritiker kan innebära att starka 
privata grupperingar får stort inflytande över politiken vilket måste uppmärksammas för att ge 
motstående aktörer möjlighet att agera. Det ständiga sökandet efter motparter kan i sin tur bli 
väldigt tidskrävande (Healey, Magalhães, Madanipour, & Pendlebury, 2003). 

Trots planeringens verktyg för att kunna påverka hur samhället utvecklas menar Lambert & Oatley 
(2002) att det ändå är ekonomiska incitament som har absolut störst potential att åstadkomma en 
förändring. Planeringsverktygen tappar dessutom lite av sin kraft när kommun eller liknande inte är 
markägare, då spelar kommunen mer på marknadens villkor vilket gör att samverkan blir viktigare för 
att kunna ha kontroll över utvecklingen (Lambert & Oatley, 2002).  

3.2 PLANERINGENS AKTÖRER 
Planeringssystemet är uppbyggt av olika aktörer som på olika sätt har förmåga att styra 
samhällsbyggandet. Här återfinns myndigheter som kommunen och länsstyrelsen, privata 
exploatörer och byggherrar men också medborgare och andra organisationer. Dessa behöver förhålla 
sig till de lagar som berör samhällsplaneringen. Flera lagar styr tillsammans samhällsplaneringen men 
de främsta är Plan- och bygglagen (fortsättningsvis PBL) och Miljöbalken. I PBL fastslås att det är 
kommunen som har ansvaret för planläggning av markanvändningen i Sverige vilket brukar refereras 
till som det kommunala planmonopolet. PBL sätter ramarna för hur planeringen ska bedrivas. Lagen 
säger bland annat att planeringen ska främja en ”…långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och kommande generationer” (Nyström & Tonell, 2012, s. 190). Miljöbalkens 
portalparagraf anger i samma anda att social, ekologisk, kulturell och samhällsekonomisk hänsyn ska 
tas vid beslut rörande markanvändningen (Nyström & Tonell, 2012).  

Fog et al (1992, refererad i Lundström, 2010) kategoriserar de olika aktörerna som deltar i 
samhällsplaneringen i tre olika grupper, initiativtagare, regelansvariga och berörda. Initiativtagarna 
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kan vara fastighetsägare och beskrivs som de aktörer som har rätten eller förmågan att förändra. 
Regelansvariga är precis som det låter de som har i uppdrag att se till att lagar efterföljs och kan 
utgöras av till exempel länsstyrelsen eller kommunen beroende på situation. Berörda är en bred 
grupp och utgörs av alla de som på olika sätt berörs av det som planeras. 

Aktörerna är på olika sätt beroende av varandra, dels genom hur gruppen berörda röstar i allmänna 
val, dels av hur initiativtagarna väljer att agera, till exempel genom att bygga eller inte bygga. 
Politiker kan i sin roll som regelansvariga påverka förutsättningarna för byggande. Olika beslut 
kommer att gynna olika grupper, vilket blir avgörande för hur de berörda väljer att rösta i nästa val 
(Fog et al, 1992 refererad i Lundström, 2010). De olika aktörerna kan vid olika tillfällen tillfalla olika 
kategorier, kommunen kan till exempel i de fall de är markägare agera både som initiativtagare och 
regelansvarig. Till följd av det ömsesidiga beroendet mellan olika aktörer är det en fördel om det 
mellan aktörerna finns ett samförstånd och en förmåga att samverka för att planeringssystemet ska 
fungera (Lundström, 2010).  

3.3 KOMMUNAL ORGANISATION OCH STYRMEDEL 
Det kommunala planmonopolet ger kommunen rätt att genom detaljplaner styra markanvändningen 
med stöd av PBL. Störst möjlighet har kommunen att påverka genomförandet i de fall där kommunen 
är markägare. Kommunen kan då teckna ett markanvisningsavtal för att ställa krav som annars inte 
hade gått att styra genom detaljplan (Lundström, 2010). Där kommunen inte är markägare kan ett 
exploateringsavtal ingås, vid ett sådant är dock kommunen i en något sämre förhandlingsposition.  

Där kommunen inte äger marken är kommunen beroende av fastighetsägaren för att genomförandet 
ska ske i linje med detaljplanen. Därigenom finns ett behov av samverkan för att planeringssystemet 
ska nå sin fulla potential. Healey (Healey, 1997 refererad i Lundström, 2010) beskriver passande nog 
planeringsprocessen som en dialog, där de inblandade aktörerna utväxlar kunskap och åsikter. 
Förutom att samverkan kan underlätta för att genomförandet sker i linje med kommunens planer 
kan en dialogprocess där flera sakägare och inblandade aktörer varit delaktiga leda till att de beslut 
som dialogen resulterar i uppfattas som mer legitima av allmänheten (Innes & Booher, 2003 
refererad i Lundström, 2010).  

3.4 DEN KOMMUNALA PLANERINGENS UTVECKLING  
Under 1970-talets mitt, i miljonprogrammets slutskede, blir frågor som rör fysisk, ekonomisk och 
social planering i större omfattning integrerade i det kommunala planeringsarbetet. Idén om att 
planera för en god samhällsmiljö får större vikt (Denvall 1997, refererad i Montin, 2007). För att 
tillgodose det ökade kravet på bred kompetens som detta medför, involveras nu flera aktörer i 
planeringsarbetet. Till en början rör det sig i huvudsak om aktörer inom den kommunala 
organisationen, men under 80- och 90-talet breddas arbetet till att innefatta olika privata aktörer och 
medborgare (Montin, 2007). Detta blir tydligt då den nya plan- och bygglagen träder i kraft 1987. I 
den ställs högre krav på ökat medborgardeltagande i planeringen och markägaren får en förstärkt 
ställning (Gustafsson, 1999 refererad i Montin, 2007). I och med detta sker en förskjutning från 
”myndighetskommun” till ”förhandlings- och marknadskommun.” Detta får som följd att det politiska 
inflytandet över planeringen försvagas (Sundin, 1997 refererad i Montin, 2007). 

 
Under 1990-talet blir det allt vanligare att externa aktörer på olika sätt blir involverade i kommunal 
planering. Under den här tiden går kommunens arbetssätt mot allt mer processinriktat då man vill få 
med andra aktörer och nå externa resurser för utvecklingsprojekt, som sker inom olika delar av 
kommunens verksamheter (Montin, 2007). I och med detta blir det allt vanligare med privata 
finansiärer för byggande av flerbostadshus, vilket resulterat i fler exklusiva bostäder på attraktiva 
lokaliseringar (Granberg, 2004 refererad i Montin, 2007). 
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Arbetet med en mer hållbar stadsplanering tar fart i och med Agenda 21, det handlingsprogram som 
upprättas vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992. Handlingsprogrammet ska vara ett verktyg för 
att kunna planera för en mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Arbetet 
med Agenda 21 skulle utföras till stor del på lokal nivå, men resultat som framkommit av 
utvärderingar av arbetet visar på att det i många handlingsplaner på kommunal nivå saknats 
resonemang kring vad som avses med hållbar utveckling (Eckerberg & Brundin, 2000 refererad i 
Montin, 2007). Ett brett medborgardeltagande förväntades också i arbetet med Agenda 21. Dock 
kunde man se att det i vissa kommuner, där arbetet med handlingsprogrammet tagits fram med hjälp 
av olika aktörer från lokalsamhället, var svårt att behålla engagemanget och samarbetet med dessa 
efter att själva programmet var färdigställt (Bro m.fl., 1998 refererad i Montin, 2007). 
 
Under 2000-talet har man istället försökt lyfta fram ett mer helhetsorienterat hållbarhetsperspektiv 
och tonat ned arbetet med Agenda 21. En del i detta är riksdagens 16 övergripande miljökvalitetsmål 

(Montin, 2007).  
 
I samband med att dessa miljömål antogs tillsattes Miljömålskommittén vars uppgift blev att 
utarbeta delmål och åtgärdsstrategier för att uppfylla dessa 16 mål. Kommunerna gavs en strategisk 
roll för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. En översikt som Svenska Kommunförbundet 
(nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting) gjorde i slutet av 1990-talet visade dock att resurser 
som rör handläggning och tillsyn ökat sedan mitten av 1990-talet, på bekostnad av arbete som inte är 
reglerat av lagstiftningen, såsom det strategiska arbetet med miljökvalitetsmål (Håkansson, 2005). 
 
I en enkät gjord av Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF 1997, refererad i 
Håkansson, 2005) framkommer det att 55% av de tillfrågade kommunalanställda anser att de inte 
klarar den obligatoriska verksamheten och att en tredjedel av de tillfrågade uppger att de i någon 
mån har möjlighet att driva ett progressivt miljö- och hälsoskyddsarbete. Samtidigt framkommer det 
att de flesta kommunerna i undersökningen anser att det är oklart vad som förväntas av dem från 
statliga myndigheter på området (MHTF, 1997 refererad i Håkansson, 2005). 
 
För att sammanfatta ovanstående kapitel kan man konstatera att allt fler inflytelserika aktörer blivit 
en del av de kommunala planeringsprocesserna. Detta har resulterat i att makten succesivt flyttats 
från de kommunala politikerna och tjänstemännen till de externa aktörerna. I och med politikerna 
och tjänstemännens minskade makt, får de nu i större utsträckning agera som samordnare av olika 
processer och försöka generera goda förutsättningar för en lokal utveckling i en positiv riktning. 
Denna roll har blivit betydelsefull när det kommer till att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling (Montin, 2007). 

3.5 FEMTON HINDER FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 
Regeringen tillsatte Delegationen för hållbara städer år 2008. Delegationen verkade sedan fram till 
2012 och uppdraget bestod bland annat av att identifiera eventuella hinder mot en hållbar utveckling 
av städer i Sverige. I uppdraget ingick också att komma med förslag på lösningar på dessa problem 
(Delegationen för hållbara städer, 2012).  

När Delegationen för hållbara städer avslutade sitt arbete 2012 överlämnades en rapport med 
femton funna hinder för en hållbar stadsutveckling samt förslag på hur staten kan agera för att 
komma till rätta med hindren (Delegationen för hållbara städer, 2012). Här följer de femton hinder 
som delegationen identifierade: 

1. Hållbarhetsvisioner har inte integrerats inom olika politikområden 

2. Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft ges inte tillräcklig tyngd 

3. Ohållbara livsstilar och beteenden bidrar till höga koldioxidutsläpp 
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4. Ökad social och rumslig uppdelning i städerna 

5. Otillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling 

6. Stuprörstänkande försvårar helhetslösningar 

7. Bristande samordning inom och mellan olika nivåer 

8. Ensidigt och kortsiktigt projektfokus hindrar långsiktighet 

9. Bristande kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa, tvärsektoriella processer 

10. Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut 

11. Inlåsning i svårföränderliga och kostsamma strukturer 

12. Otillräckliga satsningar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas utveckling och behov 

13. Otillräckliga satsningar på kunskapsutveckling och pilotprojekt 

14. Brist på fungerande affärsmodeller 

15. Konserverande regler för offentlig upphandling    

Flera av hindren (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) går att härleda till det svenska planeringssystemet och 
problematiken som följer av stuprörsindelning och svårigheten att använda sig av en helhetssyn där 
hållbarhetens alla delar är inräknade (social, ekologisk och ekonomisk). Andra hinder (14, 15) har mer 
koppling till problematik rörande samverkan mellan den privata och offentliga sektorn. I rapporten 
konstaterar delegationen att det behöver finnas en nationell strategi för hur hållbar 
stadsutvecklingen kan bedrivas. Till strategin behöver det knytas incitament som gör att aktörer i 
samhällsbyggandet uppmuntras att fatta beslut i linje med strategin så att ord blir till handling. 
Delegationen för hållbara städer beskriver hur en viktig nyckel till hållbar stadsutveckling är 
samverkan mellan olika aktörer och nivåer, från statlig till regional och lokalnivå. (Delegationen för 
hållbara städer, 2012).   

3.6 INSTITUTIONELL KAPACITET, VAD DET ÄR OCH HUR DEN STÄRKS 
Institutionell kapacitet är ett begrepp som används för att beskriva och studera de institutionella 
förutsättningar som olika aktörer har att bedriva sitt arbete. I följande beskrivning definieras 
institutioner som de möjligheter och begränsningar, formella och informella, som påverkar olika 
aktörer i deras arbete. Hur institutioner och institutionella förutsättningar definieras har utvecklats 
genom åren från en rationell syn som utgår från att aktörer alltid försöker maximera nyttan till att 
inkludera den sociala aspekten som säger att den social kontexten också har en extern påverkan på 
aktörerna (Bergendahl, 2016).   

Institutionell kapacitet kan definieras som aktörers förmåga att arbeta mot att genomföra de inom 
organisationen antagna målen och visionerna (Healey et al., 2003 i Bergendahl, 2016). Institutionell 
kapacitet kan också innebära förmågan att frångå stigberoende (Healey et al, 2002 i Bergendahl, 
2016) Stigberoende kan definieras som tendensen hos en institution att fastna i en loop där 
handlandet är starkt beroende av tidigare tagna beslut (Martin & Sunley, 2006). En tredje tolkning av 
begreppet är att det är förmågan hos en organisation att kunna nyttja förvärvad kunskap, socialt 
kapital och mobiliseringsförmåga för att kunna agera (Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002). 
Bergendahl (2016) själv definierar institutionell kapacitet som förmågan hos inblandade aktörer att 
undvika stigberoende genom utvecklade processer i de olika stegen från planering till genomförande.  

När olika aktörer kan enas kring en gemensam målbild och om hur arbetet för att nå densamma ska 
genomföras är det mycket betydelsefullt i syfte att nå en hållbar utveckling (Bergendahl, 2016). För 
att kunna genomföra planering i enlighet med målbilden krävs också att de ansvars- och ekonomiska 
strukturer som finns inom organisationerna stödjer arbetet (Bergendahl, 2016). Det är också viktigt 
att rätt personer är införstådda i det gemensamma målet, i praktiken innebär det att både politiker 
och tjänstepersoner med mandat att fatta beslut behöver ha samma målbild (Bergendahl, 2016). En 
gemensam målbild utan rätt strukturella verktyg räcker således inte för att kunna nå målet.   
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3.6.1 Kunskap, relationer och förmåga att mobilisera 
Den institutionella kapaciteten består således av olika delar som sammantaget påverkar aktörernas 
förmåga att handla utifrån de mål och visioner som är beslutade. En del är kunskap, det vill säga om 
det finns utrymme för att bygga upp den kunskapsbank som krävs för att utveckla en stad i enlighet 
med mål och visioner (Bergendahl, 2016; Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002). Den 
institutionella kapacitetens kunskapsbank kan stärkas om aktörerna har god tillgång till kunskap om 
vad de förväntas göra, hur de ska göra det och varför. Aktörernas referensramar påverkar hur de ser 
på kunskap, referensramarna påverkas bland annat av tidigare erfarenheter vilket betyder att det är 
viktigt att de ständigt ut- och omvärderas för att kunna utvecklas i takt med komplexiteten i 
planeringen.  Det är också av vikt för den institutionella kapaciteten att olika aktörer som är 
inblandade i planeringen talar samma språk, det vill säga förstår varandras referensramar och är 
beredda att ta in nya idéer och på så sätt utvecklas (Bergendahl, 2016).  

Utöver kunskap är relationella resurser en viktig del i den institutionella kapaciteten. Relationella 
resurser kan översättas som de i planeringen inblandade aktörernas delaktighet i nätverk och deras 
sociala kapital. Är de inblandade aktörerna sammankopplade i nätverk som gör att de lätt kan 
samverka, och bygger relationerna aktörerna emellan på ömsesidig tillit stärks den institutionella 
kapaciteten (Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002). Den institutionella kapaciteten påverkas 
också av hur beslutsmandaten är fördelade i nätverken, vem som får fatta beslut och vilka som har 
tillträde till olika sammanhang (Magalhães et al., 2002 i Bergendahl, 2016). Den kunskap som 
deltagandet i en samverkansprocess kan medföra kan sammanfattas i begreppet institutionellt 
kapital och innehåller tre delar, intellektuellt kapital, socialt kapital och politiskt kapital. Intellektuellt 
kapital är rena kunskapsresurser, socialt kapital är tillit och förståelse för den sociala kontexten och 
politiskt kapital är förmågan att agera kollektivt. Alla dessa delar kan stärkas genom 
samverkansprocesser där olika aktörer får träffas ansikte mot ansikte (Healey, Cars, Madanipour, & 
Magalhães, 2002).  

