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Sammanfattning 

Mångfald förekommer i olika delar av samhällsdebatten och syftar främst på människan och 

hennes egenskaper. Begreppet kan definieras och användas inom flertalet sammanhang, 

däribland stadsplanering. Inom stadsplanering kan mångfald röra såväl människor som den 

byggda miljön. Genom litteratursökning, läsning och intervju har jag studerat olika aspekter 

av mångfald generellt inom stadsplanering och sett närmare på hur mångfald hanteras inom 

arbetet med en ny översiktsplan i Nacka kommun. Den insamlade informationen delas in i 

klasserna Begreppet, Planeraren och Processen för att tydliggöra hur mångfald kan 

implementeras och införlivas i dessa tre elementära delar i stadsplanerares yrkesutövande. 

Begreppet mångfald innefattar ett flertal aspekter och förhållningssätt inom stadsplanering 

och Nackas mångfaldsarbete sammanfaller i stor utsträckning med de aspekter litteraturen tar 

upp. Att arbeta med ett diffust begrepp, som mångfald anses vara, bjuder både möjligheter 

och svårigheter för planerare i sitt yrke. Mångfald på planerares arbetsplats och hur 

planeringsprocessen kan förändras för att gynna mångfald är ytterligare infallsvinklar i denna 

uppsats. Avslutningsvis framhålls några punkter som Nacka kommun har möjlighet att vidare 

utveckla för att kunna bli en förebild för andra kommuner gällande mångfaldsarbete inom 

stadsplanering. 

Mångfald handlar om variation och olikheter. Genom denna uppsats hoppas jag kunna ge en 

bild av hur dessa olikheter kan planeras för och även ge en bild av skillnaden mellan 

begreppet mångfald och olikheter. 

Summary 

Diversity appears in different parts of the social debate and mainly concerns people and their 

traits. The notion can be defined and used within several contexts, such as urban planning. 

Diversity can associate to people as well as the build environment in the urban and regional 

planning practice. To take a closer look at the general meaning of diversity within urban 

planning and a specific case in Nacka, have I searched literature, studied it closer and also 

done an interview. The information I’ve obtained is divided into three elementary classes for 

the execution of the planning practice; The Notion, The Planer and The Process. Through 

dividing the information into these classes I hope to make the material more legible and 

clearer give a picture of how diversity can be implemented within urban planning. 

The diversity notion in urban planning contains several aspects and approaches. Plenty of the 

aspects regarded in the literature take part in planning for diversity in the municipal of Nacka. 

Diversity is considered as a diffuse notion and working with it provides possibilities and 

challenges for the planner. In this paper I also illustrate diversity at the workplace and how the 

planning process can be changed to benefit diversity in a larger extent. The finish of this paper 

shows some areas where Nacka further can develop its diversity management in urban 

planning to become a role model for other municipals. 

Diversity is all about variation and differences. Through this paper I hope to give an idea how 

these differences can be planed for and the distinction between diversity and difference. 
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Bakgrund 

Mångfald förekommer i olika delar av samhällsdebatten. Mångfaldsbegrepp används ofta med 

koppling till etnicitet men kan även åsyfta en variation av ålder, funktionshinder, sexuell 

läggning och utbildningsbakgrund i en grupp. Begreppet syftar alltså främst på människan och 

hennes egenskaper men kan användas i flertalet sammanhang. Hur begreppet kan tolkas och 

ses som en nytta inom organisationer och i samhället är en vanlig infallsvinkel. Forskning 

som belyser specifika delar av mångfald förekommer men ett helhetsperspektiv av ämnet är 

svårare att finna. Dock saknas en sammanställning av betydelserna av mångfaldsbegreppet 

inom stadsplanering. Dessa aspekter kan beröra inte bara mångfalden av människor och deras 

egenskaper utan även den fysiska miljön. 

Varför är det då intressant att se till mångfald inom stadsplanering? 

I ett globalt perspektiv är invandring, förstärkt egenmakt hos ursprungsbefolkningar och 

minoritetsgruppers intåg på den politiska arenan några stadsförändrande faktorer (Sandercock 

1998). Även den globaliserade ekonomin och integration är faktorer som bidrar till att städer 

och regioner blir allt mer mångkulturella. Sandercock menar att tidigare planeringsideal inte 

klarar av att planera för den variation och mångfald av allmänna intressen som dagens stad 

rymmer. Tidigare har planerare utbildats i att se till allmänhetens intresse men de allmänna 

intressena är idag heterogena och därför efterlyses en förnyad planeringsprocess som bättre 

kan tillvarata detta. 

”… specialisering med en viss grad av flexibilitet och mångfald är receptet inför framtiden” 

är en beskrivning av hur städer bör profilera sig i den ökande konkurrensen om inflyttare, 

investerare och företagslokaliseringar (Tunström 2005:150). För en stadsplanerare kan 

mångfald handla om att förstå vinningen med mångfald i staden och på arbetsplatsen såväl 

som att omsätta begreppet i praktiken. 

 

Syfte och avgränsning 

Syftet med mitt arbete är att studera begreppet mångfald, dels dess generella betydelse och 

dels användningen inom stadsplanering. För att göra det mer konkret avser jag att se närmare 

på hur Nacka kommun arbetar med mångfald vid framtagandet av en ny översiktsplan. Jag har 

valt att studera Nacka närmare eftersom kommunen har en uttalad vision om ”Öppenhet och 

mångfald”. Att först få en förståelse för olika förhållningssätt/perspektiv på det generella 

begreppet mångfald hoppas jag ger en bättre utgångspunkt för att studera begreppet inom 

ämnet stadsplanering. Uppsatsen innefattar och begränsas av 3 teman: Begreppet, Planeraren 

och Processen. Temat Begreppet är grundläggande för en djupare insikt i ämnet och för att se 

hur begreppet kan eller skulle kunna komma till uttryck i stadsplaneringen. Det är viktigt att 

förstå hur Planerare kan förhålla sig till Begreppet och hur mångfald kan gynnas i Processen. 

Detta är motiven till valet av dessa teman som avser att genomsyra så väl litteraturstudier som 

empiriskt arbete. Tyngden ligger på Begreppet och Planeraren. Mitt arbete tar förutom Nacka 

kommuns mångfaldsarbete upp ett par intressanta exempel från litteraturen. Jag är medveten 

om att de fåtal exempel jag väljer inte kan ses som beskrivning av generella situationer. I mitt 
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arbete fungerar de som inspiration för hur mångfald skulle kunna implementeras av 

stadsplanerare och hur planeringsprocessen skulle kunna förändras. 

Helhetsperspektivet och olika aspekter av mångfald inom stadsplanering lyfts fram i arbetets 

första del Begreppet. Efter det avsnittet ges en inblick av hur planerare kan förhålla sig till 

begreppet mångfald i sitt arbete under temat Planeraren. Där lyfts förutom sidor av 

yrkesrollen även vikten av mångfald på planerarnas arbetsplats fram. Under temat Processen 

ges ett par exempel på fall där planeringsprocessen inte haft den traditionella formen och även 

andra tillvägagångssätt för att gynna mångfald presenteras. 

 

Metod och teknik 

För att på ett vetenskapligt sätt undersöka en viss frågeställning, i mitt fall mångfald i 

stadsplanering generellt och i synnerhet hur Nacka kommun arbetar med mångfald i 

framtagandet av den nya översiktsplanen, kan olika metoder och tekniker tillämpas. Jag har 

valt några metoder och tekniker som Ejvegård (2003) beskriver i boken Vetenskaplig metod. 

Vissa av de beskrivna metoderna och teknikerna är mer tillämpbara än andra för att undersöka 

just min frågeställning, nämligen Deskription och Klassificering. 

Deskription är en metod för att göra en beskrivning som syftar till att redogöra en allmän 

frågeställning. I mitt fall skulle det kunna vara beskrivning av Vad betyder mångfald? Att 

beskriva mångfaldsbegreppet är inte tillräckligt för att förstå det utan det behöver även 

förklaras och definieras utifrån olika tolkningar och sammanhang. Likheten mellan Ejvegårds 

deskriptionsmetod och den begreppsgenomgång jag gör är att jag behandlar ett allmänt ämne, 

d.v.s. olika aspekter på mångfald, genom att samla in fakta och sedan sortera ut det som är av 

vikt för helhetsperspektivet. Att definiera begreppet mångfald handlar om vad den generella 

betydelsen är och hur det tolkas i stadsplaneringssammanhang. Denna del är viktig med 

anledning av att ett definierat begrepp kan underlätta förståelsen i den fortsatta läsningen av 

arbetet. 

Klassificering är den metod jag anser mest lämplig för behandling och analys av det 

insamlade materialet som ska bearbetas under arbetes gång. Genom att dela in materialet i 

olika klasser kan ämnet studeras och analyseras på ett mer lätthanterligt sätt. Dock kan det 

vara svårt att skapa klasser som uppfyller Ejvegårds (2003) fem krav för klasser. De tre 

klasser jag har valt att dela in informationen i är Begreppet, Planeraren och Processen. 

Klasserna har jag valt utifrån innehållet i materialet jag studerat och de täcker grundläggande 

delar av stadsplaneringsyrket. 