Mobiliseringsförmåga är en sista del av den institutionella kapaciteten och syftar till förmågan hos en 
aktör eller ett nätverk att mobilisera sig för att kunna ändra tillvägagångsätt så att arbetet leder till 
att mål och visioner uppfylls. Mobiliseringsförmågan går att utvärdera både från ett strukturellt 
perspektiv och ett aktörsperspektiv. Det kan handla om att utnyttja så kallade möjlighetsfönster 
(Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002) där det finns luckor i den rådande strukturen samt 
förmågan hos aktörer att förkovra sig i lärandeprocesser och att delta i olika sammanhang för att 
bygga relationer till andra aktörer och på så sätt lägga grunden till ett gemensamt agerande.  

Det gemensamma agerandet kan i sin tur bidra till att strukturer ändras och möjlighetsfönster skapas 
(Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002). De nätverk som skapas genom samverkansprocesser kan 
därför generera kunskap och socialt kapital som gör att förutsättningar för kollektivt handlande blir 
möjligt också i andra sammanhang än det ursprungliga (Healey, Cars, Madanipour, & Magalhães, 
2002). Ett viktigt verktyg för att stärka den institutionella kapaciteten är att ge inblandade aktörer 
tillträde till arenor där beslutsmandat och makt att genomdriva förändring finns (Magalhães et al., 
2002 i Bergendahl, 2016). Dessa arenor kan utgöras av planeringssammanhang där inblandade 
aktörer möts för att diskutera nyckelfrågor och strategier för vad som kan bli ett samordnat 
handlande (Magalhães et al., 2002 och Vigar et al., 2000 i Bergendahl, 2016).  

Hrelja (refererad i Bergendahl, 2016) menar att beslut i planeringen ofta fattas utifrån varje enskilt 
tillfälle och sammanhang vilket gör att mer övergripande strategiska målsättningar åsidosätts. Ett 
annat hinder mot att det strategiska arbetet inte får det utfall som är tänkt kan vara att konflikter 
mellan olika strategiska inriktningar förbises när mycket kraft istället läggs på att nå en samsyn. I 
praktiken kan produkten av det strategiska arbetet bli för abstrakt vilket leder till att ekonomisk 
utveckling prioriteras istället (Bergendahl, 2016).  
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3.7 SAMVERKANSPROCESSER/ KOLLABORATIVA PROCESSER  
En mer komplex verklighet och större inverkan från privata aktörer har bidragit till skiftet från 
government till governance, eller med andra ord från en top-down till en bottom-up inställning till 
planering. Bottom-up karakteriseras av en nätverksstruktur som bygger på att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan olika aktörer (Lambert & Oatley, 2002). Detta skifte har lett fram till ett 
förhållningssätt till planering som kallas för kollaborativ planering. Kollaborativ planering, är ett av 
flera förhållningssätt till planering, och kan därför användas som ett av flera (Innes & Booher, 2003).  

Matrisen nedan (Figur 4) ger en överskådlig bild av när de olika ansatserna kan vara att föredra. När 
det finns en mångfald av problem som behöver lösas i ett projekt och de inblandade aktörernas 
intressen till stor del är beroende av varandra är den kollaborativa processen lämplig. Är det däremot 
endast några eller ett problem som kan lösas självständigt av en aktör kan en rakare mer hierarkisk 
process användas, likt den planeringstyp som i matrisen nedan kallas för technical bureaucratic. Den 
processen används när till exempel en planerare med hjälp av sin kompetens försöker påverka 
beslutsfattaren att fatta beslut i enlighet med det planeraren finner vara den bästa lösningen. Social 
movement förekommer i fall där grupper som inte upplever sig ha någon reell makt att påverka 
beslutsfattare, gör gemensam sak för att försöka få beslutsfattarna att anamma samma vision som 
intressegruppen. Political influence är ett planeringsperspektiv där oftast en stark grupp eller individ 
på olika sätt gör sig oumbärlig och på så vis kan förhandla med andra aktörer och få dem med på sin 
egen idé (Innes & Booher, 2003). 

I komplexa fall där det finns tydliga kopplingar mellan problemställningar hos olika aktörer kan alltså 
samverkan vara att föredra (Innes & Booher, 2003). Dialogen är det verktyg där de inblandade har 
störst möjligheter att ge sin bild av problemet och tillsammans komma fram till den lösning som bäst 
fungerar för alla, det talar för att lösningarna blir varaktiga (Innes & Booher, 2003). 

Ett viktigt instrument i syfte att nå ett lyckat resultat och riktig samverkan är en autentisk dialog. Det 
innebär att aktörerna, sina olika bakgrunder och intressen till trots, är beredda på att förbise detta 
och är öppna för att diskutera. För att ge förutsättningar för en autentisk dialog måste deltagarna 
redan från början klargöra vilka intressekonflikter som finns och vilka mål man ska sträva mot. 
Dessutom behöver samtalsklimatet i en autentisk dialog vara sådant att deltagarna känner sig 
bekväma med att uttrycka sina åsikter även om de går i strid med åsikterna från andra deltagare. För 
att deltagarna ska kunna få hela bilden behöver alla sakägare som påverkas av processen eller 
dialogen vara med för att kunna föra fram sina intressen och eventuella intressekonflikter till bordet. 
Dialogen behöver också vara fri från restriktioner, det vill säga faktorer som begränsar deltagarnas 
tankar. Restriktioner gör att nya idéer kan utebli på grund av att gruppen är låst till saker som är 
bestämda i förväg (Innes & Booher, 2003).  

Technical bureaucratic 

Convincing 

Political influence 

Coopting 

Collaborative 

Coevolving 

Social movement 

Converting 

Diversity high 
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low 

Interdependence 

of interest 

Figur 4. Fyra olika planeringsperspektiv och när de bör tillämpas (Innes & Booher, 2003, Figur 1.3). 
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Rätt genomförd kan en samverkansprocess leda till att beslutsprocesser underlättas när inblandade 
redan i ett tidigt skede har enats i en gemensam vision. Komplexa problem har dessutom större 
möjlighet att bli lösta om fler kompetenser har varit inblandade i utarbetandet av strategi där alla får 
bidra med det de kan bäst, i kontrast till ett stuprörstänkande som kanske bara löser problemet 
utifrån ett perspektiv. Förespråkare av dialogprocesser menar att de i bästa fall kan leda till helt nya 
tankar som i sin tur leder till helt nya rutiner och sätt att förstå och lösa problem (Innes & Booher, 
2003) 

Fungerande samverkansprocesser/kollaborativa planeringsprocesser bygger den institutionella 
kapaciteten, det betyder att resultatet av processen i form av en överenskommelse, plan, vision eller 
annat beslut inte är den enda vinsten med processen. Processen i sig självt har också den bidragit till 
organisationernas utveckling genom ny kunskap, ökad förståelse, tydliggörande av roller och 
relationer som kan nyttjas i det fortsatta arbetet (Innes & Booher, 2003; Lundström, 2010).  

Forskning visar att samverkansprocesser och integrerade planeringsmodeller är viktiga verktyg för att 
nå målet om ett mer hållbart resande (Bergendahl, 2016; Delegationen för hållbara städer, 2012), det 
samma kan antas gälla för all typ av hållbar stadsutveckling. För att dessa samverkansprocesser ska 
ge önskat resultat krävs det dock att deltagande aktörer har de ekonomiska, tids- och 
kunskapsmässiga resurser som krävs (Bergendahl, 2016). En anledning till att samverkansprocesser 
kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande är att den formella planeringsprocessen i stor 
utsträckning bara konfirmerar sådant som redan är avtalat och överenskommet i tidigare skeden 
(Healey, Cars, Madanipour, & Magalhães, 2002). 

Ett annat hinder mot omställningen mot ett mer hållbart samhällsbyggande är att aktörer är alltför 
låsta i gamla tankebanor. Planeringen behöver därför ge mer utrymme för olik- och nytänkande 
istället för att diskutera sådant som det redan råder konsensus kring (Bergendahl, 2016).  

3.8 KONCEPTUELLA RAMVERK FÖR DIALOGPROCESSER 
Det finns flera exempel på ramverk för samverkansprocesser/dialogprocesser. Två etablerade 

arbetsmetodiker är SymbioCity Approach och CityLab, dessa två beskrivs närmare nedan. Båda dessa 

har använts i de projekt (Jakobsdalen och Kristineberg) som studerats i den här uppsatsen. 

Uppsatsen studerar endast utfallet av kommunernas deltagande i SymbioCity Approach. 

3.8.1 SymbioCity Approach 
SymbioCity Approach är enligt upphovsmännen en arbetsmetodik eller konceptuellt ramverk för hur 
arbete med hållbar samhällsutveckling kan bedrivas. Den uppmuntrar till tvärsektoriellt arbete för en 
ekonomisk, social, ekologisk och rumsligt hållbar utveckling. Arbetsmetodiken SymbioCity Approach 
lämpar sig för användning främst på lokal eller regional nivå i såväl utvecklingsländer som i-länder 
(Ranhagen & Groth, 2012).  

Metodiken kan utgöra en bas för hållbarhetsdialoger på en lokal nivå mellan olika sakägare. Metoden 
är också ett sätt att på lokal nivå hitta synergier mellan olika system och integrera dem i planeringen. 
Genom att samla olika aktörer kan de tillsammans upptäcka områden där de kan hjälpa varandra och 
tillsammans hitta lösningar som gynnar flera inblandade (Ranhagen & Groth, 2012). 

Arbetsmetodiken går att anpassa efter lokala behov men den lämpar sig bland annat vid utveckling 
av nya städer eller stadsdelar där det behöver arbetas fram strategier för hur utvecklingen ska ske. 
Ett annat användningsområde är att använda metodiken som ett komplement till andra lagstadgade 
verktyg för att nå ett hållbart resultat i stadsbyggnadsprojekt (Ranhagen & Groth, 2012).  

Med SymbioCity Approach får man möjligheten att anta ett tvärsektoriellt perspektiv men på ett eller 
flera system åt gången. Exempelvis genom att titta på hållbart resande utifrån planerares-, 
exploatörers-, väghållares- och skolans perspektiv. Eller genom att utifrån alla dessa perspektiv titta 
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på hur energisystemen kan integreras med grönstrukturen men också på kopplingar mellan 
ekonomisk, ekologisk, social och rumslig hållbarhet (Ranhagen & Groth, 2012). Dessa kopplingar 
symboliseras av figur 5 (Figur 5, s. 18). 

 
 

 

Figur 5. I mitten av figuren syns de olika hållbarhetsdimensionerna, med människan och dess grundläggande 
behov i centrum. Det som sätter ramarna för dessa är de tre yttre ringarna, urbana system, institutionella 
faktorer och den rumsliga dimensionen (Ranhagen & Groth, 2012, Figur 3.2). 
 
Processmetodiken kan som sagt anpassas efter lokala förutsättningar men innebär i grova drag att 
deltagargrupper arbetar cykliskt, där först organisationen diagnostiseras och beslut tas om vilka som 
bör vara med. Sedan får gruppen tillsammans jobba fram nyckelfrågor och framtidsbilder för att 
därefter lite mer på djupet analysera vilka åtgärder som krävs och hur de ska implementeras för att 
nå visionen. Om tid och utrymme finns kan de tidigare stegen revideras längs vägen i takt med att 
kunskapen och förståelsen för projektet ökar (Ranhagen & Groth, 2012). 

Verktyg som används i processmetodiken är bland annat; platsanalys, strukturerad brainstorming, 
klustring, prioritering av nyckelfrågor och formulering av mål och indikatorer.  Scenariometodik och 
backcasting är också vanliga verktyg i processen. Scenariometodik innebär att man utvärderar och 
väger olika möjliga utvecklingsscenarion för ett område, mot varandra, som ett steg i att komma 
fram till vilka nyckelfrågor som väger tyngst i ett projekt. Backcasting innebär att man föreställer sig 
att man står i framtiden, med sin vision uppfylld, och blickar tillbaka mot nutiden. På detta sätt kan 
man ”se” vad som behöver göras för att de mål och visioner man har för projektet ska uppnås. 
Arbetet genomförs i workshopform. Deltagarna arbetar i grupper där olika aktörer med olika expertis 
finns representerade för att alla kunna ge sin syn på utvecklingen. Det är därför viktigt att alla 
kompetenser som kan anses viktiga för projektets genomförande får möjlighet att delta (Ranhagen & 
Groth, 2012). 
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3.8.2 CityLab 
CityLab är enligt upphovsmännen ”ett forum för kunskapsuppbyggnad och kunskapsdelning inom 
hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC)”.  CityLab består av två 
huvuddelar, CityLab Network och CityLab Action. CityLab Network är ett nätverk som håller 
seminarier och nätverksträffar på ämnet hållbar stadsutveckling. CityLab Action är ett ramverk för 
samverkansprocesser, som ämnar hjälpa stadsutvecklingsprojekt att formulera hållbarhetsmål i 
planeringsprocessen och arbeta för att dessa uppnås i stadsbyggnadsprocessen. En del av 
utbildningen består också i att dela erfarenheter med andra projekt som genomgår, eller har 
genomgått processen. CityLab certifierar projekt i planeringsfasen, men kommer även kunna 
certifiera projektens genomförandefas under 2019 och förvaltningsfasen under 2020. För att delta i 
denna process och ta del av dess certifiering behöver man genomgå en bestämd utbildningsplan och 
producera vissa dokument, däribland ett Hållbarhetsprogram. Certifiering kan erhållas för både små 
och stora projekt och man riktar sig åt såväl kommuner, som byggherrar och fastighetsbolag (Sweden 
Green Building Council, 2018).   

3.9 HINDER OCH KRITIK MOT SAMVERKANSPROCESSER 
Att aktörerna inom ett samverkansprojekt är överens behöver inte betyda att beslut kan fattas i 
enlighet med vad man nått konsensus kring. Samverkansdialogerna är i sig inte bindande vilket gör 
att aktörerna inte är tvungna att följa eventuella överenskommelser vilket gör att det konkreta 
resultatet uteblir. Tidigare nämnda mer abstrakta vinster (ökad institutionell kapacitet) med 
processen kan ändå vara betydelsefulla i det fortsatta arbetet både inom pågående och framtida 
projekt (Innes & Booher, 2003).  

I ett stadsutvecklingsprojekt i Newcastle, England, som genomförts som ett samverkansprojekt med 
flera olika sakägare involverade blev resultatet ändå inte det önskade. Förutsättningarna för 
byggande av institutionell kapacitet fanns men på grund av olika anledningar saknade 
samverkansgruppen möjlighet att mobilisera och agera utifrån den gemensamma visionen. Bland 
annat fann forskare inom projektet att relationerna mellan involverade aktörer inte byggde på 
ömsesidig tillit. I samverkansgruppen saknades dessutom vissa aktörer av stor betydelse för 
projektet. Sist men inte minst fann man att maktutövning inte enbart skedde utifrån 
överenskommelser under samverkansprocessen utan även via andra kanaler (Magalhães, Healey, & 
Madanipour, 2002).  

Ett annat hinder vid samverkansprocesser är att strävan efter överenskommelse bland deltagarna 
gör att kritiska frågor och konflikter utelämnas för att erhålla konsensus, problemen sopas då under 
mattan och slätas över (Lambert & Oatley, 2002). Enligt Håkansson (2005) är syftet med en dialog 
inte alls att skapa konsensus eller samsyn kring en viss fråga, utan istället en möjlighet att synliggöra 
olika ställningstaganden. Detta gör dessa ställningstaganden möjliga att reflektera över och ger en 
ökad förståelse mellan deltagarna i en dialog. Samverkansarenor kan dock trots intentionen om att 
nå konsensus utgöra slagfält där olika intressen möts och konflikter uppstår istället för att lösas 
(Lambert & Oatley, 2002). Kritiker till den kollaborativa planeringsteorin menar också att den 
misslyckas med att förklara verkligheten och därför inte heller kan agera för att åstadkomma 
förändring (Flyvbjerg & Robinson, 2002 refererad i Lundström, 2010).  