Ejvegård (2003) beskriver några vetenskapliga tekniker för hur data kan insamlas, valideras 

och hur dess reliabilitet kan utvärderas. Genom att använda olika tekniker och kritiskt granska 

källor ges arbetet en mer trovärdig grund. De tekniker jag använder för att kunna genomföra 

metoderna ovan är främst litteratursökning, läsning och intervju. 
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Litteratursökning och läsning är tekniker som går hand i hand, den första möjliggör den 

andra. Teknikerna ger en inblick i och förståelse för ämnet mångfald i allmänhet och inom 

stadsplanering i synnerhet. Dessa tekniker anser jag mest lämpliga för att fördjupa kunskapen 

om ämnet. Eftersom det ännu inte finns mycket skrivet om mångfaldsarbetet i 

översiktsplaneringen i Nacka kommun krävs en annan teknik för att införskaffa den 

informationen såsom intervju. 

Förutom att se metod som ett tillvägagångssätt kan det även vara ett förhållningssätt till det 

valda ämnet. Att använda metod som förhållningssätt tas upp i Kritisk samhällsvetenskaplig 

metod av Alvesson och Deetz (2000). Deras bok beskriver en metod bestående av en generellt 

ifrågasättande inställning till olika aspekter i arbetsprocessen. Insikt, Kritik och 

Transformativ omvandling är de tre komponenterna i metoden. På grund av de 

avgränsningarna jag gör i min uppsats är elementet Insikt mest relevant. 

Insikt syftar till att från olika infallsvinklar syna det givna ämnet och genom insikt görs flera 

tolkningar av ämnet vilket leder till att göra det öppnare och mer mångtydigt. Detta görs 

genom att inledningsvis studera litteratur från flertalet akademiska discipliner för att definiera 

begreppet mångfald generellt. 

 

Metod- och källkritik 

Ju fler metoder och tekniker som används desto mer trovärdigt kan ett arbete anses vara 

eftersom risken för systematiska fel i metoderna minskar (Ejvegård 2003). De metoder jag 

använder är relativt lika varandra och det kan därför finnas en möjlighet att dessa inbyggda 

metodfel påverkar mitt arbete. Ämnets natur och det tillgängliga materialet gör dock att andra 

metoder är svåra att tillämpa. Med tanke på de tidsmässiga och innehållsmässiga 

begränsningarna för detta arbete är det svårt att använda fler metoder och tekniker utan att 

äventyra kvaliteten. Ett bekymmer med att använda metoden klassificering är dock att 

klasserna Planeraren och Processen är nära sammankopplade och därför är det i vissa fall 

svårt att avgöra vilken klass en del uppgifter tillhör. 

Denna studie är kvalitativ. Detta gäller även källorna till litteraturstudien. De böcker jag har 

läst är författade på slutet av 90-talet eller under 2000-talets första år och de bygger ofta på 

empiri som utförts ytterligare något år tidigare. Mycket kan därför ha hänt på området sedan 

dess som inte tas upp i denna uppsats. Den huvudsakliga källan för den generella delen av 

Begreppet är baserat på en kandidatuppsats som ger en tydlig genomgång av litteraturen på 

området. De tolkningar och slutsatser som dragits av författaren bör dock ses med en viss 

försiktighet då en kandidatuppsats inte kan anses lika vetenskapligt tillförlitlig som 

exempelvis en avhandling. 

Informationen som berör mångfaldsarbetet i nya översiktsplanen för Nacka kommun baseras 

framför allt på intervju med Sven Andersson, projektledare och översiktsplanerare. Andersson 

har en lång och bred arbetslivserfarenhet men har enbart arbetat som översiktsplanerare i 

Nacka i drygt ett år och saknar därför en djupare insikt i tidigare planering inom kommunen. 
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Sven Andersson är den huvudsakliga källan till uppgifterna rörande planeringen i Nacka. 

Förutom intervjun har jag även studerat några dokument från kommunen som redogörs för 

senare i arbetet. 

 

Begreppet mångfald 

Generell betydelse och olika förhållningssätt 

För att kunna förstå begreppet mångfald i stadsplaneringssammanhang krävs först en större 

förståelse för begreppets generella betydelse. 

Slår man upp ordet mångfald hittar man bland annat synonymerna myckenhet, interkulturell, 

stor mängd, stort antal, pluralism. I lexikon översätts det engelska ordet diversity till 

mångfald, myckenhet men även tvistefråga Ordet har många synonymer och kan definieras 

och tolkas på olika sätt beroende på situation och sammanhang då det används. 

”Det finns få studier av mångfaldens kärna” hävdar Fredrik Hansson, författare till 

kandidatuppsatsen Perspektiv på mångfald - en teorigenomgång (2002). I Hanssons försök att 

definiera begreppet mångfald har han studerat litteratur från olika akademiska discipliner, till 

exempel företagsekonomi, beteendevetenskap, genusvetenskap, filosofi samt 

nationalekonomi, för att få en bredd av infallsvinklar. Hansson redovisar sammanfattningar av 

studier, böcker och artiklar från ett flertal författare. Liksom Hansson (2002) har även jag 

studerat Alm (1999) närmare. 

Mångfald kan utgöra ett åtagande och en möjlighet för organisationer (Hansson 2002). 

Åtagandet är utformat som ett socialt, politiskt korrekt eller samhälleligt ansvar medan 

möjligheterna som åsyftas handlar om att se och värdesätta olikheter och lära sig dra nytta av 

dessa. En annan aspekt av mångfald som lyfts fram av bland andra Alm (1999) är olikheter 

gentemot de normer, mallar eller grupperingar som är rådande. Vidare hävdar Alm att 

existensen av olikheter inte automatiskt ger fördelarna med mångfald. Dessa olikheter måste 

ses och värdesättas för att leda till bland annat kreativitet. Hansson (2002) lyfter även fram 

några av författarnas syn på vikten av att vara förutsättningslös, att kunna se till individer 

istället för att gruppera dessa.  Några av författarna föredrar att använda begreppet pluralism 

istället för mångfald, då det ses som mer förutsättningslöst genom att det begreppet flyttar 

fokus från innehåll till tillstånd. 

”Mångfald är följaktligen komplext och därför svårdefinierat. Den som använder ordet 

mångfald laddar det själv. När vi väljer vår definition skall vi vara medvetna om att vi 

exkluderar andra” (Hansson 2002:34). Detta visar på både de problem och möjligheter som 

finns med mångfaldens mångfald. Problemen består i att när personer pratar om mångfald kan 

de mena helt olika saker, från att syfta på aspekten att avvika från normen till att anspela på 

ett samhälleligt ansvar. Möjligheten ligger just i att begreppet är så vitt och kan innefatta 

många dimensioner och det gör att begreppet kan appliceras i flertalet sammanhang. 

http://www.synonymer.se/?query=pluralism
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Sammanfattningsvis kan det generella begreppet mångfald alltså tolkas som en stor mängd, 

myckenhet och några av de vanligaste aspekterna i samhällsdebatten är etnisk-, social- och 

kulturellmångfald. Begreppet användas i vissa sammanhang som ett åtagande och/eller ibland 

som en möjlighet. Mångfald kan anspela på skillnader gentemot rådande normer och en viktig 

skillnad mellan olikheter och mångfald lyfts fram. Vilka av dessa aspekter vi åsyftar avgör vi 

när vi själva laddar och använder begreppet. 

 

Mångfald i stadsplanering 

Hur kan då mångfaldsbegreppet tolkas och vilka aspekter kan det ta upp i 

stadsplaneringssammanhang? 

Hanssons (2002) tolkning att vi själva laddar begreppet mångfald när vi använder det gör det 

möjligt att innesluta många olika aspekter inom stadsplanering. Etnisk, biologisk, fysisk, 

utseendemässig, ekonomisk, verksamhetsmässig, kulturell och med hänsyn till livsstilar är 

några exempel på typer av mångfald som kan innefattas i stadsplaneringen.  

Tunström (2009) lyfter i sin avhandling På spaning efter den goda staden fram olika 

användningar av begreppet mångfald i diskursen om den goda staden. Begreppet kan vara ett 

ospecificerat värde, handla om variation i den fysiska miljön, olika upplåtelseformer, 

användning eller ses som stadsmässighet. Begreppet kan innefatta olika dimensioner, från ett 

enstaka hus till stadsdelar och hela städer. Begreppet är diffust eftersom det är ”… tillräckligt 

öppet eller tomt, och därmed möjligt att fylla med olika mening”(Tunström 2009:103). 

Ett annat centralt begrepp inom dagens stadsplanering är hållbar utveckling. I likhet med 

mångfald kan hållbar utveckling ses som ett diffust begrepp. Isaksson och Storbjörk (2005) 

betonar i sin studie angående hållbar utveckling att definitionen eller snarare avsaknad av 

precisering av begreppet hållbar utveckling kan vara ett problem. Detta kan leda till 

svårigheter att omsätta politiska mål i den fysiska planeringen eftersom denna typ av begrepp 

tolkas olika av olika personer och kan för varje ny situation ha en ny innebörd. Samma 

problem gäller för att omsätta begreppet mångfald i stadsplaneringen. 

Den myckenhet som är synonymt med mångfald kan inom stadsplaneringen anspela på den 

variation eller stora mängden frågor som kan hanteras och regleras i olika program, planer och 

visioner för stadsplaneringen. Från lagreglerade frågor som utformning av byggnader, 

offentliga rum och huvudmannaskap för allmänna platser till kommunalt antagna mål om till 

exempel ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Mångfald för såväl den fysiska miljön 

och bland människor kan därför hanteras på olika sätt i de många planer och dokument 

kommuner arbetar med. 

Plan- och Bygglagen, PBL, 1kap 1§ beskriver det övergripande målet med planering som att 

”… främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer”. Människorna är det centrala i planeringen och det är därför viktigt att se till 



9 

 

och anpassa planeringen för mångfalden av egenskaper som dagens och framtidens 

befolkning innehar. Alm (1999) delar in dessa egenskaper i primära och svårföränderliga samt 

sekundära och föränderliga olikheter. Exempel på primära olikheter är kön, etnicitet, ålder, 

sexuell läggning, social kompetens och handikapp och några sekundära olikheter är bland 

annat livsstil, inkomst, utbildning, religion, familjeförhållanden. 

Bor vi i samma stad?(2005) är en antologi av artiklar som berör stadsutveckling, mångfald 

och rättvisa. Flertalet författare och inte minst redaktörerna Broms Wessel, Tunström & 

Bradley berör olika aspekter av mångfald inom stadsplaneringen. Ser man mångfald som ett 

åtagande (se resonemang för begreppets generella betydelse ovan) är det ett samhällsansvar 

att planera för dessa olikheter. Redaktörerna till boken Bor vi i samma stad? skriver 

inledningsvis att de avser att argumentera för ”planering och politik som främjar olikhet - 

men rättvis olikhet”. Med rättvis olikhet syftar de framför allt på jämlikhet för olika gruppers 

sociala och kulturella levnadsformer så ”… att vissa gruppers levnadsformer inte förtrycker 

andras”(s. 17). 

Att se mångfald som olika gruppers samexistens i staden görs även av Leonie Sandercock 

författare till Towards Cosmopolis (1998). Sandercock beskriver sin ”cosmopolis” som en 

urban utopi som karaktäriseras framför allt av utrymme för olikheter. Som titeln anspelar på 

handlar boken snarare om vägen till denna ”cosmopolis” än dess mångfaldiga innehåll och 

utformning. En av aspekterna som lyfts är att ge utrymme för mångfald i planeringsprocessen. 

För att knyta an till definitionen av det generella begreppet mångfald tidigare handlar 

Sandercocks bok om pluralism snarare än mångfald, då hon flyttar fokus från innehåll till 

tillstånd/process. 

Alms (1999) resonemang om mångfald som att avvika från normer tas även upp av Karin 

Bradley i ”Kunderna och marknaden - goda grannar i trädgårdsstaden och dinkies i 

innerstaden” i Bor vi i samma stad? (2005). Bradley menar att ett fåtal privata aktörer präglar 

stadsbyggandet och deras vinstintresse ger en stadsbebyggelse som riktar sig till ett antal 

samhällsgrupper som utgör ca 60 % av befolkningen. För att nå mångfald i den byggda miljön 

är därför viktigt att se och planera för de resterande 40 % av befolkningen som avviker från de 

dominerande privata aktörernas målgrupp. 

Det positiva värdet av mångfald tas för givet men begreppet är inte oproblematiskt och saknar 

inte motsägelser (Tunström 2009). Etnisk mångfald kan råda i enhetliga bostadsområden och 

”social mångfald kan skapa konflikter likaväl som positiva möten mellan människor” 

(Tunström 2009:118). Dessa exempel visar på motsägelser och problem besläktade med 

begreppet mångfald. En risk med att planera för en specifik mångfald kan leda till att en 

annan typ av mångfald missgynnas. För att undvika detta behöver begreppet preciseras och 

den här typen av problem granskas noggrannare. 

Sammanfattningsvis kan begreppet mångfald inom stadsplanering innefatta olika aspekter, 

från att vara ett ospecificerat värde, handla om variation i den fysiska miljön, olika 

upplåtelseformer och användning till att ses som stadsmässighet och hänsyn till de olikheter vi 

människor innehar. Den stora mängden aspekter som kan innefattas i begreppet relaterar till 
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ordets synonymer. Ytterligare en aspekt för hur mångfald kan ta sig uttryck i staden kan vara 

olika gruppers samexistens och utrymme för olikheter i den byggda miljön. Möjligheter med 

det diffusa begreppet är att själv kunna ladda det och då kunna innesluta ett flertal olika 

mångfaldsaspekter. Problemet består i att det diffusa begreppet kan vara motsägelsefullt och 

inte tillräckligt problematiserat. 

 

Planeraren 

Stadsplanerare kan i sitt yrkesutförande stöta på mångfald på två skilda sätt. Mångfald kan tas 

upp i sammanhanget om hur politiska visioner praktiskt omsätts i stadsplanering och hur 

mångfald kan influera planeringen om det förekommer på arbetsplatsen. 

Mångfalden i planeringen 

Isaksson och Storbjörk (2005) beskriver i texten I gränslandet mellan politik och planering 

problem och möjligheter för politiker och planerare att påverka den fysiska planeringen med 

hållbar utveckling som utgångspunkt. Många av dessa problem och möjligheter är generella 

och kan därför även gälla andra frågor som till exempel mångfald. Efter Isaksson och 

Storbjörks intervjuer med planerare och politiker går det att utläsa en del möjligheter 

planerare har i sitt yrkesutförande. Planerare har en stor möjlighet att påverka hur politik 

omsätts till praktik och hur den utformas i den fysiska miljön. Som planerare har man 

möjlighet att påverka till exempel hur mångfaldspolitik kommer till uttryck i 

stadsplaneringen. För att lyckas väl med detta krävs dock stora ämneskunskaper så att 

visioner och politiska mål uppnås på önskvärt sätt. 

Att omsätta visioner och mål till fysisk planering är inte bara en utmaning utan även en 

möjlighet för planerare att utnyttja viss makt (Isaksson och Storbjörk 2005). En förutsättning 

för att kunna utöva makt är att i ett tidigt skede kunna göra avvägningar och generellt är 

planerare involverade tidigare i planeringsprocessen än politiker. På så sätt är det tänkbart att 

planerare kan välja vilken inriktning det fortsatta arbetet kommer ta och vilken prioritering 

frågor om till exempel mångfald ska få. Makten har då indirekt förflyttats från politikerna till 

planerarna. I intervjuerna utförda av Isaksson och Storbjörk framkommer att politiker ibland 

saknar sakkunskaper och därför har svårt att ifrågasätta planerarnas beslutsunderlag. 

Stadsplaneringen kan då ta en form som planerarna värdera som ”bra” eller ”rätt” trots att 

både planerare och politiker i intervjuerna har uppfattningen att planerarnas arbetsuppgifter 

inte ska innefatta värdering av olika förslag utan sakligt ska se till fakta vid framställande av 

beslutsunderlag. 

”En av de intervjuade planerarna konstaterade att de värderingar man har som människa 

givetvis kan påverka hur man tar in, bemöter och tar hänsyn till olika typer av synpunkter och 

sakargument”(Isaksson och Storbjörk 2005:76). Detta visar ytterligare på att planeraren i sitt 

arbete inte är neutral och objektiv som planerarna beskrev sin yrkesroll under Isaksson och 

Storbjörks intervjuer. Att planera för mångfald handlar mångt och mycket om att förstå 

variationen hos människor och olika livsmönster. För att lyckas med detta krävs att planerare 

har förmågan att kunna se sina förutfattade meningar och värderingar och skjuta dessa åt 
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sidan så att dessa inte blir ett hinder i försök att förstå andras uppfattningar och upplevelser 

(Mörck 1994). Att förstå andra människors relation till exempelvis sitt boende är en 

förutsättning för att kunna planera för boendemångfald. 

”Some interest are being bulldozed by the groups with money” är ett citat från Values and 

Professional Identities in Planning Practice av Campbell och Marshall (2002:101). Detta tas 

även upp av Isaksson och Storbjörk (2005) då vissa av de intervjuade planerarna berättar om 

att de har blivit kontaktade och uppvaktade av intresseorganisationer. I min fördjupning inom 

ämnet har jag ännu inte stött på någon organisation som tar upp mångfaldsfrågor inom 

stadsplanering. Detta kanske är nödvändigt för att mångfaldsfrågor i större utsträckning ska 

uppmärksammas i likhet med hur miljöintresseorganisationer idag försöker påverka 

stadsplaneringen. 

Campbell och Marshall (2002) beskriver även hur kommunalt anställda planerare ifrågasätter 

planerare anställda på privata konsultföretag. De kommunalt anställda planerarna menade att 

sin yrkesroll innefattar att verka för allmänhetens intressen och ifrågasättandet gäller framför 

allt hur de privata konsulternas omdöme påverkas av finansiella vinstkrav. En slutsats från 

detta resonemang skulle vara att först när mångfald ses som en vinstgenererande faktor 

kommer privata aktörer intressera sig och planera för detta. 

 

Mångfald på arbetsplatsen 

Vad är då vinsten med mångfald på arbetsplatsen? ”Lika barn leka bäst” säger ordspråket och 

det känns för oss ofta naturligt att umgås med människor som är lika oss själva (Alm 1999). 

Personer med lika bakgrund har liknande värderingar och ser därför även världen på liknande 

sätt. Detta ger upphov till att lika personer troligen kommer lösa problem på samma sätt, 

vilket kan symboliseras med 1+1=1. Personer med olika bakgrund och erfarenheter kan bidra 

med fler perspektiv på problemet och på så sätt hitta mer kreativa lösningar, 1+1=3. Kreativa 

lösningar kommer krävas mer och mer för att kunna anta de utmaningar som stadsplaneringen 

står inför, när det gäller till exempel hållbar utveckling och mångfald. 