3.10  PLANERARENS ROLL 
En planerare ställs i sin yrkesroll inför problem som kan uppfattas som enkla eller komplexa. Fridlund 
(2017) beskriver dessa komplexa problem som stökigheter, svårgreppbara och föränderliga 
uppfattningar av verkligheten som planeraren (och resten av mänskligheten för den delen) försöker 
förenkla för att bättre kunna förstå och hantera. När förenklingar av komplexa problem görs är det 
alltid aspekter som kommer väljas bort, ibland medvetet och ibland omedvetet.  
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Hur man förenklar beror på ens referensramar, varför två personer kan ha helt olika uppfattningar av 
samma problem. När olika versioner möts uppstår ”skavningar.” När en individ utsätts för något som 
denne anser vara fel utifrån individens vetande och tyckande leder det till en olustkänsla och stress. 
Individer strävar enligt Festinger (Festinger, 1962, refererad i Fridlund, 2017) efter ”inre konsonans 
och harmoni” vilket leder till att man inte sällan aktivt strävar efter att undvika den typen av 
information eller tillstånd där denna harmoni rubbas.  

Att undvika eller bortse från skavningar leder dock sällan framåt utan beskrivs av Deleuze och 
Guattari (Deleuze & Guattari, 2009 refererad i Fridlund, 2017) som ett meningslöst försök att lösa ett 
problem som inte går att lösa. Istället ska skavningar uppmärksammas och användas som ett sätt att 
reflektera kring de bakomliggande orsakerna (Fridlund, 2017).  

En planerare kan enligt Fridlund (2017) beroende på situation och person anta en eller flera av 
följande tre persona, ”Central persona”, ”Entreprenöriell persona” och ”Kommunikativ persona.” 
Kommunikativ persona har i sin tur två underkategorier, ”neutral mellanhand” och ”sakförare.” Det 
som skiljer de olika typerna åt är hur den egna planerarollen uppfattas och vilka färdigheter som 
anses viktiga.  

Kortfattat kan en central persona beskrivas som experten som gör tydlig skillnad på politik och 
förvaltning och ser som sitt syfte att skydda det allmänna intresset genom byråkratiska förfaranden. 
Den entreprenöriella personan ser fördelar med att byråkratin inspireras av näringslivets logik och att 
det offentliga styrs med metoder hämtade från den privata sektorn. Enligt en entreprenöriell persona 
är det klokt att fokusera på att ge kunden det den vill ha till rätt pris. En kommunikativ persona som 
ser sin roll som en ”neutral mellanhand” anser att det är möjligt att hitta den gyllene medelvägen för 
flera inblandade aktörer, för att hitta denna är det dock nödvändigt att synliggöra konflikter. Den 
”neutrala mellanhanden” vill ge medborgare större inflytande genom medborgardialoger där också 
en mer kritisk ”neutral mellanhand” använder verktyg för att synliggöra konflikter. En kommunikativ 
persona som ”sakförare” tar istället ställning för en särskild minoritet eller på annat sätt missgynnad 
gruppering, planeraren försöker då genom att informera och påverka beslutsfattare förbättra 
situationen för dessa grupper (Fridlund, 2017). 

Då varje planerare kan anta olika persona i olika sammanhang kan skavningar uppstå både inom en 
persona och mellan olika persona och således också mellan olika individer. Skavningarna kan ibland 
vara svåra att hantera men att helt bortse från dem kan också få konsekvenser om de tillåts växa och 
bli till större konflikter (Fridlund, 2017). Schön (1983) diskuterar i ”The Reflective Practitioner” 
planerarens roll gentemot exploatörer och politiken. Han beskriver denna som en balansakt mellan 
intressen. Å ena sidan att göra det som denne anser vara positivt för stadens utveckling och den 
politiska viljan och å andra sidan att vara exploatören till lags. Detta är något som enligt Schön (1983) 
ofta leder till svårtydda maktförhållanden och oklara intressen. 
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4 RESULTAT 

4.1 INTERVJUER 
Granskning och kodning av intervju- och anteckningsmaterial resulterade i följande teman som 
ansågs ha störst betydelse för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar:  

• Resultat av dialogprocessen – med underkategorierna: delaktighet, materiella produkter, 
förankring, kompetens, socialt kapital och tvärsektoriell inblick och förståelse  

• Förmåga att agera utifrån processen  

• Faktorer som påverkar resultatet – med underkategorierna: nivån på dialogen, 
syftesformulering, resursbrist, yttre påverkan, skede för processen och nyckelroller  

• Konsensus eller konflikt 

Resultaten redovisas nedan kommun- och temavis för att sedan analyseras och jämföras under 
rubriken Resultatanalys.  

4.1.1 Resultat av dialogprocessen 
Följande tema redovisar sådant som tjänstemännen på de två kommunerna, exploatörer från 
projektet i Vallentuna och tjänstemannen på det kommunala bostadsbolaget i Borlänge anser sig ha 
fått ut av processen.  

I Vallentuna hölls en hållbarhetsdialog parallellt med detaljplanearbetet för den nya stadsdelen 
Kristineberg. Processen har än så länge resulterat i en sammanställning, men respondenterna är 
överens om att det i huvudsak är andra resultat som varit den största vinsten med dialogen. 

Dialogprocessen i Borlänge hölls i ett tidigt skede för att samla kunskap och idéer inför framtagandet 
av planprogrammet för Jakobsdalen. Dialogerna resulterade i både materiella produkter och i ökad 
institutionell kapacitet enligt de respondenter som intervjuats. Resultaten redovisas här i de 
underkategorier som funnits vid kodning av materialet.  

4.1.1.1 Materiella produkter 
Vallentuna 
I Vallentuna har det gjorts en sammanställning av vad som diskuterats under dialogprocessen och en 
sammanvägning av vad de olika grupperna under workshoparna kom fram till under respektive 
övning. Sammanställningen beskrivs som utförlig och som ett bra bevis på att kommunen har gjort 
något extra i det här projektet men det är inget dokument som används i det dagliga arbetet. 
Flertalet respondenter (3, 4, 5, 6) uttrycker dock att förhoppningen från kommunens sida var att 
dialogprocessen skulle resultera i en åtagandeförklaring och att det arbetet pågår. Hur 
åtagandeförklaringen kommer se ut är ännu inte spikat men tanken är att det ska undertecknas av 
både kommunen och exploatörer.  

Tjänstemännens syn på åtagandeförklaringen skiljer sig något från de intervjuade exploatörernas. 
Samtliga tre exploatörsrespondenter (7, 8, 9) ställer sig lite frågande till åtagandeförklaringen och det 
är tydligt att de inte varit införstådda med att det var dit kommunen ville komma med 
dialogprocessen. Respondent 7 och 9 menar att markanvisningsavtalet redan är en form av 
åtagandeförklaring och att en åtagandeförklaring i tillägg till det blir överflödigt. Respondent 9 säger 
också att om en sådan åtagandeförklaring ändå tas fram är det viktigt att den inte blir ensidig utan 
att alla parter åtar sig vissa saker. För att projektet ska kunna genomföras får en eventuell 
åtagandeförklaring inte påverka ekonomin enligt respondent 9 som säger: ”och blir det starkt 
fördyrande så tror jag att det finns en risk att en del kliver av snarare än att det blir genomfört. Så då 
måste det mötas med andra åtgärder kanske från kommunen. Det ska inte vara ett ensidigt avtal, det 
ska vara något som är för allas bästa. Det är viktigt.” 
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Förhoppningen från de deltagande exploatörerna har snarare varit att processen ska landa i något 
konkret som märks av i en detaljplan än i en åtagandeförklaring. Flera av byggherrarna uttrycker 
dock att kopplingen mellan dialogerna och det pågående detaljplanearbetet ännu inte märkts av från 
deras håll. Arbetet med planerna är dock ännu ej avslutat så det återstår att se. Respondent 8 säger 
så här om hur hen uppfattat dialogprocessens avspegling i de diskussioner som förts mellan 
tjänstemän och hen i egenskap av byggherre angående kommande detaljplan: ”Men som sagt, jag 
har inte sett något resultat som har landat nere i planarbetet. Alltså den kopplingen har jag inte sett. 
Och det får man väl hoppas att det blir något sådant.” Respondent 9 har liknande åsikter kring de 
samtal som denne fört med kommunen: ”Inte så jättemycket, det är mer liksom konkreta frågor i 
detalj. Parkeringslösningar och det blir mer så. För att man behöver nagla fast liksom plangränser och 
egenskapsgränser och annat. Så det är mer frågor som har med liksom streck och bestämmelser att 
göra snarare än liksom det här övergripande” och menar att det under workshoparna diskuterats 
övergripande frågor men att diskussionerna hen deltar i nu behandlar mer konkreta och detaljerade 
frågor. Detta är något som också respondent 4, som jobbar på kommunen känner. Nämligen att 
dialogprocessen inte påverkat arbetet med detaljplaner i någon större utsträckning.  

Borlänge 
Syftet med dialogprocessen i Borlänge var att genom att arbeta tvärsektoriellt ta fram underlag till 
ett planprogram som sedan ligger till grund för fortsatt detaljplanering. Planprogrammets innehåll 
har således påverkats av processen. Både respondent 10 och 11 tycker att det som diskuterades vid 
dialogerna syns i planprogrammet men att dialogprocessen och diskussionerna där inte är lika 
närvarande i det dagliga arbetet längre. Förutom planprogrammet gjordes även en sammanställning 
som beskrev och utvärderade dialogprocessen. Denna sammanställning kan dock enligt en av 
respondenterna (11) vara svårförståelig för den som inte jobbar med planfrågor.    

4.1.1.2 Delaktighet och förankring 
Vallentuna 
Flertalet respondenter (2, 3, 9), både tjänstemän och exploatörer säger att dialogprocessen kan 
användas för att förankra processen och kommunens ambitioner med Kristineberg både för 
allmänheten och deltagande aktörer. I ett projekt som Kristineberg, som varit omdiskuterat från 
början då det kommer byggas i ett område med höga naturvärden och som varit populärt för 
rekreation, är processen ett bra instrument. Detta blir ett sätt för kommunen att kommunicera att de 
verkligen anstränger sig för att det ska bli ett lyckat resultat säger respondent 3 och 4. Att få känna 
sig delaktiga kan göra att man blir mer engagerad säger respondent 7.  

Borlänge 
De materiella produkterna är bara en liten del av resultatet ifrån dialogprocessen. En av de största 
vinningarna med workshopserien enligt respondent 1 och 11 är att processen, genom att samla 
tjänstemän från olika sektorer, förankrar arbetet och får fler att känna sig delaktiga. Att komma fram 
till mål eller ett förslag anses vara sekundärt i jämförelse med den förankring i olika sektorer det 
innebär att bjuda in och låta alla komma till tals och framföra sina synpunkter. Respondent 11 
uttrycker det kort och koncist: ”Den största styrkan enligt mig är väl att, kanske mer att alla möts än 
att man kommer fram till någonting.” 

4.1.1.3 Kompetens 
Vallentuna 
I Vallentuna hade varje workshop ett tema; vision och nyckelfrågor, grönstruktur, social hållbarhet, 
hållbara resor och hållbara och resurseffektiva energisystem. Varje workshop föregicks av en 
föreläsning för att inspirera deltagarna i de diskussioner som sedan följde. Just föreläsningarna är 
något som lyfts fram som något positivt av de flesta respondenterna (2, 3, 5, 6, 8, 9). De menar att 
föreläsningarna har inspirerat och givit deltagarna ny kunskap som kan bli användbar i framtida 
projekt. Föreläsningarna har också bidragit till bättre efterföljande diskussioner säger respondent 5. 
Så här beskriver respondent 9 föreläsningarna: ”Det är ju mer att man får upp blicken för vad man 
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behöver göra i olika projekt framöver liksom för att ligga i framkant.” Respondent 8 håller med om 
att föreläsningarna varit inspirerande men är kritisk till nivån på både dem och den efterföljande 
dialogen. Respondenten (8) har främst sett dialogprocessen som ett tillfälle att knyta kontakter. Den 
nya kunskapen ser respondenten (8) som en bonus även om hen inte tycker att föreläsningarna varit 
särskilt relevanta i just det här projektet: ”Och sen kan man ju lära sig någonting. Det är ju inte som 
att… föredragen har ju varit intressanta ändå. Men inte just för den här.”  Förutom ökad kompetens 
till följd av intressanta föreläsningar menar några av respondenterna (2, 3, 6) att deras kunskaper 
rörande projektet har ökat till följd av samtalen med de andra ingående aktörerna.  

Borlänge 
Arbetet under dialogerna ledde enligt ett par av respondenterna (10, 11) till ökad kompetens. 
Framförallt lärde sig kommunen en arbetsmetodik som man senare kunnat använda i andra projekt. 
Den viktigaste kunskapen är enligt respondent 10 att man förstått vikten av att arbeta tvärsektoriellt 
för att kunna få fram bra underlag. Respondenten menar att processen tydliggjorde det hen redan 
visste nämligen att det är bättre med lång planeringstid och kort implementeringstid för att slippa 
släcka bränder till följd av ett sämre genomarbetat förslag. Detta gäller särskilt sådana frågor som 
inte helt tydligt faller på en sektor utan berör flera, vilket gör det svårt att veta vems ansvar det är.  

4.1.1.4 Socialt kapital 
Vallentuna 
En chans att knyta kontakter och skapa nätverk, det var något som alla intervjuade exploatörer (7, 8, 
9) såg som ett väldigt positivt resultat av dialogprocessen. När respondent 9 berättar om vad hen 
tyckt om workshoparnas upplägg säger hen så här: ”Men jag tycker att det var väl bra. Inte minst 
utifrån ”lära känna” synpunkt.” Även de flesta tjänstemännen (3, 4, 5, 6) känner att just möjligheten 
att lära känna varandra har bidragit mycket i det fortsatta arbetet. Att få ett ansikte på personer som 
man senare ska förhandla med tror respondent 3 kan vara mycket positivt och resonerar så här: ”Och 
vi har bjudit in dem till det här och det tror jag gör att det blir lättare att ha en bra relation, vilket 
säkert skapar en större vilja av att komma överens.” Respondent 5 håller med men uttrycker sig så 
här: ”I avtalsbiten är det ju som jag tidigare sa. Där tycker jag att det förenklat kommunikationen.” 
Flera av respondenterna (5, 6, 8) menar dock att processen inte påverkat hur de samverkar, det är 
sådant som krävs ändå, men att det ändå underlättar att faktiskt träffas och ta sig tid att sitta ner och 
lära känna varandra. Något som i andra fall kunnat rationaliseras bort.  

Borlänge 
Två av de tre respondenterna (10, 11) i Borlänge berättar att det blivit lättare att samverka inom den 
kommunala organisationen som ett resultat av dialogprocessen. Det handlar bland annat om att de 
fått ett ansikte på deltagarna vilket kan underlätta när en kontakt behöver tas. Respondent 10 
märker skillnad i hur hen samverkar inom organisationen efter dialogprocessen och beskriver det så 
här: ”Jag ska inte säga att det sker naturligt men det sker mer. Som ett resultat av workshopen.” 
Respondent 11 känner också att tröskeln till att ta kontakt blivit lägre och beskriver det med orden: 
”Ja men på något sätt så blir det lättare att fråga. För ibland kanske man … skiter i att fråga för 
att…hon har säkert mycket att göra. Så jag tror att det gör jättemycket.” 