I planeringsprocessens lagstadgade utformning finns samråd då bland andra allmänheten ges 

möjlighet att yttra sig om planprogram och förslag. Mångfald på planerarnas arbetsplats är då 

viktigt för att kunna möta den mångfald som finns bland invånarna, planerarnas ”kunder”, i 

dagens samhälle. ”En mångfaldig kundkrets vill bli bemött av en mångfald hos medarbetarna 

i företaget” (Alm 1999:47). Som nämnts ovan tyr man sig till likasinnade bland annat för att 

det ger en känsla av trygghet och tillit. Om man som medborgare känner tillit till planeraren 

kan detta göra att medborgarna känner att deltagande i samråden ger något, att de som lyssnar 

faktiskt förstår vad man vill ha sagt. 

Mångfald på arbetsplatsen kan förutom kreativitet även skapa konflikter. Om dessa inte 

hanteras på rätt sätt kan mångfalden istället leda till ineffektivitet (Alm 1999). Förutom 

faktisk mångfald på arbetsplatsen krävs därför även kunskap och insikt om värdet av 
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mångfald och verktyg för hur detta ska hanteras och vändas till att vara kreativt istället för 

destruktivt. Detta illustrerar Alm (1999) i en modell, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1 ”Mångfald och kunskap ger en grogrund för kreativitet.” Källa Alm (1999) s. 42. 

 

Alm (1999) ger avslutningsvis ett förslag till handlingsplan för en pluralistisk organisation. 

För organisationer som inte redan idag är mångfaldiga krävs omställningar och stora 

satsningar för att nå dit. Det första ledet i handlingsplanen heter ”Är ledningen beredd?” och 

för planerare inom kommunala verksamheter handlar det om ifall politikerna är beredda. För 

att kunna arbeta med mångfaldsfrågor krävs att alla, så väl tjänstemän som politiker, är med 

på satsningen och förstår och inser värdet med den. Ibland avgör rädslan att förlora röster 

vilka avvägningar och prioritering politiker gör (Isaksson och Storbjörk 2005). Utifrån det 

resonemanget är det nödvändigt att även väljarna ser värdet med mångfald och utövar sin 

rösträtt på så sätt. Om individer dessutom efterfrågar mer mångfald i staden kommer även de 

stora privata byggherrarna anpassa sig. 

Sammanfattningsvis kan mångfald för planerare vara en del av arbetet, dels i hur begreppet 

förverkligas i stadsplaneringen och dels som ett inslag på arbetsplatsen. För att omsätta det 

diffusa mångfaldsbegrepp har planerare, som vill och har kunskap i ämnet, en möjlighet till 

viss makt för att bestämma hur mångfald ska komma till uttryck i stadsplaneringen. För 

planerare är det viktigt att kunna bortse från sina egna värderingar och se till allmänheten. På 

arbetsplatsen kan mångfald leda till kreativitet men även konflikter. Insikt och kunskap om 

mångfaldens fördelar krävs för att undvika det. 

 

Processen 

Förutom olika aspekter av begreppet mångfald i stadsplanering och hur planerare kan förhålla 

sig till ämnet diskuterar flertalet författare även hur planeringsprocessen kan gynna mångfald. 
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Leonie Sandercock (1998) beskriver ett par specifika händelser inom stadsplaneringsområdet 

från några större städer i världen som visar på olika processer för att gynna mångfald. Två 

intressanta men väldigt olika fall, ett från Frankfurt och ett från London, ger en inblick i hur 

dessa processer kan se ut. 

Fallet från Frankfurt illustrerar en ”top-down”-process då mångfaldsinitiativet kom från 

stadens politiska ledning. Den röd-gröna majoriteten beslutade 1989 att ta tag i frågor om hur 

medborgarna, med ursprung från 150 olika länder, skulle kunna integreras till ett mångfaldigt 

och mångkulturellt samhälle. Ett kommunalt organ för mångkultur bildades och arbetade med 

att koordinera tvärsektoriella verksamheter samtidigt som ett direkt arbete med medborgarna 

pågick. Det direkta arbetet gick huvudsakligen ut på att förändra attityder, motverka rasism 

och stärka invandrares röst i samhället. Några tillvägagångssätt var att anordna offentliga 

hearings och införa kommunala nämnder för rådgivning till invånare med utländsk bakgrund. 

När den politiska majoriteten senare skiftade prioriterades verksamheten bort och stängdes 

ner. 

Fallet från London visar hur en process från gräsrotsnivå utvecklas och påverkar 

beslutsfattandet, en ”bottom-up”-process. Stadsdelen Spitalfields har under lång tid tagit emot 

invandrare och flyktingar från olika länder och stor mångfald av etniciteter finns i området 

som idag domineras av bengaleser. I slutet av 80-talet fanns två omfattande förslag till 

förändringar av stadsmiljön i Spitalfields och en konflikt följde genomförandet av det första 

förslaget. Detta ledde till att en lokalt förankrat paraplyorganisation bildades när det var dags 

att realisera det andra förslaget. I organisation The Spitalfields Trust ingick föreningar, 

individer, boende, verksamhetsutövare, lokala myndigheter och statliga företrädare. 

Planeringsprocessen skulle genomsyras av dialog och varje månad hölls möten med ca 100 

deltagare från stiftelsen. Spännvidden bland deltagarna gav många olika infallsvinklar och det 

rådde respekt för mångfalden av kulturer inom Spitalfields. Detta karaktäriserade processen 

som ledde fram till en ny kommunplan. Det initiativ som kom underifrån kan summeras som 

”The Spitalfields Trust sought to regulate and contain difference, and used the planning 

process and design guidelines to achieve their purpose” ( Sandercock 1998:172). 

Sandercock (1998) lyfter frågan att se till allmänna intressen och argumenterar för att dessa 

allmänna intressen domineras av några grupper och på så sätt isidosätter andra 

samhällsgruppers intressen. Sandercock betonar att det är av vikt att förstå de många allmänna 

intressena som finns i dagens samhälle. Detta belyser även Orrskog (2005). Orrskog ser vilka 

berättelser om stadsutvecklingen som dominerar idag och saknar den då mångkulturella 

möjligheter kan utvecklas. ”Men kanske är det inte berättelserna som saknas, utan någon som 

lyssnar till dem” (s. 37) resonerar Orrskog innan han hävdar att utvecklingen av staden beror 

till stor del av hur planeringsprocessen går till. Orrskog föreslår en process då planerarens 

förmåga att lyssna och skapa dialog är det centrala. 

En annan aspekt som hitintills inte berörts i någon större utsträckning är mångfald i den 

fysiska miljön. Som en möjlighet för att öka mångfalden i den fysiska miljön och det 

tillhörande estetiska uttrycket i staden lyfts arkitekttävlingar fram av Broms Wessel i Bor vi i 
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samma stad? (2005). Broms Wessel ser till Danmark där tävlingar inte enbart berör 

byggnaders utformning utan även lyfter generella frågor om hur människor lever i staden. 

Tävlingarna resulterar i en mångfald av idéer och kan skapa en större variation i den byggda 

miljön. 

Ytterligare förslag som ges i Bor vi i samma stad? för att förändra planeringsprocessen är 

bland annat en rättvisekonsekvensbeskrivning (Bradley 2005). Rättvisekonsekvens-

beskrivningar skulle i likhet med miljökonsekvensbeskrivningar utreda hur större projekt i 

stadsutvecklingen påverkar bland annat socioekonomiska, segregations- och 

tillgänglighetsaspekter. Broms Wessel ser trenden att privata företag tar över uppgifter från 

offentliga verksamheter och Karin Bradley föreslår rättvisekonsekvensbeskrivning som ett 

sätt för privata företag att vara en etisk förebild. Ruben Nyström, Wiklander, Grahn & 

Lehmann argumenterar för de mellan- och temaplaner som de hoppas införs efter den 

pågående översynen av Plan- och bygglagen. Dessa typer av planer skulle kunna fokusera på 

mångfald och vikten att se till integrationen mellan människor i staden. 

Sammanfattningsvis finns två olika planeringsprocesser som kan gynna mångfald, ”top-

down” eller ”bottom-up”. Att i planeringsprocessen i större utsträckning lyssna till 

allmänheten, arrangera arkitekttävlingar, ställa krav om rättvisekonsekvensbeskrivningar eller 

behandla mångfald i temaplaner är aspekter som lyfts fram som möjligheter för att gynna 

mångfald. 

 

Nacka kommuns mångfaldsarbete 

Nacka kommun har en övergripande vision om att ”Öppenhet och mångfald” ska vara en del 

av verksamheten och kommunens stadsplanering är då självklart inkluderad (Nacka kommun 

2010).”Kommunens vision bygger på att öppenhet är ett förhållningssätt som leder till 

mångfald”. Tanken med detta förhållningssätt är att det konkreta innehållet skapas av alla 

som är verksamma inom kommunen, från politiker och tjänstemän till privata företagare och 

enskilda individer. Denna vision är en del av målsättningen för den nya översiktsplanen som 

just nu arbetas fram i kommunen. Kommunens vision ska genomsyra såväl planarbetet som 

den färdiga översiktsplanen och därför är det intressant att studera Nacka närmare utifrån de 

teman som tagits upp tidigare; Begreppet, Planeraren och Processen. 

Nacka är en kommun som gränsar till Stockholm, Värmdö, Tyresö och Lidingö. Kommunen 

har drygt 88 000 invånare och den politiska majoriteten består av Moderaterna, Folkpartiet 

och Kristdemokraterna (Andersson 2010). En av de stora utmaningarna är att inom 

tidsperspektivet för översiktsplanen förväntas befolkningen öka med ytterligare 20 000 

invånare. Målen för den nya översiktsplanen är definierade och arbetet i dagsläget ägnas åt att 

samla in information och bakgrundsfakta till underlaget för det kommande programsamrådet. 

I mångfaldsarbetet som nu påbörjas inom kommunens stadsplanering är den fysiska miljön 

huvudsakligen i fokus. Den byggda miljön i Nacka består till stora delar av ”öar” med 

enhetlig bebyggelse och en önskan från politiker och planerare är att sammanbinda dessa och 
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skapa större variation inom dem (Andersson 2010). En mångfald av byggnader och 

upplåtelseformer ses som en möjlig sammanlänkande faktor. Kommunen saknar en gammal 

stadskärna och den naturliga mångfalden som skapas där genom utbyggnad under olika 

tidsperioder. En gammal stadskärna har även blandade funktioner som lockar dit en mångfald 

av människor för att uträtta olika ärenden, menar Andersson. Dessa frågor är några som 

kommer lyftas i arbetet med översiktsplanen. Den mångfald som idag finns i Nacka kretsar 

främst runt valmöjligheter av till exempel förskola och skola och är ännu relativt outvecklad 

kring etnicitet och bebyggelsevariation. 

 

Begreppet mångfald i Nacka 

För att få en bild av vad begreppet betyder i Nackas översiktsplanering har jag studerat 

projektdirektivet för översiktsplanen (bilaga 1), arbetsdokumentet Översiktsplan 2011 skiss 

till huvudupplägg (bilaga 2) samt intervjuat Sven Andersson, översiktsplanerare och 

projektledare. 

Projektdirektivet redogör bland annat för projektets syfte, mål, organisation och koppling till 

andra projekt i kommunen. Målen delas upp i effektmål och projektmål. Effektmålen är 

baserade på kommunens övergripande mål men uttrycker inte ”Öppenhet och mångfald” i 

klartext. Visionen behandlas däremot noggrannare i projektets syfte. Arbetsdokumentet är en 

kortfattad sammanställning av de målområden som tas upp i översiktsplanen. Under de 

uppsatta målen listas en handfull mer specifika aspekter och konkreta fokuspunkter. Texten är 

i vissa delar svårbegriplig för den som inte är insatt i arbetet eller inte fått dokumentet 

förklarat för sig. Många delar i arbetsdokumentet känns igen med koppling till målen i 

projektdirektivet. Den innehållsmässiga skillnaden mellan målen i projektdirektivet och 

arbetsdokumentet är att det senare klarare lyfter mångfald i målområdena. Arbetsdokumentet 

ger konkreta och uttryckligare exempel på hur kommunens vision tar uttryck i planeringen. 

Projektdirektivet å andra sidan förankrar mångfald på ett övergripande plan i arbetet. 

Infallsvinkeln är generellt i de båda dokumenten att arbetet med översiktsplanen ska syfta till 

att i större utsträckning skapa mångfald snarare än hantera den befintliga mångfalden i Nacka 

idag. 

I projektdirektivet definieras mångfald som följande: 

”Begreppet `mångfald´ kan i många stycken likställas med en väl utvecklad 

stadsmiljö. I den goda staden finns en blandning av bostäder och verksamheter, 

olika hustyper och upplåtelseformer, mötesplatser av skilda slag, en mångfald av 

människor och stora valmöjligheter för individen. Mångfald är emellertid oerhört 

viktig även vad gäller naturmiljön. Nacka med sina stora grönområden, 

varierande spricklandskap och långa strandsträckor har utmärkta förutsättningar 

för en god biologisk mångfald och rekreativa upplevelser.” 
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Vid intervjun med Sven Andersson trycker han på aspekterna valmöjlighet och utbud av 

funktioner. Andersson pekar även ut de utmaningar och målområden i arbetsdokumentet 

(bilaga 2) som direkt eller indirekt berör mångfald: 

1. En attraktiv och hållbar byggd miljö 

2. Värna om natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald 

3. Mångfald och trygghet i livets alla skeden 

4. Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i hela Nacka 

Målområde 2 och 3 tar konkret upp mångfald. Första målet om en attraktiv och hållbar byggd 

miljö kan uppnås genom en mångfald av bostäder, mötesplatser med mera (Andersson 2010). 

En mångfald av affärer och butiker kan vara vägen för att nå ett bra handelsutbud i 

målområde 4. Mångfald kan alltså tolkas in på olika sätt även i punkterna 1 och 4. 

Begreppet mångfald kan ha många olika infallsvinklar och Andersson ser det som en 

möjlighet genom att begreppet därigenom kan användas inom en stor del av planeringen. Att 

börja brett för att sedan rikta in fokus är arbetssättet för att kunna konkretisera hur målen och 

mångfald ska formuleras i översiktplanen. Enligt Andersson är detta en del av arbetet som 

pågår just nu i framtagandet av den nya översiktsplanen. 

 

Planeraren i Nacka 

I kommunens projektdirektiv (bilaga 1) behandlas ”Framgångsfaktorer/risker” och de faktorer 

och risker som lyfts fram för projektet är olika typer av förankring; extern, politisk och intern. 

”… då översiktsplanen i många stycken är att betrakta som ett politiskt dokument.” (bilaga 

1:5) är anledningen till vikten av politisk förankring. Den förankringen uppnås genom ofta 

avstämning mellan planerare och politiker. Detta märks då Andersson berättar om sin roll i 

projektet. Projektdirektivet likväl arbetsdokumentet har Andersson formulerat efter kontakt 

och avstämning med berörda politiker. Syftet vid skapandet av arbetsdokumentet var att 

prioritera frågeställningar. Vid ett seminarium, med ett fyrtiotal politiker, hölls 

gruppdiskussioner baserat på bakgrundsfakta som kommunens olika enheter presenterade. 

Efter omröstningar var det 10-11 punkter som sedermera omformulerades och strukturerades 

av Sven Andersson till de sex utmaningarna och målområden i arbetsdokumentet. Visionen 

”Öppenhet och mångfald” lyser klart igenom i dessa punkter och dess förankring i politiken är 

tydlig. Vid formulering av dessa typer av dokument är det viktigt att stämma av med 

politikerna och kolla om allting är rätt uppfattat enligt Andersson. 

Andersson säger att visst gör man avvägningar och yrkesmässiga bedömningar som planerare 

och en möjlighet finns att påverka prioriteringen av vissa frågor gällande bland annat 

energieffektivitet och mångfald.  Andersson påpekar dock att politikerna har det sista ordet 

och bestämmer inriktningen av arbetet. Han berättar om ett exempel då politikerna ville lägga 
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extra vikt på klimatfrågan och energieffektivitet i projektdirektivet. Hans yrkesmässiga 

bedömning reviderades i enlighet med det politiska beslutssystemet inom stadsplanering. 

Att lyssna på alla, såväl politiker som medborgare, för att se de mångfaldiga behoven och 

intressen hos allmänheten är Andersson tillvägagångssätt. Att lyssna till allmänheten ingår i 

uppdraget att jobba för en kommun, menar Andersson, som kommer i kantakt med 

allmänheten i sitt arbete framför allt genom representanter i form av politiker och 

intresseorganisationer. Påtryckningar från intresseorganisationer gällande mångfald handlar 

framför allt om biologisk mångfald och då främst från naturvårdsorganisationer. 

Mångfalden inom arbetsgruppen för översiktsplanen i Nacka kommun gäller främst ålder 

(Andersson 2010). Gruppen består av 2-3 personer som intensivt arbetar med planen samt 

kontaktpersoner för olika verksamheter. Båda könen finns representerade i gruppen och några 

personer har utländsk bakgrund. En osäker uppskattning av Andersson är att ungefär hälften 

av planerarna inte är boende i Nacka kommun. 

 

Processen i Nacka 

”Kommunens vision öppenhet och mångfald ska genomsyra såväl planarbetet som den 

färdiga planen” står det inledningsvis i projektdirektivet (bilaga 1:1). En viss uppdelning sker 

dock då öppenheten främst avser planarbetet och mångfalden tydliggörs i den slutgiltiga 

planen. Denna öppenhet kring arbetet skulle dock kunna leda till mångfald då kommunen 

avser att utöver de traditionella samråden även hålla flertal möten med organisationer, råd, 

fastighetsägare och exploatörer för att samla in information till beslutsunderlaget (Andersson 

2010). ”Ungt inflytande” är exempel på ett projekt, där gymnasieelever jobbar med 

utmaningarna i översiktsplanen, vilket planerarna hoppas kunna bidra till att nå ut till fler och 

olika kategorier av kommunens invånare. 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska visa kommunens viljeinriktning och ska 

förutom fysisk mark- och vattenplanering även fokusera på mänskliga värden 

(Projektdirektivet, bilaga 1). Andersson lyfter fram denna aspekt under intervjun. I arbetet ska 

hänsyn tas till samhällsutvecklingen i sin helhet och inte enbart den fysiskt byggda miljön. 

Kommunens vilja till ökad mångfald ska lysa igenom. Andersson menar dock att vissa 

målsättningar till exempel mänskligt välbefinnande och till viss del även mångfald kräver 

fysiska åtgärder för att kunna förverkligas. Fysisk planering kan dock inte lösa alla problem 

utan det är viktigt att kombinera den med andra åtgärder. 