4.1.1.5 Tvärsektoriell inblick och förståelse 
Vallentuna  
Bättre förståelse för varandra är något som så gott som alla respondenter (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) 
framhåller som en styrka med dialogprocessen och dess genomförande. Respondent 6 beskriver vad 
deltagandet i dialogprocessen gett hen som tjänsteman på kommunen så här: ”Jaa, men kanske en 
större förståelse och insikt för byggaktörerna och deras arbetssätt, och att vi ofta vill samma saker i 
slutändan. Men att det kanske ter sig lite olika på vägen.” Respondent 3 beskriver styrkorna med 
processen på ett liknande sätt: ”Ja men styrkorna är ju att vi kan få insikter som vi, vi har svårt att 
bevaka kanske exploatörernas perspektiv eller till exempel… Så då kan vi få insikter från dem. Och 
samtidigt som vi har möjlighet att förmedla vårat eget perspektiv och visa vilket arbete vi gör och 
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avvägningar som vi gör i liksom ett forum som inte handlar om att nu har vi bokat ett möte.” 
Respondent 7 som är exploatör säger i princip samma sak, men om sin ökade förståelse för 
kommunens arbete: ”och sen tycker jag att det är spännande att få en insikt i de här kommunstyrda 
bitarna som man kanske inte som byggherre alltid själv har insikt i. Så det har varit spännande att se 
vilka utmaningar de står inför. Det är så lätt att säga att det är bara att fixa men det är ju mycket 
från kommunens sida kanske som det bara är att fixa, det är ju finansieringar och det är ju liksom alla 
möjliga saker som kanske inte är bara att fixa.” Respondent 9 framhåller dock att skilda perspektiv 
ibland kan göra det svårare att föra en diskussion eftersom man är mer eller mindre engagerad 
beroende på vad man har för utgångspunkt. 

Borlänge 
Samtliga tre respondenter på Borlänge kommun framhåller att dialogprocessen har bidragit till en 
ökad förståelse för vad de olika sektorerna arbetar med. Respondent 10 menar att det tvärsektoriella 
angreppssättet hade varit nödvändigt även om man inte valt att genomföra dialogprocessen. 
Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalens komplexitet hade krävt att den typen av frågor hade 
avhandlats men det hade enligt respondenten förmodligen tagit längre tid om workshopen inte ägt 
rum. Respondent 1 tycker att mötet mellan tjänstemän från olika sektorer är väldigt betydelsefullt 
och säger att: ”olika professioner, i det här mötet, så blir två plus två, det blir mer än fyra alltså hela 
tiden”. Respondent 10 beskriver en av fördelarna med dialogprocessen så här ”fördelen är ju också 
att förståelsen för varandras kompetenser och uppgifter och roller ökar”. Respondent 11 håller till 
viss del med och menar att alla deltagare från olika sektorer nog känner att de fått vara med och 
påverka.  

Enligt respondenten (11) finns det dock en risk att engagemanget som finns under workshoparna 
stannar där och att det sen svalnar när man är tillbaka på sin förvaltning. Det senare gäller särskilt 
frågor som är svåra att finna ett tydligt svar på under workshoparna och som det egentligen behöver 
jobbas vidare med. Ett par av respondenterna (10, 11) menar också att dialogprocessen är ett bra 
forum där tjänstemän från de olika förvaltningarna kan träffas för att diskutera vem som gör vad, 
många av frågorna som rör hållbarhet kan beskrivas som tvärsektoriella och ansvarsfördelningen är 
inte helt självklar. Respondent 10 beskriver det så här: ”För att då är det så här du har ju olika 
sektorer i kommunen, vilket innebär att bildning har ju sitt ansvar och sociala sektorn har ju sitt 
ansvar och sen har ju samhällsbyggnadssektorn sitt ansvar, men vem äger värdegrundsfrågorna? Det 
gör vi ju gemensamt.”  

4.1.2 Förmåga att agera utifrån processen   
Deltagandet i processen kan som framgått ovan resultera både i materiella produkter och i byggande 
av institutionell kapacitet. Följande stycken behandlar hur respondenterna upplever att de kan dra 
nytta av dessa resultat i sitt fortsatta arbete i projekten (Kristineberg och Jakobsdalen).  

Vallentuna 

I Vallentuna hölls dialogprocessen i samband med framtagandet av detaljplaner, där de första två 

etapperna av fyra redan haft sina detaljplaner ute på samråd. Detta var något som flera av 

respondenterna (2, 4, 6) anser vara begränsande. Att planerna redan kommit så långt och att de 

råder viss tidspress gör dem mer låsta för ändringar till följd av dialogprocessen. Respondent 3 tycker 

dock att det fortfarande finns visst utrymme, men att det hänger på om man lyckas dra några 

slutsatser ur processen som går att föra över i en detaljplan.  

Respondenten (3) menar att eventuella insikter inte påverkar utformningen av till exempel 
kvartersmarken men att hen fått en uppfattning om vad byggherrarna anser vara viktigt och kan 
fokusera mer på det: ”men att man ändå förstår att det läggs vikt vid sådana saker som jag också 
tycker är viktigt, att vi har liksom en samsyn och då kan man ju fokusera på att fortsätta utveckla 
dem. Alltså det kan vara mötesplatser, parkområden och lekplatser och sådant till exempel… Att alla 
tycker det är viktigt. Och då kan man ju lägga mer fokus på det. Så man får väl stöd i många frågor.”  
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Respondent 3, 4, och 5 säger att det största potentialen för processen att påverka det fortsatta 
genomförandet av projektet är i tecknandet av avtal mellan exploatörer och kommunen. 
Respondenterna (3, 4, 5) menar att det är där processen gör störst nytta, dels för att den har 
underlättat kommunikationen, dels för att saker som har diskuterats under workshoparna kan 
komma upp under avtalsmötena och då är det bra att kunna ta stöd i de diskussioner som förts 
under workshoparna i ett mer lättsamt sammanhang. Så här säger respondent 4 om hur processen 
kan underlätta i avtalssituationer: ”Ja, plus att i avtalen…så vet jag vad vi har kommit fram till i 
workshopsen. Så det kan man ju lätt konstatera under avtalsmötena att det här har vi ju faktiskt 
arbetat fram tillsammans.”  

För exploatörerna så är det entydigt så att processen ännu inte påverkat deras projekt jämfört med 
innan processen. De anser att de i stort är beroende av vad kommunen väljer att göra i samband med 
att detaljplanen färdigställs. De deltagande exploatörerna hade redan vunnit 
markanvisningstävlingen innan dialogserien startade och har på sätt och vis redan lovat vad de 
tänker bygga i sina respektive bidrag. Respondent 8 och 9 anser båda att de samtal de haft med 
kommunen så här långt inte har haft någon koppling till dialogprocessen och det som diskuterades 
där. Samtalen berör istället frågor som alltid figurerar i den här typen av samtal, till exempel 
parkeringsnormer och egenskapsgränser. Så här uttrycker sig respondent 8 i frågan: ”Där känns det 
ju mer som en traditionell process. Det finns liksom ingen koppling med den dialogen, man får 
stångas som man brukar göra liksom. Markanvisningen var ju gjort långt… och den här tävlingen var 
ju gjort innan dialogprocessen. Och där var det ett antal förutsättningar satta så att säga. Och det… 
nu när vi för en dialog med kommunen så relaterar ju de till tävlingen, och de förutsättningar som 
finns där, så det finns liksom ingen koppling till dialogprocessen.”  

Både respondent 7 och 8 är dock överens om att det fortfarande finns tid för att peta in frågor som 
diskuterats under dialogprocessen. Överlag är det så att respondenterna (7,8 och 9) känner att den 
avslutade markansvisningstävlingen innebär en begränsning i vad som kan göras och vad som är 
beslutat. Två av respondenterna (8 och 9) säger att de upplever att markanvisningsförutsättningarna 
är det som främst diskuteras i samtal med kommunen.  

Borlänge 

Dialogprocessen i Borlänge hölls i samband med framtagandet av planprogrammet för Jakobsdalen. 

Där tycker de tillfrågade respondenterna (1, 10, 11) att de hade möjlighet att omsätta slutsatserna 

från workshoparna till vad som senare blev planprogrammet. Något som respondenterna (1, 10, 11) 

påtalar är att arbetet som gjordes lite grann faller i glömska med tiden, dels beroende på 

personalomsättning, dels beroende på avsaknad av uppföljning. Respondent 11 resonerar också 

kring fortsättningen och menar att en tydlig ansvarsfördelning över vem som gör vad har saknats. 

Engagemanget har varit starkt under workshoptillfällena men har sedan fått stå åt sidan för ordinarie 

arbetsuppgifter. Respondent 10 tycker å andra sidan att workshoparna gjort fler uppmärksamma på 

vem som gör vad och att ansvaret för vissa frågor behöver fördelas på flera. Respondent 10 påpekar 

också att projektet Jakobsdalen är så komplext och det i sig gör att det är svårt att besvara alla frågor 

i ett planprogram.  

4.1.3 Konsensus eller konflikt 
Under temat konsensus eller konflikt har material kodats som rör deltagarnas relationer under 
workshoptillfällena. Närmare bestämt vikten av att komma överens eller att inte göra det. 
 
Vallentuna 

Respondent 2 och 9 lyfter fram vikten av att ta upp frågor som deltagarna inte är överens om i 

dialogprocessen. På detta sätt fokuserar man på de svårlösta problemen, istället för att diskutera 

sådant det redan råder konsensus om. Respondent 9 uttrycker sig så här: ”Det man ofta väljer att 

diskutera i Sverige är ju sådant man är överens om och sådant man inte är överens om är egentligen 
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det man behöver prata mer om.” Respondent 2 menar på att det finns en risk att det kan verka som 

att alla är överens under själva workshoppen, trots att så inte är fallet. När man väl kommer tillbaka 

till sitt skrivbord är risken att man inser att det man kommit överens om i processen inte är möjligt 

att genomföra. Vidare menar respondenten (2) att den största vinsten med en sådan här 

dialogprocess är när aktörer finner sätt att samarbeta med varandra, både i planerings- och i 

genomförandeskedet, som skapar mervärde för bägge parter. 

Respondent 3 menar att det faktum att kommunen bjudit in utomstående aktörer att delta i 
processen, kan i sig bidra till en bättre relation parterna emellan och att detta i sin tur kan leda till en 
större vilja att komma överens i senare förhandlingar. Respondent 5 är inne på samma spår och 
menar att diskussionerna under workshoptillfällena, som sker i en avslappnad atmosfär, lättare leder 
till samsyn i projektet än ett vanligt möte skulle ha gjort. Vidare menar respondenten (5) att det i 
senare skeden är lätt att hänvisa till vad man kommit fram till i dialogprocessen, i förhandlingssyfte. 
Respondent 6 tycker att ett fritt upplägg på övningarna och diskussionsfrågorna under 
workshoptillfällena är en viktig del i att skapa ett bra samtalsklimat, som kan göra att deltagarna 
slappnar av och har lättare att hitta lösningar på problemen. 
 
Borlänge 

Respondent 10 menar på att processens verktyg hjälper deltagarna att tillsammans arbeta fram vad 

gruppen anser är mer eller mindre prioriterat. Detta kan till slut utmynna i en gemensam målbild för 

projektet, där vissa saker rationaliseras bort och andra förstärks. Respondenten (10) upplever att 

åsikterna deltagarna emellan gick isär i början av processen, men att man i processens slutskede 

”drog åt samma håll”. Respondent 11 lyfter fram vikten av att konfronteras i de frågor där åsikter går 

isär, för att ha en möjlighet att arbeta sig fram till en lösning. Denne anser att man (som nämnts 

under skede för processen) även bör mötas i senare skeden av projektet, då konkreta beslut måste 

fattas och man måste väga intressen mot varandra. Som respondenten (11) förklarar det: ”För att i 

slutändan så är det ändå någon som får igenom sin vilja och någon som inte får det.” 

4.1.4 Faktorer som påverkar resultatet 
Följande avsnitt redovisar de faktorer som respondenterna tror kan påverka resultatet av 
samverkansprocessen.  

4.1.4.1 Nivån på dialogen 

Vallentuna 
Något som många respondenter nämnde som en faktor som påverkar huruvida processen får det 
resultat man vill ha är nivån på dialogen (nivån på frågorna som diskuteras, abstrakta eller konkreta 
ämnen). En respondent (2) menade att nivån på dialogen flertalet gånger under workshopserien låg 
på en alltför abstrakt nivå för att hen skulle känna sig insatt. Respondenten (2) anser att detta hade 
kunnat avhjälpas med ett mindre akademiskt språk och att syftet med processen hade kunnat 
förklaras lite mer praktiskt. 

Andra (8, 9) menade att det var svårt att se en koppling mellan det som behandlades i 
workshopserien och vad som faktiskt ska byggas i Kristineberg. Respondent 8 menar att man haft en 
orimlig ambition på stadsliknande, tät bebyggelse, då det som planeras inte följer den strukturen, 
utan bygger på en glesare befolkningsstruktur.  
 
Respondent 3, 6 och 7 menar att nivån på dialogen inte varit lika avgörande för att få det resultat 
man önskat. De menar att alla kan bidra med något i en sådan här process, oavsett om det man 
diskuterar är abstrakt eller mer konkret. 
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Borlänge 
Ett par respondenter (1, 11) uppger att nivån på dialogen ibland har varit för abstrakt och att den 
borde anpassats bättre till de som närvarade under processen. Respondent 11 uttrycker sig så här på 
ämnet: ”Jag kan ibland uppleva att det blir lite för konceptuellt på något sätt. Och att det kanske 
endast är de som jobbar med plan som egentligen hänger med och blir liksom engagerade. För jag 
tror att även om det är bra att andra delar av kommunen är med och diskuterar, liksom för att mötas 
i frågorna, så tror jag inte riktigt att de hittar sin roll i det.” 

4.1.4.2 Syftesformulering 
Vallentuna 
En annan faktor som flera respondenter (2, 3, 4, 6, 7) nämnt som något som kan påverka resultatet 
är om syftet med processen är tydligt för alla inblandade, både för kommunen själva som i detta fall 
beställt och delvis arrangerat dialogprocessen och för de inbjudna privata exploatörerna. Respondent 
4 uttrycker sig på följande vis rörande Vallentuna kommun: ”Jag tror att det hade varit bra om det 
fanns något tydligt mål med vad man [Vallentuna Kommun] ville ha ut från början. Så att man hade 
sagt: ’Det här ska komma ut’. Hur de skulle använda det här resultatet. Men nu känns det som att 
man gjorde varje workshop och sen ’Oj, vad ska vi ha det här till? Vad gör vi nu?’” Respondent 7 
ansåg att det var otydligt från kommunens håll vad som krävdes av exploatörerna i dialogprocessen 
och vad kommunen hade för syfte med denna. Vidare ansåg respondenten (7) att man i och med 
markanvisningstävlingen redan kommit överens med kommunen om vilka krav som ställdes i 
projektet och att dialogen handlade onödigt mycket om sådant man redan kommit överens om i ett 
tidigare skede. 

 
Borlänge 
Hur syftet med processen formuleras och huruvida deltagarna förstår meningen med denna är något 
som ett par respondenter (10, 11) anser har påverkan på resultatet. I fallet med dialogprocessen för 
Jakobsdalen uttrycker respondent 10 sig så här, angående hur denne uppfattade upplägget på 
workshopserien: ”Generellt bra, otroligt väl planerat vilket gjorde att vi hade en agenda och det var 
inga tveksamheter om vad vi skulle göra, så jag tycker det var väldigt bra.”. Respondent 11 minns att 
det under en workshop i ett senare skede för Jakobsdalen varit svårare att få fram syftet med 
processen: ”Så blev det ju tyvärr lite på workshoppen också att det var väldigt… jag tror inte vi hade 
lyckats formulera, tillräckligt tydligt för att man skulle fatta, hur de skulle bidra till ett 
hållbarhetsprogram liksom.” 