På frågan om vilken typ av plan som passar bäst för mångfaldsfrågor svara Andersson att 

översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner är mest lämpade. Han menar att det krävs ett 

större perspektiv för att inleda arbetet med mångfald inom stadsplanering. Översiktsplanen är 

vägledande för den övriga planeringen och därför måste tankarna och strategierna finnas med 

tidigt för att sedan kunna konkretiseras ytterligare i detaljplaner (Andersson 2010). För att 

långsiktigt arbeta med mångfald är översiktsplanens tidsperspektiv ytterligare en anledning 

till att behandla ämnet i den. Många av de projekt som kommer genomföras de närmaste tio 
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åren har påbörjats eller planerats klart i enlighet med den gällande översiktsplanen från 2002. 

För att kunna påverka helheten av stadsbyggandet i Nacka krävs det längre tidsperspektiv som 

i den nya planen är fram till år 2030. Hur utvecklingen kommer se ute längre fram än så 

riskerar att mest bli spekulationer, menar Andersson. 

Projektdirektivets definition av mångfald syftar främst på den fysiska miljön och genom att 

under processens gång ha kontakt med de större fastighetsägarna och exploatörerna i Nacka 

ges dessa möjligheter att påverka översiktsplanen (Andersson 2010). Att låta flertalet aktörer 

på marknaden influera processen hoppas kommunen kunna bidra till mångfald i den fysiska 

miljön. Ett annat sätt för att öka mångfalden när det gäller utseendet och bebyggelsens 

estetiska uttryck är att genomföra arkitekttävlingar. Detta är i dags läget inte aktuellt i Nacka 

men Andersson ser möjligheten att sådana tävlingar skulle kunna ge större variation i 

bebyggelsen. Andersson är generellt återhållsam till denna typ tävlingar och menar att om de 

genomförs kräver ett tydligt syfte och program. 

Borde mångfaldsinitiativet komma från den politiska ledningen eller från 

intresseorganisationer? Andersson svarar att spontana initiativ underifrån är positiva men att 

det är svårt att gå ut och leta för att hitta ett sådant perspektiv. Samtidigt menar Andersson att 

för att kunna driva igenom idéer och förankra dem långsiktigt måste det finnas en stark och 

utbredd politisk vilja. Det skulle därför vara en fördel om mångfaldsinitiativet kom uppifrån. 

Visionen ”Öppenhet och mångfald” är ett politiskt initiativ och Andersson vet i dagsläget inte 

hur förankrad visionen är hos invånarna men hoppas kunna få reda på det genom sitt fortsatta 

arbete med översiktsplanen. 

 

Analys 

Denna del av arbetet avser att se hur Nacka kommuns arbete med mångfald i 

översiktsplaneringen förhåller sig till hur mångfald tas upp i den studerade litteraturen. 

Begreppet 

Hitintill har mångfaldsarbetet i Nacka syftat huvudsakligen på valmöjligheter och kan på så 

sätt kopplas till begreppets synonymer myckenhet, stor mängd framför allt gällande utbud av 

olika skolalternativ. Jämfört med Hanssons (2002) förhållningssätt har mångfald från 

kommunens sida varit ett åtagande, ett samhälleligt ansvar att ge invånare valmöjligheter och 

har inte i någon större utsträckning handlat om att se mångfalden som en möjlighet att dra 

nytta av olikheter. 

Den mångfald som tas upp inom stadsplaneringens arbete kan innefatta mycket mer än sådant 

som går att reglera i planer och dokument. Definitioner av begreppet mångfald i 

projektdirektivet för Nackas översiktsplanering innehåller både aspekter som går att reglera 

genom planer, till exempel blandning av bostäder och verksamheter, men även andra aspekter 

såsom olika upplåtelseformer, valmöjligheter och mångfald av människor. Denna breda 

definition av begreppet ger möjlighet att ladda ordet mångfald med olika innehåll eftersom det 

är en öppen definition. Denna öppna definition av begreppet betonas av Tunström och 
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Isaksson och Storbjörk som en möjlighet och problem. Sven Andersson framhäver 

möjligheterna med en öppen definition eftersom mångfald då går att behandla i många olika 

delar av översiktsplanen. Valmöjligheter och stort utbud av funktioner väljer Andersson att 

ladda begreppet med. Någon annan kanske lägger mer vikt på den biologiska eller etniska 

mångfalden, detta skulle kunna leda till problem då visionen ska omsättas i planarbetet. 

Nacka kommuns definition att ”… mångfald kan likställas med en väl utvecklad stadsmiljö” 

syftar mer på den fysiska miljön. Mångfalden i den fysiska miljön kan röra både bebyggelsens 

estetiska uttryck men även människornas möjlighet att ta del av staden. Det finns idag en 

variation i bebyggelsen i Nacka som främst består av ”öar” med olika typer av bebyggelse. 

Detta leder till en viss separering av befolkningen på grund av olika socioekonomiska och 

livsstilsförutsättningar. I översiktsplaneringen finns en önskan om en ökad integration mellan 

dessa åtskilda ”öar” för att på så sätt bidra till mångfald av människor i Nacka. Den aspekt 

som Sandercock (1998) lyfter fram angående mångfald rörande den fysiska miljön är att ge 

utrymme för människors olikheter. Redaktörerna till Bor vi i samma stad? (2005) är inne på 

samma spår när de lägger fram argument för planering av rättvis olikhet, att olika 

samhällsgruppers behov och möjligheter att ta del av staden inte ska konkurera med varandra. 

Detta är förutsättningar för en väl utvecklad stadsmiljö men kan det likställas med mångfald? 

Att ge olikheter en plats i staden skulle kunna ge en större variation och en större förståelse 

för det som olikt är vår egen vardag. Denna förståelse för andra och deras olikheter är 

nödvändig för att invånarna inte ska känna press att passa in, assimilera sig till normen (Alm 

1999). Staden skulle då kunna bli mer levande och ”väl utvecklad”. 

De målområden i Nackas arbetsdokument (bilaga 2) som berör mångfaldsegenskaper hos 

människor är förutom de primära och svårföränderliga aspekterna ålder och handikapp 

mestadels sekundära och föränderliga egenskaper, som livsstil, inkomst, utbildning och 

familjeförhållanden (Alm 1999). Detta är anmärkningsvärt då det kan tyckas att 

stadsplaneringen borde anpassas efter de primära olikheterna eftersom de är just 

svårföränderliga. Att ändra sin livsstil eller religion för att passa in i en stad ska inte behöva 

vara nödvändigt men det är betydligt svårare att ändra till exempel sin etniska bakgrund. 

 

Planeraren 

Då arbetet med mångfald inom stadsplaneringen ännu inte kommit så långt i Nacka utformas 

nu hur kommunens planerare ska förhålla sig till begreppet. Tanken med kommunens 

övergripande vision ”Öppenhet och mångfald” är att de verksamma inom kommunen skapar 

det konkreta innehållet. Det konkreta mångfaldsinnehållet i översiktsplanen skapas genom ett 

samspel mellan politiker och planerare. För projektledaren Sven Andersson är det viktigt att 

göra avvägningar i sitt arbete som främjar de allmänna visionerna i kommunen. 

Avvägningarna och prioriteringarna stäms av med politikerna som har sista ordet. Under 

seminariet i februari med ett fyrtiotal politiker fastställdes 10-11 punkter som summerar de 

mest angelägna frågorna att behandla i översiktsplanen. Andersson strukturerade och 

formulerad de sex målområdena i ett arbetsdokument (bilaga 2). Fyra av punkterna berör 



20 

 

mångfald direkt eller indirekt. En avvägning och prioritering för att i många avseenden föra in 

mångfald i översiktsplaneringen har alltså skett. Det samma gäller framtagandet av 

projektdirektivet då Andersson gjorde bedömningar utifrån sin yrkesroll men dokumentet 

reviderades senare på grund av politikernas annorlunda prioriteringar. Anderssons uppfattning 

av sin yrkesroll under intervjun är att politikerna genom väljarna har makten. Denna 

inställning stämmer överrens med den som Isaksson och Storbjörk (2005) stöter på under sina 

intervjuer. De avvägningar som Andersson har gjort och förväntas göra visar dock på 

möjligheten för planerare att genom avvägningar och prioriteringar indirekt utöva en viss 

makt inom sitt arbete som får konsekvenser för den resulterande stadsplaneringen. 

Att planera för allmänheten ser Andersson som en del av sitt jobb för kommunen. Denna 

uppfattning beskriver även Campbell och Marshall (2002). För att förstå den mångfald av 

intressen som finns hos allmänheten är Anderssons tillvägagångssätt att lyssna på så många 

som möjligt och att bortse från sina personliga värderingar. Andersson påpekar dock att helt 

neutral kan man aldrig vara men att objektivitet är värt att sträva efter. Detta är en självinsikt 

som knyter an till vad en planerare konstaterade i en intervju utförd av Isaksson och Storbjörk 

(2005). För att kunna planera för allmänhetens mångfald krävs att planerarna förutom denna 

självinsikt även har god förmåga att försöka förstå andra människor (Mörck 1994). 

Anderssons personliga arbetssätt stämmer väl med det arbetssätt som litteraturen förespråkar 

för att nå mångfald. Dock är han inte den enda översiktplaneraren i Nacka kommun men som 

projektledare har han möjlighet att påverka sina medarbetares arbetssätt. 