4.1.4.3 Skede för processen 
Vallentuna 
I vilket skede i ett projekt man har en dialogprocess har betydelse för resultatet, menar flertalet 
respondenter (2, 4, 5, 7, 9). Några av dessa (2, 5, 7, 9) ansåg att processen i fallet med Kristineberg 
låg för sent i projektet då de upplevde att för mycket redan var låst och avtalat i och med 
markanvisning och påbörjade detaljplaner. De menar också att risken då blir att de deltagande 
parterna känner sig osäkra i vad som redan beslutats och låsta av de förutsättningar som de vet om 
redan förhandlats fram och att detta begränsar deltagarnas kreativitet. Hur närvaron och 
engagemanget från exploatörerna sett ut ifall man genomfört dialogprocessen i ett tidigare skede är 
något som ett par respondenter (4, 9) resonerat kring. Respondent 4 tror att det kan vara svårt att få 
exploatörerna engagerade i ett projekt om de inte är säkra på att de får vara med och arbeta i det i 
ett senare skede. Respondent 9 föreslår att man ska ”pre-kvalificera” ett antal exploatörer enligt 
vissa kriterier i ett tidigt skede för att dessa ska kunna gå in i processen med ett mer öppet sinne och 
inte vara begränsade av ett markanvisningsavtal. 
 
Borlänge 

I vilket skede av ett projekt man har en dialogprocess anser flera av respondenterna (1, 10, 11) 
påverkar resultatet. Respondent 11 uttrycker sig så här: ”Jag tänker mest att man måste mötas i den 
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här dialogen när det är lite skarpare läge också, för då måste man konfronteras lite. För i början blir 
det mycket önskelista ’Vi vill ha det här och det här’ och ’Vi tar med det och det’ och sen när man 
måste ta diskussionen i och med att det är antingen ditt eller mitt intresse, det är väl nästan då en 
sådan workshop ger mer effekt tycker jag.” Respondent 1 uttrycker en önskan om att starta en 
dialogprocess tidigare än i fallet med Jakobsdalen. Detta för att ha utrymme för att kunna testa sig 
fram, att ha tid att göra fel och gå tillbaka och prova något annat. Respondenten 10 upplevde också 
att dialogprocessen låg lite för tätt inpå färdigställandet av planprogrammet, för att man skulle kunna 
utnyttja processen till fullo. 

4.1.4.4 Resursbrist 
Vallentuna 
Resursbrist är något som flera respondenter (2, 3, 4, 5, 7, 9) upplever kan utgöra ett hinder för en 
lyckad dialogprocess. Dels att bristande resurser hos externa aktörer gör att dessa inte prioriterar att 
närvara på samtliga workshops (2, 5, 7, 9), dels bristande resurser inom kommunen (3, 4), som i fallet 
med Vallentuna var med och organiserade och sammanställde workshopmaterialet. Så här säger 
respondent 3 ”Men sen så tror jag verkligen att, som jag var inne på tidigare, att det är ett jättestort 
arbete och vi borde ha avsatt mycket mer tid till det.” Flera respondenter (2, 3, 7) anser att man med 
hänsyn till detta bör ha kortare och färre workshops än Vallentunas totalt sex tillfällen. Respondent 5 
anser att man bör ha kortare men fler workshops. 

Borlänge 
Respondent 1 och 10 anser att resursbrist i den kommunala organisationen är en faktor som 
påverkar utfallet av processen negativt. Respondent 1 anser att en följd av resursbristen kan bli att 
arbetet med att implementera det som framkommit i processen inte genomförs, eller att 
dialogprocesser likt denna inte genomförs alls. Respondent 10 menar att resursbristen kan göra att 
man som tjänsteperson inte har möjlighet att påverka resultatet av processen: ”Som sagt, då är vi 
inne på det som jag nämnde tidigare när man har den titeln man har och är ensam i den arbetsrollen 
så är det på grund av resursbristen svårt att påverka någonting i ett såpass stort sammanhang som 
det faktiskt var i de här workshoparna.” 

4.1.4.5 Nyckelroller 
Vallentuna 
Flertalet respondenter anser att närvarande (2, 4, 5, 6, 7, 9) och frånvarande (2, 4, 5, 6) nyckelroller 
är en faktor som påverkar resultatet. Synpunkter som handlar om närvarande nyckelroller rör 
exploatörer (2), politiker (2, 6, 9), processledare (4, 7) och rätt kompetenser från den kommunala 
sektorn (5). Respondent 9 uttrycker sig så här: ”Det jag tyckte var bra med de här dialogmötena var 
ju också att det fanns en del politiska företrädare med. Det brukar det inte göra. Så det är bra att 
politikerna engagerar sig i sådant som ändå är mer tjänstemannadrivet, så att säga.” vidare säger 
respondenten (9) att: ” […det är definitivt positivt att vi har politiker, representanter medverkande i 
den här typen av processer. Så att det inte bara hamnar på beslutsnivå, utan att de också är med 
under själva processen och arbetet.” 

Till de som enligt några respondenter hör till saknade nyckelroller nämns vissa exploatörer (5, 6), 
politiker (6), medborgare (2) och rätt kompetenser från den kommunala sektorn (2). Respondent 2 
uttrycker sig så här: ”Sen så är det ju också beroende på vilka tjänstemän som kan dyka upp. Så ena 
gången kanske vår näringslivsutvecklare kan vara med, och andra gången kanske han inte kunde 
vara med, fast då hade han behövt vara där. Så det är ju kanske lite det här också med att pin-pointa 
vilka tjänstemän som bör vara på plats.” 
 
Borlänge 

Respondent 1 tar upp att något som kan påverka resultatet av processen på ett positivt sätt är 
engagerade och drivande nyckelroller, som håller arbetet igång över lång tid. Respondent 10 tar upp 
några nyckelroller som denne anser ha kunnat påverka resultatet, men som saknats i processen. 
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Bland dessa nämns vikten av att ha rätt kompetenser närvarande från den kommunala sektorn på 
respektive workshop. Till exempel tar respondenten upp att bildningssektorn borde varit bättre 
representerade i processen med Jakobsdalen, eftersom det planeras en större skola i området. 
Vidare anser respondenten att näringslivets närvaro under processen har stor påverkan på resultatet, 
i fallet med Jakobsdalen, eftersom planområdet innefattar och ligger i nära anslutning till stora 
kontors- och handelsområden. Vissa av dessa aktörer var inbjudna och närvarande i olika delar av 
processen, men respondenten menar att dessa borde spelat en större roll i sammanhanget. 

4.1.4.6 Yttre påverkan 
Vallentuna  
Några respondenter (2, 5, 7, 8, 9) tar upp några yttre faktorer som kan påverka resultatet på 
processen. Bland dessa nämns flyttströmmar (7), risken att inte nog med människor vill flytta till 
området (2, 5) och bostadsmarknadens hög- och lågkonjunkturer (8, 9). Respondent 9 uttrycker det 
så här, angående risken med att målet med området inte uppnås ”Den här markanvisningstävlingen 
genomfördes, jag tror det var 2016 och då var ju marknaden på topp. Och alla trodde ju bara att det 
kunde gå uppåt och så är det ju inte längre. Jag hoppas ju ändå att det kvarstår då, den ambitionen 
som uttalades då.” 
 
Borlänge 

Det finns inget transkriberat material från Borlänge Kommun som kodats under temat yttre 
påverkan. 

4.2 OBSERVATIONER 
Under varje workshopstillfälle i Vallentuna kommun deltog författarna som observatörer. 
Anteckningarna som togs under dessa tillfällen har kodats efter samma teman som ovanstående 
intervjuer. Resultatet av detta redovisas temavis.  

Bild 1. Grupparbete under en workshop i Vallentuna. Bild 2. Kartmaterial till en av workshopövningarna. 
Alla foton tillhör författarna. 

4.2.1 Resultat av dialogprocessen 
Nedan redovisas det som framkommit ur kodningen av anteckningsmaterialet och som rör resultatet 
av dialogprocessen. 

4.2.1.1 Materiella produkter 
Under observationerna i dialogprocessen i Vallentuna, anmärktes att det var lite oklart vilka 
materiella produkter som var tänkta att komma ut ur processen. I processens startskede nämns det 
att något man vill från kommunens håll, är att komplettera ett redan antaget miljöprogram. 
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Programmet ansågs vara väldigt inriktat på ekologisk hållbarhet och den sociala och ekonomiska 
aspekten saknades till viss del. 
 
Något som diskuterades i flera grupper under WS 2 var att man ville skapa en fysisk modell av 
stadsdelen, som ett resultat av processen, för att kunna visa upp för allmänheten det 
planeringsarbetet som gjorts. 
 
Ganska tidigt i processen (WS 2) börjar det talas om att man skulle kunna skapa ett 
”genomförandekontrakt”, där exploatörerna tar på sig att genomföra vissa handlingar i 
hållbarhetssyfte. Detta återkommer i WS 5, då i form av ett ”klimat- och kretsloppskontrakt.” I WS 6 
konkretiseras detta av Vallentuna kommun, då en stor del av workshoppen går ut på att försöka 
skapa en grund för vad de kallar en ”åtagandeförklaring.”  I denna är tanken att samtliga närvarande 
aktörer ska skriva under på vilka åtgärder de tar ansvar för, i syfte att bygga en hållbar stadsdel. En 
sammanställning av resultatet från WS 1–5 gjordes efter det femte workshoptillfället, av en 
kommunal tjänsteperson och skickades ut till samtliga deltagare i processen. Man pratar om att 
materialet från denna sammanställningen ska göras om till en färdplan, där man konkretiserar vilken 
aktör som ansvarar för vilken åtgärd och inom vilken tidsram detta skall ske. Till denna är tanken att 
man ska koppla en uppföljandeplan. 
 
I slutet av WS 6 kungör Vallentuna kommun att man ska sammanställa en åtagandeförklaring utifrån 
det material som framkommit under processen, i markanvisningar och i miljöprogrammet och skicka 
ut detta till samtliga aktörer i projektet. Om dessa skriver under och godkänner åtagandeförklaringen 
skall det utifrån denna skapas en gemensam färdplan. 

4.2.1.2 Delaktighet och förankring 
Inget material från observationsanteckningarna kodades under temat delaktighet. 
Den åtagandeförklaring som planeras ses, enligt en av observatörerna, som en möjlighet till 
förankring av det arbete som gjorts i processen. 

4.2.1.3 Kompetens 
De inspirationsföreläsningar som inleder varje workshoptillfälle är något som observatörerna tror 
kan bidra till ökad kompetens inom hållbarhet för samtliga deltagare. Dessa upplevs också kunna 
inspirera deltagarna och bidra till bättre efterföljande diskussioner, som i sin tur kan leda till ett 
bättre resultat. 
 
Många intressanta samtal observeras mellan deltagarna. Flera där exploatörer informerar 
tjänstemän om möjliga tekniska lösningar som kan bidra till en mer hållbar stadsdel. 
 
Under WS 3 (Hållbara transporter) medverkar flera tjänstepersoner från kommunen än i föregående 
workshop. Bland annat är trafikplanerare och folkhälsosamordnare närvarande. Dessa kan, i och med 
sin inblick i den kommunala organisationens arbete med social hållbarhet, bidra med en bred 
kompetens som rör både tekniska och mer sociala lösningar. 

4.2.1.4 Socialt kapital 
Ett möjligt resultat av processen är ett ökat socialt kapital för de deltagande aktörerna. Detta kan 
innebära ett utökat socialt nätverk och bättre relationer aktörerna emellan. Under 
workshoptillfällena observeras de spontana samtal som uppstår mellan aktörerna, under mer 
avslappnade former, i fikapauserna mellan föreläsning och övning. Kanske kan dessa samtal lägga 
grunden för förbättrade relationer aktörerna emellan? 
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4.2.1.5 Tvärsektoriell inblick och förståelse 
Något som noterades under workshoptillfällena var att de kommunala tjänstemännen fick spela en 
viktig roll i diskussionsgrupperna genom att bland annat förklara förutsättningar för övriga 
gruppmedlemmar. Detta ledde i flera fall till vad som verkade vara en bättre förståelse för det 
kommunala arbetet och gav fart till diskussionerna.  
 
Vid ett par tillfällen noterades också att bara deltagarna fick upp ögonen för en annan aktörs sätt att 
arbeta, gick det genast att hitta möjliga sätt att samarbeta för att göra arbetet smidigare i 
genomförandeskedet. 

4.2.2 Förmåga att agera utifrån processen 
Något som noterades i prioritering av nyckelfrågor (WS2) var att frågan rörande dagvattenlösningar 
sågs som viktig. Det var dock ingen närvarande under workshoppen som hade något tekniskt 
kunnande rörande detta. 

 
Flera deltagare (i WS 5) tar upp vikten av att återkoppla till processen i samband med, men även 
efter, byggnationen av etapp 1. På så vis kan man direkt se vad som fungerat bra och mindre bra i 
den första etappen och hur man använt sig av det som framkom i samverkansprocessen. En 
byggherre uttryckte en önskan om täta byggherremöten, som en fortsättning på processen, för att 
främja samarbetet mellan aktörerna även i genomförandeskedet. 
Uppföljning av kommunens antagna miljöprogram för Kristineberg tas också upp som en viktig del i 
det fortsatta arbetet, efter dialogprocessens avslut. 

4.2.3 Konsensus eller konflikt 
Under vissa workshopar (WS 1, WS 2, WS 3) observerades det i några grupper att det redan från 
början rådde konsensus i gruppen. Deltagarna i gruppen hade redan från början samma åsikter vilket 
gjorde att diskussioner mellan oliktänkande uteblev. Under workshop 1, där deltagarna skulle 
fundera själva över nyckelfrågor som var betydelsefulla för att kunna bygga en hållbar stadsdel och 
sedan presentera dessa nyckelfrågor för övriga i gruppen och gemensamt välja ut fem att gå vidare 
med, upplevde observatören att vissa grupper hoppade över steget att själva formulera nyckelfrågor. 
Detta gjorde att deltagarna direkt enades kring 5 utan att få argumentera för sina ”egna” 
nyckelfrågor. Ett eventuellt konfliktstadium hoppades över och gruppen enades istället direkt. Under 
workshop 3 reflekterade observatörerna över personkemin i någon av grupperna, och om dålig 
personkemi kunde vara en anledning till att diskussionerna uteblev.  

4.2.4 Faktorer som påverkar resultatet 
Följande avsnitt redovisar faktorer, som observatörerna noterat under dialogprocessen i Vallentuna, 

som tros kunna påverka resultatet av samverkansprocessen. 

4.2.4.1 Nivån på dialogen 
Flera av workshoparna utgick ifrån ett miljöprogram som gäller för Kristineberg och som anger hur 
området ska exploateras med hänsyn till naturvärdena på platsen. I programmet finns riktlinjer för 
hur bebyggelse ska uppföras och vilka kvalitéer som ska bevaras. Observatörerna upplevde att de 
flesta workshopdeltagare inte kände sig inlästa på detta program vilket gjorde att övningarna under 
workshoparna fick en lite trögare start. I vissa frågor upplevde några av byggherrarna att kraven som 
ställs på byggnader i programmet är minimikrav vilket inte rimmar med ambitionsnivån för 
Kristineberg. Observatörerna upplevde (WS 2, WS 5) att miljöprogrammet utgjorde en begränsning 
för diskussionerna eftersom det hade klara åtgärdsförslag som annars hade kunnat diskuteras fram i 
grupperna. Kanske hade programmet som bas fungerat bättre om fler hade varit inlästa på det.  
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4.2.4.2 Syftesformulering 
Under workshoparna observerades vid flera tillfällen hur det uppstod förvirring i början eftersom 
syftet med workshopen inte riktigt framgick. Deltagarna ställde ofta frågan ”är det här redan 
bestämt?”, med en tydligare genomgång av förutsättningarna och vad man önskade uppnå för 
resultat hade kanske en del förvirring gått att undvika. Flera gånger (WS 3, WS4, WS 5) upplevde 
observatörerna att genomgången inför varje övning var stressad och att en mer utförlig förklaring 
hade kunnat underlättat övningens genomförande.  

4.2.4.3 Skede för processen 
Vid WS 3 hördes vid några tillfällen önskemål från några deltagare om att få delta i den här typen av 
dialogprocesser i ännu tidigare skeden. I övrigt har inga anteckningar kodats med detta tema.  