I arbetet med Nackas nya översiktsplan sker planerarnas kontakt med allmänheten 

huvudsakligen genom deras representanter i form av intresseorganisationer och politiker. De 

intresseorganisationer som berör mångfald och försöker påverka stadsplaneringen i Nacka är i 

första hand naturvårdsorganisationer med biologisk mångfald på agendan. I Anderssons 

arbete hittills i Nacka kommun har han främst försökt påverkats av organisationer som blivit 

direkt berörda i planer. Dessa naturvårdsorganisationer kan ha det starka ekonomiska stöd 

som Campbell och Marshall (2002) beskriver att organisationer använder sig av för att 

försöka påverka stadsplaneringen. Att bli kontaktad och uppvaktad av intresseorganisationer 

beskriver även Isaksson och Storbjörk (2005) och det kan gälla många frågor utöver biologisk 

mångfald. 

Mångfalden inom arbetsgruppen i Nacka är begränsad till att främst beröra ålder. Mångfalden 

av åldrar kan utöver faktisk ålder innefatta en mångfald av andra faktorer indirekt kopplade 

till åldern, såsom olika livsstilar och familjesituationer. Vinsten med mångfald på 

arbetsplatsen är kreativiteten som kan skapas av en grupp med en mångfald av erfarenheter 

och bakgrunder (Alm 1999). Att anställa större variation av stadsplanerare, gällande bland 

annat etnicitet och utbildningsbakgrund, i kommande rekryteringar kan bidra till att öka 

kreativiteten i Nackas planarbete. Enligt Alms resonemang måste en ökad mångfald följas upp 

med insikt och kunskap om hur mångfald används i arbetet för att vara en fördel och inte 

enbart orsaka konflikter (se figur 1, s.12 i denna uppsats). Alm (1999) motiverar mångfald på 

arbetsplatsen för att bättre kunna möta kunderna, som inom stadsplaneringen är invånarna i en 

kommun. Huruvida den existerande mångfalden på planenheten i Nacka speglar kommunens 
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invånare är svårt att veta utan att noggrannare studera Nackas befolkningssammansättning och 

utförligare ta reda på variationerna hos planerarna i kommunen. 

 

Processen 

Mångfaldsinitiativet i Nackas översiktsplanering är ett typiskt ”top-down” exempel där 

politikerna har fattat beslut om visionen ”Öppenhet och mångfald” som ska genomsyra all 

verksamhet inom kommunen. En klar fördel med denna typ av process är då vissa frågor, som 

exempelvis mångfald, kräver starkt politiskt engagemang för att kunna drivas igenom på en 

bred och långsiktig front. Till skillnad från fallet i Frankfurt (Sandercock 1998) finns i Nacka 

en utbredd förankring hos alla partier. Så om den styrande majoriteten skulle ändras skulle 

inte visionen om ”Öppenhet och mångfald” försvinna. Alm (1999) beskriver första steget i sin 

handlingsplan mot en pluralistisk organisation som ”Är ledningen beredd?”. ”Top-down”-

processen i Nacka kommun visar att politikerna är beredda eftersom initiativet till 

mångfaldsarbetet kom uppifrån. Visionen är en bra början för att utveckla mångfaldsarbetet 

till att gälla såväl arbetsprocesser som de anställda inom kommunen. 

Att införa mångfald i stadsplaneringen görs i Nacka kommun genom att behandla ämnet i den 

nya översiktsplanen. Enligt Plan- och Bygglagen ska översiktsplaner vara vägledande för 

övriga planer och därför är det lämpligt att börja mångfaldsarbetet i den änden. I 

projektdirektivet (bilaga 1) står att översiktsplanen inte ska vara onödigt detaljerad. Detta 

tillsammans med att översiktsplaner är vägledande och inte juridiskt bindande kan dock 

innebära en svårighet för att säkerställa mångfaldens utfall i exempelvis den byggda miljön. 

Alternativet till att behandla mångfald i översiktplaneringen skulle kunna vara att formulera 

ett fristående program eller temaplan, som föreslås av Ruben Nyström, Wiklander, Grahn & 

Lehmann, som enbart behandlar ämnet mångfald. Risken finns dock att översvämmas av 

dokument som inte är bindande och att helhetsperspektivet kan gå förlorat. 

Nacka kommun har inte kommit så långt i arbetet med översiktsplaneringen och därför är det 

svårt att analysera hur mångfald ges utrymme i processen för framtagandet av den nya planen. 

En likhet med fallet från London (Sandercock 1998) är att Nacka söker information och 

åsikter från en större variation av grupper, föreningar och individer i kommunen jämfört med 

den traditionella planeringsprocessen. Den generella utvecklingen av planprocesser är dock att 

privata aktörer i allt större utsträckning sätter sin prägel på den genom att ta initiativ till 

planering genom att ta fram planprogram och förslag till detaljplaner. Den avsaknad av 

mångfald som idag upplevs av planerare och politiker i Nackas bebyggelse (Andersson 2010) 

skulle dock kunna åtgärdas om initiativ till förändring kom från privata aktörer eller 

uppmärksammas genom arkitekttävlingar. Problemet med privata aktörer är dock att de främst 

fokuserar på sin målgrupp och inte samhällsutvecklingen i sin helhet. För att säkerställa 

kvaliteten och mångfalden i förslagen från de privata aktörerna är 

rättvisekonsekvensbeskrivningar ett intressant koncept som Bradley (2005) förespråkar. 

Andersson restriktiva hållning till arkitekttävlingar är förståelig då ett fåtal uppmärksammade 
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tävlingar, rörande bland annat Slussen och Stadsbiblioteket, som hållits i Stockholm de 

senaste åren inte lett till någon förändring. 

 

Slutdiskussion 

Det generella innehållet i begreppet mångfald är vitt skilda aspekter. Ordets synonymer 

anspelar på aspekten om en stor mängd olikheter och variation, främst med människan och 

hennes egenskaper i fokus. Ytterligare några aspekter av begreppet är att det kan ses som ett 

åtagande och/eller som en möjlighet, som ett politiskt korrekt ansvar och som en resurs för att 

skapa kreativitet. Mångfald upplevs generellt som ett positivt begrepp medan olikheter 

upplevs mer negativt. Men vad gör något till en mångfald och inte bara en mängd olikheter? 

Det som saknas i diskursen om begreppet är vilka krav som måste vara uppfyllda för att något 

ska betraktas som en mångfald. 

Alm (1999) hävdar att det inte är olikheterna som ger mångfald, dessa måste få ta plats, 

respekteras och värdesättas för att kunna bidra till kreativitet på arbetsplatsen. Kanske är det 

uppskattning och värdesättande av olikheter som är kriterierna för att uppnå mångfald. Inom 

stadsplanering skulle det därför krävas att allmänheten respekterar, uppskattar och efterfrågar 

mångfald. Allmänhetens intressen är, som konstaterats tidigare, heterogena och mångfaldiga 

och därför är det motsägelsefullt att argumentera för att alla invånare ska vilja sträva efter ett 

samhälle karaktäriserat av mångfald. Våra intressen är olika och olikheterna bör få ta 

utrymme i staden. Staden borde anpassas efter människorna och inte tvärt om. Jag upplever 

att fördelarna med mångfald är många och borde få större utrymme i stadsplaneringen. 

Svårigheten ligger i att omsätta en sådan vision till ett konkret uttryck i stadsplaneringen som 

är rättvist och inte missgynnar en eller flera samhällsgrupper. 

Den fysiska miljön påverkas mer och mer av de privata aktörerna. Med tydliga målgrupper 

och vinstintressen präglar dessa stadsutvecklingen. Först när mångfald kan ses som en fördel 

eller snarare när kunderna efterfrågar detta kommer mångfald att föras fram från privata 

aktörer. Människor kan påverka mångfalden i samhället genom att utnyttja sin rösträtt för att 

influera och välja de styrande politikerna. Medborgarna är alltså en nyckel för att 

implementera mångfald i stadsplaneringen, både från privata aktörers och från politikers håll. 

För att säkerställa de privata aktörernas inflytande på stadsmiljön, med avseende på mångfald, 

tycker jag att rättvisekonsekvensbeskrivningar och temaplaner är två intressant förslag. Att 

koppla sådana komplimenterande dokument till planprocessen skulle kunna ge den 

vägledning, som översiktsplaner ger idag, för detaljplaner utan det omfattande arbetet som 

krävs för att förnya en kommuntäckande översiktsplan. 

För att kunna tillvara ta de positiva effekterna av mångfald på planerarnas arbetsplats behövs 

förutom insikt och kunskap en faktisk variation av medarbetare. Att anställa planerare med 

andra utbildningsbakgrunder är en möjlighet för att uppnå denna variation. Baserat på den 

förslagna yrkesrollen, som lyssnande och med förmågan att förstå människor, är tänkbara 

yrkesgrupper beteendevetare, etnologer och antropologer. Dessa grupper fokuserar på 
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människor och kan bidra till större förståelse för hur människor lever sina liv och hur detta tar 

sig uttryck i dagens samhälle. 