4.2.4.4 Resursbrist 
Tiden under workshops tillfällena hade en tendens att bli knapp. Det gjorde att genomgången av de 
respektive gruppernas slutsatser från övningarna ofta fick skyndas på (särskilt WS 3, WS 5). När 
genomgången stressas på innebär det att de olika grupperna inte får ta del av arbetet i de andra 
grupperna i lika stor utsträckning.  

4.2.4.5 Nyckelroller 
Under workshopstillfällena har det vid flera tillfällen (WS 2, WS 3, WS 4, WS 5, WS 6) noterats att en 
eller flera nyckelroller har saknats. Storstockholms lokaltrafik (hädanefter SL) är en aktör som saknats 
i ett par workshop (WS 4, WS 6). Under workshop fyra diskuterades hållbara resor och då var 
kollektivtrafikfrågorna ständigt återkommande i alla grupper. Det uppstod ofta oklarheter i vad SL 
kommer kunna erbjuda i form av linjedragning och turtäthet. Med representanter med från SL hade 
deltagarna kunnat få tydligare förutsättningar att utgå från i sina diskussioner.  

En annan nyckelroll som har observerats saknad är en tydligare samordnare för hela projektet. Detta 
var något som diskuterades i flera grupper, främst under workshop 4. Det finns en projektledare för 
stadsutvecklingsprojektet Kristineberg men dess fokus ligger på arbetet inom projektet. En 
samordnare med ett mer övergripande ansvar för samordning mellan Kristineberg och övriga 
Vallentuna och alla inblandade aktörer var det som diskuterades.  

Något som observatörerna noterade var vikten av en bra och blandad gruppindelning. Vid workshop 
2 fanns det i någon grupp ingen representant från kommunen. Detta upplevdes försvåra 
workshoparbetet då deltagarna från kommunen sitter på mycket information om området.  

Slutligen noterades det att en ytterligare workshop längre fram i projektet med fler deltagare från till 
exempel kommunens olika förvaltningar, kommunala bostadsbolaget och skolpersonal skulle kunna 
vara intressant för att diskutera vad som kan göras för att hållbarhetsfrågorna också genomsyrar 
området efter att det är byggt.  

4.2.4.6 Yttre påverkan 
Kollektivtrafikens utbyggnad är av stor betydelse om Kristineberg kan bli en hållbar stadsdel. Detta är 
till stor del avhängigt av beslut från SL. Detta var ett ämne som observatörerna upplevde 
diskuterades flitigt, särskilt under workshopen med tema hållbara transporter. 

4.3 DOKUMENTSTUDIER 
I studien har tre dokument, ett från Vallentunas och två från Borlänge studerats. I Borlänge 
resulterade processen i en sammanställning och ett planprogram och i Vallentuna (så här långt) i en 
sammanställning. Förhoppningen från tjänstemännen på kommunen i Vallentuna är att processen så 
småningom ska landa i en åtagandeförklaring som kan signeras av såväl kommunen som övriga 
aktörer i Kristinebergsprojektet där respektive aktör åtar sig att på olika sätt bidra till att visionen om 
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en hållbar stadsdel uppnås. Någon sådan åtagandeförklaring är vid tiden för denna uppsats 
avslutande ännu inte framtaget.  

4.3.1 Vallentuna  
I Vallentuna kommun har en sammanställning av dialogprocessen tagits fram. Den redovisar 
resultatet av samtliga workshops. Under varje workshop har deltagarna varit indelade i mindre 
arbetsgrupper. Varje arbetsgrupps resultat och en sammanfattning av viktiga slutsatser från varje 
workshop finns med i sammanställningen. I alla workshopar förutom de två första har deltagarna 
gruppvis fått fylla i en tabell där ansvaret och innebörden av olika nyckelprojekt inom respektive 
tema (social hållbarhet, hållbara transporter och resurseffektiva energisystem) skulle fyllas i. De olika 
grupperna har varit olika ambitiösa med att fylla i sin respektive tabell vilket gör att vissa tabeller är 
väldigt utförligt i fyllda och andra mer sparsamt. I den första workshopen arbetade grupperna med 
nyckelfrågor och visioner vilket resulterade i sex visioner. Den andra workshopen gick ut på att 
grupperna skulle hitta konflikter och synergier mellan olika typer av grön och blåstruktur samt att 
utforma gestaltningsprinciper för stadsdelen Kristineberg.  

Varje workshop har sammanfattats i ett antal punkter med viktiga tankar och synpunkter som 
framkommit under övningarna. Dessa sammanfattningar utgör ett bra underlag för den som vill veta 
vad som diskuterats. En del av punkterna är väldigt konkreta och innebär till exempel: 

- Att bebyggelsen ska vara varierad och erbjuda olika upplåtelseformer  

- Att det ska finnas tillgång till bra cykelparkeringar och cykelpool i närhet av bostad och 
kollektivtrafik  

- Att de boende i den nya stadsdelen ska ha möjlighet att följa sin energiförbrukning via någon typ av 
skärm i lägenheten  

- Att de boende ska få tillgång till ett års gratis resande med SL.  

Sammanfattningen visar också att deltagarna för många av nyckelprojekten pekat ut kommunen som 
ansvarig för genomförandet. Ofta i samband med detaljplan eller avtal. I vissa fall är det kommunen i 
samverkan med andra aktörer, till exempel de boende och exploatörerna som är ansvariga. 
Exploatörerna/byggherrarna är främst ansvariga för sådant som rör byggandet till exempel att 
byggavfall sorteras och att en massahanteringsplan tas fram.  

4.3.2 Borlänge 
Planprogrammet för Jakobsdalen visar tydliga spår av deltagandet i processen. Programmet inleds 
med en kort förklaring av vad dialogprocessen innebar och vilka mål och strategier som den 
resulterade i. Av programmet framgår att målen och nyckelfrågorna arbetades fram under 
workshoparna men att de sedan konkretiserats i ett senare skede för att göra dem mer användbara i 
det fortsatta planeringsarbetet. Nyckelfrågorna berör bland annat, integration, attraktivitet, 
dagvattenhantering och tillgänglighet. Målen har inte antagits politiskt utan ses enligt programmet 
som ett verktyg för att kunna arbeta vidare med området. Programmet redovisar sex delmål som 
syftar till att uppfylla det övergripande målet ”Västra Jakobsdalen är ett attraktivt område” (Borlänge 
kommun, 2017).  

Det övergripande målet och de sex delmålen finns alla mer utförligt förklarade i planprogrammet. 
Där beskrivs till exempel hur bostadsbebyggelsen ska vara varierad i storlekar och upplåtelseformer 
för att nå ut till en bredare målgrupp. Det beskrivs också hur grönstrukturen och parker ska vara 
tillgänglig för alla och att fler parkstråk/områden ska utvecklas. Till varje mål finns en kort beskrivning 
vilka medel som ska bidra till måluppfyllelsen. Tillexempel kan delmålet om blandade 
upplåtelseformer uppnås genom markanvisningar som premierar detta (Borlänge kommun, 2017). 
 
Det gjordes även en sammanställning i Borlänge efter avslutad dialogprocess. Sammanställningen 
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gjordes av samma konsultföretag som höll i processen. Sammanställningen redovisar den SWOT-
analys och de mål och nyckelfrågor som framkom i dialogprocessen. Dessa mål och nyckelfrågor är 
de som också redovisas i planprogrammet (Borlänge kommun, 2017). Vidare redovisar 
sammanställningen de olika gruppernas framtidsscenarier och kartor över tänkt funktionsfördelning i 
stadsdelen. Kopplingen mellan kartläggningen, scenarierna och det färdiga planprogrammet är 
svårare att se för en utomstående.  
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5 RESULTATANALYS 

Nedan analyseras ovanstående framkomna resultat. Respondenternas svar i de båda processerna, 

samt observatörernas iakttagelser från dialogprocessen i Vallentuna, jämförs med varandra och 

eventuella mönster i materialet diskuteras. Kopplingar mellan resultaten och teorin görs därefter 

under rubriken Diskussion. 

Mönster och kopplingar mellan de slutgiltiga temana har upptäckts genom att utgå från 

frågeställningarna och representeras genom följande flödesschema (Figur 6): 

Figur 6. Flödesschema över resultatanalysen. 

 

Koppling mellan syftesformulering, resursbrist och nyckelroller 

Syftesformuleringen tycks vara av stor vikt i samverkansprocesser likt dessa. Flera respondenter (2, 3, 

4, 6, 7) uppgav att de vid något tillfälle under processen upplevt att syftet med denna var otydligt. 

Observatörerna (tillika uppsatsförfattarna) av processen i Vallentuna uttryckte också de att syftet 

med processen var något otydligt. 

Syftesformuleringen kan också ha en inverkan på vilka resurser som tillsätts processen. Flera 

respondenter har upplevt att resursbrist, både i den egna och i andra organisationer, varit en 

hindrande faktor i arbetet. Om syftet med processen tydliggjorts, kan det ha inneburit att rätt 

kompetens närvarat vid rätt tillfälle. Flera respondenter (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10) har också påpekat att 

resursbristen, både i den egna organisationen och hos andra, kan ha bidragit till att flera nyckelroller 

uteblev. 

En av respondenterna (10) från Borlänge kommun påpekade att nyckelroller med kompetens inom 

”mjuka värden” borde spelat en större roll i processen, däribland personal från bildningssektorn. Ett 

resultat av detta kan bli att de sociala värden som bildningssektorn i den här processen hade kunnat 
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tillföra processen, hanteras väldigt ytligt i senare skeden. Resursbrist skulle samtidigt kunna vara en 

anledning till att för lite tid läggs på syftesformuleringen. 

I det inledande skedet av samverkansprocessen i Vallentuna sades att en del av syftet med processen 

vara att man ville komplettera det befintliga miljöprogrammet med mer sociala och ekonomiska 

aspekter, då miljöprogrammet ansågs ha en tyngdpunkt på ekologisk hållbarhet. Huruvida processen 

åstadkommit detta återstår att se, då ett reviderat miljöprogram i dagsläget inte gjorts tillgängligt. 

Koppling mellan syftesformuleringen och på nivån på dialogen 

Observatörerna och några av respondenterna (1, 2, 9, 11) upplever att nivån på diskussionerna i 

samverkansprocesserna är en faktor som kan ha påverkat resultatet. Vid flera tillfällen har de frågor 

som diskuterats i övningarna upplevts som alltför abstrakta. Detta är något som skulle kunna 

motverkas med en tydligare syftesformulering. 

Flertalet respondenter (3, 4, 5, 6, 8) efterfrågar fysiska, konkreta resultat. Här spelar också 

syftesformuleringen en stor roll i att styra vad man förväntar sig kommer ut av processen. Flera av 

exploatörerna som intervjuats i fallet med Vallentuna har hänvisat till innehållet i den kommande 

detaljplanen när de får frågan av vad som framkommit av processen. I dessa fall läggs lite, eller inget, 

fokus på de icke-konkreta resultaten av processen. Dessa kan innefatta: ökad tvärsektoriell inblick 

och förståelse, ökat socialt kapital och ökad kompetens. 

Koppling mellan syftesformulering och skede för processen 

Respondent 7 anser att syftet med processen varit otydligt i fallet med Kristineberg. Respondenten 

(7) menar på att man, i och med markanvisningstävlingen, redan kommit överens med kommunen 

om vad man ska bygga och att dialogprocessen handlade onödigt mycket om sådant som det redan 

beslutats om i ett tidigare skede. Detta visar på att syftesformuleringen av processen är viktig för att 

kunna bestämma i vilket skede processen kan göra störst nytta. 

Koppling mellan skedet för processen och förmågan att agera 

Respondenter från både Borlänge (1, 10) och Vallentuna (2, 5, 7, 9) anser att dialogprocesserna i 

respektive projekt borde ha legat i ett tidigare skede. I fallet med Vallentuna upplevde 

respondenterna att för många parametrar var låsta i dialogprocessens startskede, i och med att 

markanvisningen redan var avgjord och arbetet med de första detaljplanerna satts igång. I Borlänge 

genomfördes dialogprocessen i ett tidigare skede, som ett förled till planprogrammet. Här anser 

ändå respondent 1 och 10 att man borde ha haft processen ännu tidigare, för att ha mer tid att prova 

sig fram i arbetet och kunna arbeta mer iterativt. 

Koppling mellan resursbrist och förmåga att agera  

En koppling mellan resursbrist och förmågan att agera utifrån dialogprocessen har upptäckts vid 

analys av resultatmaterialet. Denna koppling har gjorts med material från respondenter i de båda 

projekten (Kristineberg och Jakobsdalen) samt i observatörernas (tillika uppsatsförfattarnas) 

anteckningar. Respondent 1 anser att en följd av resursbristen kan bli att det arbete som sker efter 

dialogprocessen med att implementera det som beslutats där, inte genomförs. Respondent 3 menar 

att denne märkt av en resursbrist i den egna organisationen, under dialogprocessens gång. Detta kan 

också leda till att arbetet med att implementera processens resultat nedprioriteras. Observatörerna 

av dialogprocessen i Vallentuna lade märke till att tiden som var avsatt för varje workshop ofta blev 

knapp och att deltagarna ibland fick lov att avbryta sina diskussioner i förtid. Detta är en till faktor 

som skulle kunna påverka förmågan att agera utifrån processen. 
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Koppling mellan nivån på dialogen och förmåga att agera  

Nivån på dialogen (nivån på frågorna som diskuteras, abstrakta eller konkreta ämnen) är en annan 

faktor som kan påverka förmågan att agera utifrån processen. Respondent 8 och 9 menar på att det 

varit svårt att se en koppling mellan det som diskuterades i dialogprocessen och det som faktiskt ska 

byggas. Respondent 11 upplever att nivån på dialogen ibland var lite för konceptuell och främst 

riktad mot de deltagande planerarna i processen. Dessa två faktorer kan göra det svårare för dessa 

respondenter att agera utifrån processen i senare skeden. 

Koppling mellan nyckelroller och yttre påverkan  

I resultatet från Vallentuna nämns, både av respondenter (2, 5, 7, 8, 9) och observatörer, yttre 

faktorer som skulle kunna påverka resultatet av processen. Något som tas upp av respondenter (2, 5) 

är osäkerheten i om Kristineberg kommer lyckas locka till sig nog stor volym av boende för att bli 

ekonomiskt möjligt. Detta är ett problem som skulle kunna omklassificeras från yttre påverkan till 

nyckelroller, eftersom en fokusgrupp med potentiella framtida boende i området, hade kunnat ge en 

bättre insikt i frågan, om de medverkat i dialogprocessen. Detta är något som respondent 2 lyfter i 

sin intervju. Ett annat alternativ vore att mäklare eller marknadsanalytiker kunnat bidra med 

liknande kompetens i dialogen. 

En annan faktor som, av observatörerna, klassificerats som yttre påverkan är det faktum att SL inte 

medverkat i dialogprocessen. Deras framtida beslut om området kommer ha en mycket stor inverkan 

på huruvida Kristineberg kan bli den stadsdel man efterfrågar i sina visioner. Även denna faktor skulle 

kunna omklassificeras till nyckelroller, då SL:s medverkande i dialogprocessen förhoppningsvis hade 

kunnat ge klarhet på området. 

Koppling mellan nivån på dialogen och konsensus eller konflikt 

Både observatörerna och respondenterna (2, 9, 11) i de båda fallen (Borlänge och Vallentuna) 

upplever att man i processen lagt mycket fokus på att diskutera frågor som det redan råder 

konsensus om. Då man inte fått väga intressen mot varandra och behövt kompromissa fram 

lösningar, kan det bidra till känslan av att man inte kommit fram till något konkret i processen. 

Olika typer av tvärsektoriell inblick och förståelse 

I fallet med Vallentuna kommun, där flertalet exploatörer medverkade, tycks den tvärsektoriella 

inblicken ökat. Respondenter från den kommunala organisationen har sett processen som ett sätt att 

informera privata exploatörer om projektet och få dessa att hitta möjliga sätt att samverka 

sinsemellan. Här kan man tänka sig att den kommunala organisationen setts som en aktör, 

exploatörerna som en och politikerna som en. I fallet med Borlänge, där inga privata exploatörer 

medverkade, låg fokus istället på samverkan inom den kommunala organisationen, men också där 

upplevde respondenterna att deras förståelse för andra sektorer inom organisationen ökat. 
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6 DISKUSSION  

Nedan följer diskussion av metod och resultat. Metoden diskuteras och problematiseras utifrån 

metodlitteraturen och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. 

I resultatdiskussionen diskuteras kopplingar mellan teorigenomgången och resultatet av denna 

undersökning. Resultatdiskussionen redovisas i underrubriker där varje rubrik svarar för en insikt som 

genererats genom denna studie.  

6.1 METODDISKUSSION 

6.1.1 Val av metod och respondenter 
Valet av metod föll på en kvalitativ studie, där semistrukturerade intervjuer, observationer och 
dokumentstudier varit uppsatsförfattarnas sätt att samla information. Svårigheten med en kvalitativ 
studie är att den på många sätt är intersubjektiv och beroende av vem som utför den samt vem som 
svarar (Bryman, 2016). I detta fall, där syftet var att undersöka utfallet av kommuners och 
exploatörers deltagande i samverkansprocessen SymbioCity Approach, ansågs en kvalitativ studie 
ändå vara det bästa valet. En samverkansprocess kan leda till resultat som är svåra att se och förstå i 
en rent kvantitativ undersökning, såsom ändrade tanke- och arbetssätt vilka kräver att frågor som 
hur och varför ställs (Bryman, 2016).  

De valda respondenterna till intervjuerna var personer som alla deltagit i merparten av de 
workshoptillfällen som hållits i respektive dialogprocess. De kunde således ge en bra bild av hur 
dialogprocessen påverkat dem. Hade tiden funnits hade det varit intressant att höra ännu fler 
deltagares tankar. Det hade varit intressant att höra deltagare från andra grupper än plan- och 
markenheterna i de båda kommunala organisationerna för att få en bättre bild av hur en process 
som används i planeringssammanhang landar hos de anställda på en avdelning som vanligtvis inte 
hanterar frågor som rör fysisk planering. Det hade också varit intressant att inkorporera ett 
kvantitativt inslag bestående i en studie av antagandetider och antalet överklaganden av till exempel 
detaljplaner i projekt där olika former av samverkansprocesser använts i ett tidigare skede. Detta 
hade kunnat ge en tydligare bild om huruvida det finns sådana vinster med att starta upp en dialog. 
Dock har tidsramen för denna studie begränsat uppsatsförfattarna i detta avseende. För att kunna 
svara på frågan vad processen gett kommunen ur ett hållbarhetsperspektiv är ändå en kvalitativ 
studie att föredra.  

6.1.2 Analysmetod 
I arbetet med analysen av det insamlade materialet har författarna använt sig av ett så kallat 
”bottom-up” genererande av resultat. Det betyder att de inte på förhand hade en färdig mall med 
teman att studera materialet igenom, utan mallen fick växa fram i takt med att materialet lästes 
igenom (King & Brooks, 2017). Det är alltså materialet som försett studien med teman. Detta sätt att 
arbeta gör att författarna kan undersöka innehållet i intervju- och anteckningsmaterialet utan att 
vara färgade av på förhand formulerade antaganden av vad som är viktigt i materialet. Problemet kan 
dock vara att viktiga teman glöms bort eller missas då de kanske är svåra att särskilja i materialet. 
Risken för att en sådan miss ska ha begåtts kan dock anses minska i och med att författarna både läst 
in sig på litteratur i ämnet och deltagit under en workshopserie och på så vis inte varit helt nollställda 
när analysen av resultatet från intervju och anteckningar inleddes.  

Anteckningarna från observationerna har kodats utifrån samma mall som intervjuerna. Delar av 
anteckningarna är dock skrivna innan syfte och frågeställningar med uppsatsen var fastslagna. Trots 
detta kunde större delar av materialet kodats. Detta kan bero på att syfte och frågeställningar växt 
fram ur iakttagelser under observationerna. Om syftet varit fastslaget tidigare hade 
anteckningsmaterialet kunnat vara ännu mer inriktat på, för syftet, relevanta observationer. 
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Observationsanteckningarna är ömsom av kritisk, ömsom av mer positiv karaktär, med en viss 
övervikt åt det kritiska hållet. Detta grundar sig sannolikt i att det är lättare att uppfatta saker som 
”skaver” och ”stör” under processens gång.    

Med ännu mer tid till förfogande hade ett annat sätt att analysera materialet kunnat användas. Det 
hade då funnits utrymme för mer inläsning av ämnet och mer tid att formulera intervjufrågorna 
utifrån det. Intervjuer och anteckningar hade då kunnat analyseras utifrån på förhand formulerade 
teman som kanske kunnat bidra med ytterligare ett sätt att se på materialet. 

6.1.3 Alternativ till avgränsning 
Denna studie har inte granskat de olika kommunernas och exploatörernas respektive organisationer. 
Detta hade kunnat vara intressant för att få en ännu större förståelse för hur en samverkansprocess 
kan påverka och vad den kan bidra med. Bryman (2016) beskriver hur triangulering, det vill säga att 
använda sig av flera olika datakällor, stärker trovärdigheten. Med mer tid hade fler dokument kunnat 
granskas, såsom markanvisningspolicys och översiktsplaner. Dessa dokument är inget utfall av 
processen men hade kunnat utgöra ytterligare källor för att tolka utfallet. 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

6.2.1 Syftesformuleringens betydelse 
Resultatet av vår studie visar på vikten av kommunikation när det kommer till komplexa projekt. En 
viktig insikt från intervjuerna med deltagare i processen är att det är särskilt viktigt att formulera 
syftet så att alla berörda parter är införstådda i vad som förväntas av dem. När syftet är formulerat 
gäller det också att se över vilka aktörer som behöver vara på plats för att de diskussioner och beslut 
som äger rum under dialogprocessen ska gå att realisera. Magalhães et al. (2002 refererad i 
Bergendahl, 2016) beskriver hur det är en viktig förutsättning för att den institutionella kapaciteten 
ska kunna öka att inblandade aktörer får tillgång till arenor där det finns mandat att kunna påverka 
och förändra. Det är också viktigt att alla inblandade aktörer, när de går in i en samverkansprocess, 
förstår vilka intressekonflikter sinsemellan som behöver lösas för att uppnå syftet med 
dialogprocessen samt att alla berörda aktörer deltar (Innes & Booher, 2003). I de båda 
stadsutvecklingsprojekten i denna studie uttrycker respondenterna att det både funnits oklarheter 
kring syftet och att vissa aktörer helt eller delvis saknats. Detta kan bidra till att det efter 
dialogprocessens slut i båda fallen funnits en osäkerhet kring hur arbetet under dialogerna ska 
utmynna i att den planerade stadsdelen blir socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.  

Intervjuerna har visat att förarbetet är mycket viktigt för att få till stånd den produkt som önskas i 
slutänden. Flera respondenter menar att det i processen i Vallentuna funnits oklarheter i vad 
kommunen, som beställare av processen, ville ha ut av den. Observatörerna uppfattade att detta 
ledde till att det också fanns oklarheter under workshoptillfällena över vad som var beslutat och vad 
som fortfarande var öppet för diskussion. Innes och Booher (2003) beskriver vad de kallar för en 
autentisk dialog som en förutsättning för en lyckad process. För att åstadkomma en autentisk dialog 
behöver deltagarna synliggöra de intressekonflikter som finns dem emellan. I en dialog där syftet är 
oklart finns också en risk att eventuella konflikter inte framträder. En möjlig lösning för att 
beställaren ska få den produkt den önskar samtidigt som processen ges bästa möjliga förutsättningar 
att lyckas leverera den, är att beställaren redan innan processens start identifierar vad som ska bli 
resultatet. 

6.2.2 Hur processens syfte bör påverka dialogens nivå och detaljeringsgrad  
Det har i intervjuerna framkommit att faktorer som nivån på dialogen (nivån på frågorna som 
diskuteras, abstrakta eller konkreta ämnen) kan påverka vad dialogprocessen resulterar i. De 
intervjuade exploatörerna ansåg att frågor som diskuterats efter dialogprocessens slut haft en 
mycket svag koppling till de frågor som diskuterats under workshoparna. Lambert & Oatley (2002) 
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framhåller att det i sammanhang där målet är att nå konsensus finns en risk att de ämnen som 
diskuteras är sådana som det redan råder samsyn kring. På detta sätt undviks konflikter men den 
samsyn som uppnås är ofta abstrakt och svår att handla utifrån. Ett abstrakt resultat gör också att 
risken för att ekonomiska intressen prioriteras högre i ett senare skede säger Bergendahl (2016). 
Ekonomiska intressen blir kanske jämförelsevis mer konkreta och lätta att greppa. En respondent 
uttrycker till exempel oro över att en eventuell åtagandeförklaring skulle kunna bli fördyrande för 
projektet som då riskerar att inte bli genomfört. Detta är något som också Delegationen för hållbara 
städer belyser i sin rapport (2012), nämligen att projekt ofta har ett relativt kortsiktigt fokus och att 
det saknas incitament för att ändra detta till ett mer långsiktigt hållbart fokus. 

 I den här studiens fall, där flera respondenter menar att dialogämnena inte är de samma som de 
som det senare ska beslutas om i avtalssituationer, finns det en viss risk att konfliktsituationer bara 
har skjutits upp istället för att avhandlas inom dialoggruppen. Fridlund (2017) resonerar kring detta 
och hur vi som människor är benägna att undvika konflikter både inom oss själva och i möten med 
andra. Problemet med det kan vara att konflikterna blir svårare att lösa i ett senare skede när 
flexibiliteten i projektet minskar. Fördelen med det kan dock vara att när intressekonflikterna väl blir 
synliga så är relationen mellan parterna starkare till följd av dialogprocessen vilket kanske ändå kan 
bidra till en större vilja att nå konsensus. Flera respondenter lyfter fram vikten av att få diskutera 
sådana frågor där åsikterna går isär. Om relevanta frågor diskuteras ökar chansen att det går att få till 
en tydligare koppling mellan process och det dagliga arbetet och på så sätt få större genomslag i 
avtal och planer. 

6.2.3 Skedet för processens avhängighet av processens syftesformulering  
Vilken typ av frågor som diskuteras och vilken nivå dessa ligger på kan också vara beroende av i vilket 
skede processen genomförs. I de två projekten som undersökts har processen genomförts i olika 
skeden. I Borlänge genomfördes dialogprocessen i samband med framtagandet av ett planprogram, 
det vill säga väldigt tidigt. I Vallentuna genomfördes den i stället efter en markanvisningstävling i 
området, parallellt med framtagande av detaljplan. Just i vilket skede som den här typen av 
dialogprocesser genomförs är något som inte behandlas särskilt mycket i den litteratur som lästs i 
samband med skrivandet av denna uppsats. Skedet för processen är dock något som alla 
respondenter som intervjuats har haft en åsikt kring. I de allra flesta fall är det en dialogprocess tidigt 
i projektet som efterfrågas. Något som berörs i litteraturen är dock vikten av att gå in i en 
samverkansprocess utan att vara bunden till olika förutsättningar som kan hindra fritt tänkande i 
dialogen (Innes & Booher, 2003). När dialogprocessen förs i ett senare skede finns det en risk att 
vissa faktorer redan är beslutade om vilket gör det svårare att komma fram till nya lösningar.  

De frågor som diskuterats i både Vallentuna och Borlänge har varit både på detaljnivå och mer 
övergripande nivå. Utifrån det som kommit fram i intervjuerna och under observationerna upplevs 
det som att de mer övergripande frågorna av strategisk karaktär lämpar sig bättre för ett tidigt skede. 
Faran med de övergripande frågorna är dock att det är lätt att undvika konflikter och vara överens 
men att konflikterna då visar sig senare när dessa frågor ska omvandlas till mer konkreta åtgärder. 
Detta gör att det, som en respondent belyser, kan behövas ytterligare en dialog i ett senare skede. 
Utifrån det som står skrivet i litteraturen (Innes & Booher, 2003) om att en samverkansprocess ska 
vara fri från förutbestämda parametrar som hindrar det fria tänkandet, kan det vara att föredra att 
de frågor som diskuteras i ett senare skede inte begränsas av beslut tagna tidigare i projektet.  

I Borlänge där processen hölls i ett tidigt skede i samband med framtagandet av ett planprogram 
deltog inga exploatörer, förutom representanter från det kommunala bostadsbolaget. I Vallentuna 
deltog däremot ett flertal exploatörer som vunnit en tidigare genomförd markanvisningstävling. 
Resultatet visar att markanvisningsavtalet innebär en begränsning av det fria tänkandet då visst 
innehåll redan är avtalat. Hade processen genomförts tidigare hade det förmodligen varit svårare att 
få exploatörerna att ställa upp på en sådan här gedigen dialogprocess. En tanke från en respondent 
var att låta processen fungera som ett kvalifikationsskede, där deltagande krävs för att få delta i 



41 
 

markanvisningstävlingen. På så sätt hade kriteriet om en dialog fri från förutbestämda parametrar 
kunnat uppfyllas (Innes & Booher, 2003).   

6.2.4 Institutionell kapacitet genom tvärsektoriell samverkan 
Oavsett hur eller om dialogprocessen kan påverka om projekten lyckas med sina ambitioner är det 
tydligt att samverkansprocesserna gett alla deltagare stärkt institutionell kapacitet. Alla deltagare är 
överens om att de fått med sig ny kunskap, ett större socialt nätverk, större förståelse för andra 
aktörers sätt att agera och till viss del en ökad trygghet i vilka aspekter som är viktiga i byggandet av 
en hållbar stadsdel. Innes & Booher (2003) skriver att en samverkansprocess som inte leder till att 
syftet med den uppnås ändå kan vara lyckosam just av den anledningen att det finns andra vinster 
med deltagandet som är oberoende av det konkreta resultatet.  

Förståelsen för andra aktörers arbetssätt och prioriteringar är något som Delegationen för hållbara 
städer konstaterar är viktigt i arbetet med hållbar stadsutveckling och något som på grund av det 
svenska planeringssystemet inte sker naturligt (Delegationen för hållbara städer, 2012). Behovet av 
samverkan mellan olika aktörer har blivit större, bland annat till följd av att kommunens roll i 
samhällsplaneringen har förändrats och blivit mer beroende av externa aktörer (Montin, 2007). Man 
kan utläsa av resultaten att en dialogprocess likt den som studerats kan vara ett verktyg för att få till 
stånd en bättre samverkan mellan olika sektorer och aktörer som i förlängningen kan göra att beslut 
som fattas gynnar fler parter. Till exempel beskriver flera av respondenterna att deras förståelse för 
andra deltagande aktörer har ökat. Exploatörerna har fått en bättre inblick i de avvägningar som 
kommunen behöver göra och vice versa.  

6.2.5 Kan dialogprocesser leda till beslut som tål samhällsförändringar? 
Delegationen för hållbara städer (2012) beskriver hur inlåsning i gamla banor är ett hinder för en 
hållbar stadsutveckling. Samtidigt konstaterar Montin (2007) att verkligheten för dagens kommuner 
är en annan än den var för 40–50 år sedan. Idag är externa aktörer (de utanför den kommunala 
tjänstemannaorganisationen och den kommunpolitiska organisationen) betydligt mer tongivande än 
vad som varit fallet tidigare. De olika aktörerna är precis som Fog et al. (1992, refererad i Lundström, 
2010) beskriver beroende av varandra sinsemellan. Ett problem med detta kan avspegla sig i 
förmågan att arbeta mot långsiktigt hållbara mål.  