Att begreppet kan betraktas som både åtagande och möjlighet tycker jag visar tydligt på dess 

många innebörder. I stadsplaneringssammanhang är min åsikt att mångfald är ett åtagande för 

att kunna möjliggöra en levande stad för alla. Detta kan kopplas samman med inledningen av 

Plan- och Bygglagen. ”Jämlika och goda sociala levnadsförhållanden” syftar på det 

åtagandet kommunen indirekt har för att säkerställa olika gruppers rätt att leva i samhället. Att 

man som kommunanställd planerare ska se till allmänhetens intressen borde för länge sedan 

ha resulterat i att mångfald är en del av arbetet eftersom hela samhället och dess intressen är 

mångfaldiga.  Så är inte fallet och därför är mångfald en intressant fråga inom 

stadsplaneringen. Nacka kommun har med sitt mångfaldsarbete möjlighet att vara en förebild 

för hur andra kommuner kan införa mångfald i stadsplaneringen. Nackas arbete sammanfaller 

i många avseenden med de aspekter och modeller som tas upp i litteraturen. Trots detta finns 

några punkter kommunen kan fokusera mer på för att ytterligare förbättra mångfaldsarbetet 

inom stadsplaneringen. 

Nacka kommuns vision ”Öppenhet och mångfald” är väl förankrad i de politiska leden och 

inom kommunens verksamheter. Nackas hemsida som beskriver visionen uppdaterades senast 

för över två år sedan vilket gör mig förvånad över att mångfald inte tidigare tagits upp inom 

stadsplaneringen. Att vänta till framtagandet av en ny översiktsplan för att inför mångfald på 

agendan för planenheten skulle kunna ha lett till en ännu längre väntan om den gällande 

översiktsplanen ansågs aktuell. Jag anser att översiktsplaner i dags läget är ett bra dokument 

att behandla mångfald i. De är vägledande för all detaljplanering och kan i stor omfattning 

påverka stadsbyggandet inom kommunen. Genom fristående mångfaldsplaner eller dokument, 

som definierar och visar hur mångfald ska implementeras i stadsplaneringen, skulle dock 

mångfald tidigare kunnat behandlas i kommunens planeringsarbete. En svårighet med att 

behandla mångfald i översiktsplaner är att säkerställa utfallet av dess strategier i den byggda 

miljön. 

Mångfald på arbetsplatsen är en aspekt Nacka kommun kan vidareutveckla. Med större 

variation hos planerarna finns bättre förutsättningar för kreativ problemlösning som Alm 

beskriver. En större mångfald på arbetsplatsen kan i sin tur även leda till en bredare definition 

av och andra förhållningssätt till mångfaldsbegreppet. Idag syftar kommunens definition av 

mångfald främst på den fysiska miljön och arbetet i översiktsplanen fokuserar på fysiska 

åtgärder. Att anställa medarbetare från andra yrkesgrupper än de traditionella (arkitekter och 

stadsplanerare) kan leda till en större variation och förhoppningsvis även större kreativitet. 

Visionen ”Öppenhet och mångfald” är förankrad hos politikerna men vad invånarna i Nacka 

kommun anser om visionen är otydligt. Som jag argumenterat tidigare för har medborgarna en 

nyckelroll för att implementera mångfald i stadsplaneringen. Ökad förankring av visionen hos 

medborgarna skulle kunna öka medvetenheten om vinsten med mångfald. Genom 

uppskattning och värdesättande kan kommunens olikheter av människor, deras egenskaper 

och livsstilar samt olikheter i den byggda miljön omvandlas till den efterstävade mångfalden. 
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Bilaga 1 Projektdirektiv 

 

Översiktsplan 2011 – projektdirektiv 

1. Sammanfattning 

Projektets syfte är att ge Nacka en aktuell översiktsplan, som är ett strategiskt medel för 

kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen ska genom att visa kommunens 

viljeinriktning, skapa tydliga spelregler för kommuninvånarna och marknadens aktörer, utan 

att hindra den flexibilitet som är nödvändig i en dynamisk region. Kommunens vision 

öppenhet och mångfald ska genomsyra såväl planarbetet som den färdiga planen.  

Kommunens övergripande mål ligger till grund för översiktsplanens effektmål. 

Då begreppet hållbar utveckling innefattar såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet 

skulle ”ett hållbart Nacka” kunna vara en sammanfattning av översiktsplanens effektmål. 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska även analysera mellankommunala och 

regionala frågor. Planens tyngdpunkt ska ligga på det strategiska planet, vilket innebär att 

planen inte ska vara onödigt detaljerad. Ett strategiskt kommunalt utvecklingsdokument bör 

behandla samtliga samhällsektorer och har inte någon naturlig tematisk avgränsning. 

Den största framgångsfaktorn/risken med all översiktlig planering är förankringen. Bristande 

förankring gör att översiktsplanen blir en skrivbordsprodukt som inte bidrar till kommunens 

utveckling. Det är därför av största vikt att planen förankras externt, politiskt och internt i 

organisationen. 

 

2. Bakgrund 

Nacka är en av länets mest expansiva kommuner Kommunen planerar för ca 8000 nya 

lägenheter de närmaste 10 åren, vilket motsvarar en ökning med ytterligare 20 000 invånare. 

Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ingår västra 

Sicklaön i den regionala stadskärnan och tunnelbana till Nacka finns redovisad. Att lösa 

bostadsförsörjningen och transportfrågan hör till kommunens största utmaningar för 

framtiden. Majoritetsprogrammet 2006-2010 för fram välfärdsområdena skola, förskola och 

omsorg som kommunens huvudansvar och pekar dessutom ut fokusområdena jobb, trygghet, 

trafik och miljö. Inom alla dessa områden skulle en aktuell, tydlig och strategiskt inriktad 

översiktsplan bidra till en positiv utveckling. 
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3. Syfte 

Projektets syfte är att ge Nacka en aktuell översiktsplan, som är ett strategiskt medel för 

kommunens framtida utveckling. Planen ska vara intressant och engagerande samt ge 

vägledning för den fortsatta planeringen. Översiktsplanen ska genom att visa kommunens 

viljeinriktning, skapa tydliga spelregler för kommuninvånarna och marknadens aktörer, utan 

att hindra den flexibilitet som är nödvändig i en dynamisk region. Planen ska förutom att 

redovisa den fysiska mark- och vattenanvändningen fokusera på mänskliga värden som 

upplevelse och välbefinnande. Kommunens vision öppenhet och mångfald ska genomsyra 

såväl planarbetet som den färdiga planen. 

Begreppet ”öppenhet” kan enklast tydliggöras i planprocessen, d v s hur kommunen arbetar 

fram översiktplanen. Vi måste vara öppna och föra en dialog med medborgare, företag och 

föreningar redan i planarbetets inledningsskede. Idéer och konflikter kan redovisas i 

seminarier och på hemsidan. Med ett sådant arbetssätt behöver det formella samrådsförslaget 

inte komma som någon överraskning.  

Begreppet ”mångfald” kan i många stycken likställas med en väl utvecklad stadsmiljö. I den 

goda staden finns en blandning av bostäder och verksamheter, olika hustyper och 

upplåtelseformer, mötesplatser av skilda slag, en mångfald av människor och stora 

valmöjligheter för individen. Mångfalden är emellertid oerhört viktig även vad gäller 

naturmiljön. Nacka med sina stora grönområden, varierade spricklandskap och långa 

strandsträckor har utmärkta förutsättningar för en god biologisk mångfald och rekreativa 

upplevelser. 

 

4. Mål 

4:1 Effektmål  

Eftersom översiktsplanen är ett av de främsta utvecklingsdokumenten i kommunen är det 

lämpligt att kommunens övergripande mål ligger till grund för översiktsplanens effektmål: 

 Planeringen av bostäder, verksamheter kommunikationer och service ska samordnas 

så en god kommunal service erhålls i hela kommunen. 

 De strategier och konkreta förslag som tas fram i översiktsplanen ska bygga på 

effektivt resursutnyttjande av mark, vatten och kommunala medel. En resurseffektiv 

utveckling av den byggda miljön, där befintliga stukturer nyttjas, bidrar också till 

målen lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter samt kommunal ekonomi i 

balans. 

 Översiktsplanen ska utformas så den bidrar till stor valfrihet vad gäller bostäder, 

utbildning, omsorg, kommersiell service och fysiska miljöer. 

 Planprocessen ska genomföras med starkt medborgarinflytande genom att en dialog 

med kommuninvånare, föreningar och företag inleds i ett tidigt skede i planprocessen. 

 God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling ska ligga till grund för de 

stadsbyggnadsstrategier som tas fram i översiktsplanen. 
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 Översiktsplanen ska skapa förutsättningar för en säker och trygg kommun. 

Hållbar utveckling ingår visserligen i ett av de övergripande målen, men då begreppet 

innefattar såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet skulle ”ett hållbart Nacka” 

kunna vara en sammanfattning av översiktsplanens effektmål. 

 

4.2 Projektmål 

Projektet ska förutom att uppfylla kraven i plan- och bygglagen uppnå följande mål: 

 Översiktsplanen ska analysera de utmaningar kommunens står inför, samt ta fram mål 

och stadsbyggnadsstrategier för Nackas framtida utveckling. 

 Översiktsplanen ska visa hur vi både på kort och lång sikt kan lösa försörjningen av 

bostäder, samt behoven för skola, vård och omsorg. 

 En trafikstrategi som ingår i översiktsplanen ska visa hur vi löser framtidens 

transporter och de konsekvenser dessa lösningar för med sig. 

 Översiktsplanen ska visa hur Nacka bidrar till att klimatmålen uppfylls, samt hur vi 

kan förverkliga ett energieffektivt stadsbyggande. 

 Kommunens ställningstaganden ska framgå på ett tydligt sätt i översiktsplanen. 

 Den nya översiktsplanen ska ha en stark förankring såväl externt som internt.  

 