Den kommunala tjänstemannaorganisationen arbetar ofta med detaljplaner i processer som sträcker 
sig över flera år, politikerna å andra sidan jobbar i fyraårs cykler och privata aktörer styrs i större 
utsträckning av konjunktursvängningar. Resultatet visar att de olika grupperna har olika 
uppfattningar om nödvändiga avvägningar men att en dialogprocess kan bidra till att förmedla detta 
mellan parterna. Både projektet i Vallentuna och i Borlänge har pågått under flera års tid. Det 
betyder att både konjunkturen och det politiska landskapet hunnit förändras. Som en respondent 
från exploatörssidan i Vallentuna förklarade så är bostadsmarknaden idag en annan än den var då de 
ställde upp i markanvisningstävlingen. Bidraget till markanvisningstävlingen är dock det som ligger till 
grund för diskussioner som förs med kommunen idag uppger intervjuade exploatörer.  

En exploatör påtalade under workshopserien att det miljöprogram som användes som underlag i 
dialogprocessen innehåller krav som idag kan anses vara minimikrav. När miljöprogrammet antogs 
kan det dock ha varit annorlunda. Dessa faktorer är viktiga att ha med sig redan innan processen för 
att kunna formulera ett syfte som känns relevant för alla aktörer men som ändå hjälper projektet att 
nå ett hållbart resultat. Arbetsmetodiken SymbioCity Approach förespråkar användandet av back-
casting, ett arbetssätt där deltagarna försätter sig i framtiden och genom att kolla ”bakåt” mot 
nutiden försöker resonera kring hur de ska ta sig dit (Ranhagen & Groth, 2012). Genom att göra så 
behöver deltagarna ta hänsyn till eventuella svängningar och på så sätt arbeta fram de bästa 
alternativen som bäst klarar dessa ändringar. Just detta verktyg användes inte i Vallentuna varifrån 
kommentarerna från exploatörer ovan kommer. Kanske hade ett sådant verktyg kunnat ge ett 
resultat som bättre kunnat svara mot de förändringar som långlivade projekt alltid står inför.    
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6.2.6 Konsekvenser av resursbrist 
Litteraturen behandlar det faktum att alla berörda parter behöver finnas representerade för att 
samverkansprocessen ska ha de bästa förutsättningarna att bli lyckosam (Innes & Booher, 2003).  
Både i Vallentuna och Borlänge har respondenterna uttryckt att en eller flera aktörer saknats. I 
Vallentuna har en särskild samordnare för projektet efterfrågats. Resursbrist har nämnts som en av 
anledningarna till att en sådan person inte funnits. Bergendahl (2016) säger att deltagare i en 
samverkansprocess måste ha de ekonomiska, tids- och kunskapsmässiga resurser som krävs för att 
kunna nå ett lyckat resultat. Det faktum att det inte stod klart för alla när dialogprocessen i 
Vallentuna inleddes hur mycket tid som skulle krävas för att kunna få ut det som önskades, kan vara 
en bidragande orsak till att resursbehovet inte gick att förutspå.   

Resursbrist i from av tidsbrist sätter också käppar i hjulet för hur processen kan landa i det dagliga 
arbetet. En respondent påpekar att utan processen hade det förmodligen inte avsatts lika mycket tid 
till att diskutera hållbarhetsfrågor. Sådan tid hade antagligen gått till andra arbetsuppgifter. Andra 
respondenter påpekar att skedet för dialogprocessen kan vara avgörande för hur stort utrymme som 
finns att använda sig av processen i det fortsatta arbetet. I den enkät från 1997 gjord av Miljö- och 
hälsoskyddstjänstemannaförbundet, som finns refererad i Håkanssons (2005) rapport, anser 55% av 
de kommunalanställda att de inte hinner med att prioritera miljö- och hälsofrågor till följd av 
ordinarie åtaganden. Uppgifterna från enkäten, som nu har några år på nacken, stämmer ändå väl 
överens med det som flera av respondenterna uttrycker angående tidsbrist.  

Resursbristen påverkar också hur materialet från workshoptillfällena kan tas om hand. Ramverket för 
SymbioCity Approach bygger på att arbetet bedrivs i loopar och att deltagarna återkommer till 
frågorna flera gånger (Ranhagen & Groth, 2012). I de båda fallen som studerats har ett sådant 
iterativt arbetssätt inte använts. Att återkomma till samma frågor men på olika skalnivå, från en mer 
översiktlig till mer detaljerad, är tidskrävande och innebär kanske ett för stort arbete om tiden redan 
är knapp. För att kunna arbeta fram en vision på en övergripande nivå och få den att realiseras i 
genomförandet kan det iterativa arbetssättet ändå vara något som är värt att prioritera.  

För en process som pågår under en längre tid behöver ytterligare en faktor tas i beaktning, nämligen 
personalomsättning. För att ett iterativt arbetssätt ska fungera behöver deltagarna vara med i flera 
loopar, eller åtminstone ha god kännedom om det arbete som redan gjorts. Magalhães, Healey och 
Madanipour (2002) uttrycker att det är viktigt att aktörerna har god kunskap om vad, hur och varför 
de förväntas göra för att stärka den institutionella kapaciteten. För att dialogprocessen ska kunna 
omstättas till institutionell kapacitet, ställer det krav på beställaren av processen att se till att 
material dokumenteras och finns tillgängligt på arbetsplatsen så att det blir lätt för eventuell ny 
personal att ta del av processen. I resultatet går det att utläsa att just resursbrist är något som 
respondenterna beskriver som något som kan sätta käppar i hjulet för processen. 

6.2.7 Dialogprocessen för nätverkande och förankring 
Samverkansprocesser kan enligt Lundström (2010) vara ett sätt att förankra och göra projekt mer 

legitima hos allmänheten. Detta är en aspekt som också syns i resultatet av denna studie. I projekten 

som undersökts har processen aktivt valts för att dels kunna visa att kommunen anstränger sig, dels 

för att förankra arbetet inom den egna organisationen. I både Vallentuna och Borlänge har processen 

använts i projekt där kommunerna vill göra något extra, som dessa dialogprocesser. I båda fallen 

gäller det stadsdelar där hållbarhetsfrågorna är centrala och där projekten är mycket komplexa. 

Ingen av dialogprocesserna har dock inkluderat allmänheten, medborgarsamtal har istället 

genomförts i separata forum. Resultatet visar att flera respondenter tycker att det skulle ha varit 

intressant med synpunkter också från denna grupp.  

Förankringen och nätverkandet inom den egna organisationen och med andra aktörer framstår av 

resultatet som en av de största styrkorna med dialogprocessen. Detta är också något som får stöd i 
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teori rörande samverkansprocesser och tvärsektoriellt arbete (Innes & Booher, 2003). Den 

institutionella kapaciteten ökar när aktörer hittar sätt att samverka och relationerna dem emellan 

bygger på tillit (Magalhães, Healey, & Madanipour, 2002). En dialogprocess kan utgöra en sådan 

arena där dessa nätverk kan skapas och underhållas. Det framkommer av intervjuerna att det 

underlättar arbetet genom att tröskeln för att ställa frågor till någon utanför sin egen sektor sjunker i 

och med dialogprocessen. Dessutom upplever tjänstemän på kommunen att det blir lättare att sitta 

ner i avtalssituationer med aktörer som deltagit i samma dialogprocess, både genom att mötet blir 

mer avslappnat men också genom att det blir lättare att komma med inspel till avtalet hämtade från 

dialogprocessen.  

Beroende på kommunens storlek och organisation kan kontaktytor mellan olika sektorer och med 

externa aktörer se olika ut. Denna studie har inte studerat organisationsstrukturen något närmare i 

de båda deltagande kommunerna, men det kan antas att ju större organisationen är och ju mer 

komplext problemet är desto större nytta kan en samverkansprocess göra. Innes och Booher (2003) 

menar att en samverkansprocess är bäst anpassad för att tillämpas i komplexa projekt där de 

inblandade aktörernas respektive problemställningar har tydlig koppling sinsemellan. I 

planeringsfrågor är så ofta fallet på flera nivåer, från den högre nivån som Fog et al (1992, refererad i 

Lundström, 2010) beskriver i termer av initiativtagare, regelansvariga och berörda, till kvartersnivå 

där det planeras för att tillgodose såväl enskilda som allmänna intressen.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera hållbarhetsdialoger baserade på processmetodiken 

SymbioCity Approach. Detta har gjorts genom att undersöka vilka effekter dialogerna får på 

kommunal planering och genomförandet. Syftet är även att undersöka hur processen utförs och hur 

deltagande kommuner och exploatörer uppfattat dess innehåll. Undersökningen tittar på vilka 

materiella produkter (dokument, planer, avtal) som processen resulterar i men också vad 

tjänstemännen och exploatörerna själva upplever att de fått ut av processen.  

Nedan presenteras studiens frågeställningar och de svar som studien givit på dessa: 

- Vilka resultat kan deltagandet i en process baserad på SymbioCity Approach generera? 
Deltagande i en dialogprocess baserad på SymbioCity Approach kan ge de deltagande aktörerna ökad 
institutionell kapacitet, ökad tvärsektoriell inblick och förståelse och ökat socialt kapital. Det kan 
också resultera i planer, dokument och avtal som kan ligga till grund för det fortsatta planerings- och 
genomförandearbetet. Processen kan också hjälpa till att förankra projektet, både inom den egna 
organisationen och hos allmänheten.  
 
- Vilka faktorer har inverkan på huruvida dialogprocessen får ett önskat resultat och genomslag i 
det fortsatta planerings- och genomförandearbetet? 
För att en dialogprocess ska få önskat genomslag bör man, helst innan processens startskede, ha en 
tydlig syftesformulering av vad man vill ha ut av denna. Detta kräver att tillräckligt med tid lagts på 
förarbete och att resurser finns till detta. Med en tydlig syftesformulering blir det lättare att se vilka 
aktörer och roller som bör medverka i dialog samt vilka frågor som bör tas upp för att resultatet ska 
bli det önskade. Processen bör ligga i ett tidigt skede, då projektet fortfarande är öppet för 
förändringar till följd av slutsatser i processen.  
 
- Finns det likheter och olikheter i hur de olika aktörerna uppfattar och tar åt sig av en 
dialogprocess baserad på SymbioCity Approach? 
I de fall som har undersökts har exploatörerna upplevt att deras förmåga att handla utifrån 
processen är avhängigt av vad kommunen beslutar i det fortsatta arbetet. Kommunerna å andra 
sidan känner att deras förmåga att handla utifrån processens slutsatser begränsas av resursbrist. 
Samtliga inblandade aktörer upplever att dialogprocessen givit dem ökad institutionell kapacitet. 
Detta främst genom ökad kunskap, förståelse för andra aktörer, samt ökat socialt kapital. 
 

Sammanfattningsvis kan det finnas flera vinster med att starta och delta i en dialogprocess. Men om 

syftet är att få ett särskilt resultat är det viktigt att mycket tanke ägnas åt processens utformning och 

uppföljning. Oavsett syftets utformning är alla aktörer överens om att ökad institutionell kapacitet till 

följd av ökad kunskap och stärkta sociala nätverk är ett resultat av dialogprocessen. Avslutningsvis 

väljer vi att fundera över om det rentav var samverkansprocesser som Karin Boye (1927) tänkte på 

när hon skrev raderna ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan 

värd.”  
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8 FORTSATT FORSKNING 

Planeringsprocesser för komplexa projekt är på sätt och vis väldigt komplexa i sig själva. Även om 

denna studie kommit en bit i att förstå resultatet av en samverkansprocess, så finns det mycket mer 

att undersöka på ämnet. Här följer några förslag på fortsatta studier och vinklingar på ämnet: 

• De stadsdelsprojekt som granskats i denna studie är båda i relativt tidiga skeden. Något som 

vore intressant är att även studera projekt efter dess färdigställande. Detta för att se hur 

mycket av dialogprocessen som lever kvar hela vägen genom genomförandet och in i 

förvaltningsskedet. 

 

• Hur en dialogprocess bör utformas för att resultera i mer konkreta produkter, såsom avtal 

och detaljplaner hade också varit intressant att studera. Detta är ett led i processen som 

verkar saknas enligt vår studie. Det hade varit intressant med ett experiment där olika 

modeller testas för att se vilken som får störst genomslag i det efterföljande arbetet. En 

sådan studie skulle också kunna undersöka hur den kunskap som genereras under 

workshoptillfällena bäst kan tas till vara för att bli mer beständig även vid 

personalomsättning och omorganisationer.  

 

• I denna studie har den politiska organisationens medverkande i dialogprocesser delvis 

utelämnats. Det vore intressant att genomföra intervjuer med deltagande politiker för att se 

om, och i så fall hur, dialogprocessen påverkar deras arbete och deras avväganden inför 

beslut. Det är med nuvarande system trots allt politikerna som till syvende och sist är de som 

fattar beslut i de flesta frågor som rör markanvändningen. 
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BILAGA - A 

Intervjufrågor  

Dialogprocesser – ett verktyg för hållbar stadsutveckling? 

Bakgrundsfrågor 

- Din ålder? 

- Vad är din yrkesroll? 

- Antal år på nuvarande position/ eller liknande position? 

- Någon tidigare erfarenhet av liknande dialogprocess?  

(Om JA- Vad är dina upplevelser från den processen?) 

- Vad är företagets roll i projektet?  

- Vad är din roll i projektet? 

- I vilket skede kom du/ ert företag in i projektet? 

 

Dialogprocessen 

- Hur väl insatt har du känt dig i projektet under workshoparna?  

- Hur många workshoptillfällen var du med på?  

- Vad har du haft för förväntningar inför varje enskild workshop? 

- Hur uppfattade du upplägget av varje enskild workshop?  

- Har uppfattade du upplägget på workshopserien i helhet? 

- Är det något du hade velat ändra i processen? 

- När i tiden tror du att en sådan här process gör störst nytta? 

- Hur upplever du de andra deltagarnas insatthet i projektet? 

- Upplever du att deltagarnas nivå av insatthet i projektet påverkar workshoparnas utfall?  

- Framgick det vilken roll de olika deltagarna hade?  

- Hur upplever du att dina synpunkter togs emot av dina gruppkamrater? 

- Vilka styrkor och svagheter ser du i användandet av dialogprocessen? 

-Upplever du att din organisations vision för området harmoniserar med övriga ingående aktörers 

vision?  

 

Ökad kompetens 

- Vad har deltagandet i processen givit dig som tjänsteperson? 



 
 

- På vilket sätt har processen utnyttjats av dig, har den upplevts som ett sätt att påverka utfallet eller  

  mer som ett sätt att utbilda dig i projektet? 

- Vad är din uppfattning av vad processen givit din organisation i dess hållbarhetsarbete? 

 

Socialt kapital 

- Hur uppfattar du att din och/eller din organisations förmåga att samverka inom den egna  

  avdelningen, mellan avdelningar och med andra aktörer har påverkats genom deltagandet i  

  processen? 

- Hur uppfattar du organisationens förmåga att samverka i dagsläget? 

- Upplever du någon skillnad i din förmåga/ vilja att samverka med andra aktörer som deltagit i  

  processen?  

(Om möjligheterna anses ÖKA – Upplever du att dessa möjligheter tas tillvara?) 

 

Produkter 

-Vilka produkter har ni fått utav processen? Vägledande dokument? Mål? Vision? 

- Vem har sammanställt produkterna?  

- Upplevs resultatet lättillgängligt även för medarbetare som inte deltog i processen?   

- Vad är det som avgör tillgängligheten?  

-Hur används produkterna i er verksamhet? 

-Har ni som byggherre fått ta del av kommunens material?    

 

Framåt 

- Hur har processen påverkat det dagliga arbetet med framtagande av detaljplaner/fördjupade  

  översiktsplaner i området? Framtida markanvisningar?  

- Finns det utrymme för ändringar i genomförandet till följd av slutsatser i dialogprocessen? 

- Hur fungerar det idag, blev det någon ändring till följd av workshoparna?  

-Skulle du vilja se en fortsättning på dialogarbetet?  

(Om JA- Hur skulle en sådan fortsättning kunna se ut?)  

- Anser du att projektets chanser att få ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt lyckat resultat har  

  ändrats i och med genomförandet av processen?  

- Har processen givit dig några verktyg som kan användas i arbetet mot ett hållbart genomförande?  

- Om du skulle få börja om med arbetet med processen, med syftet att få till ett ännu bättre resultat,  

  vad skulle du då göra annorlunda?  

  



 
 

 

 


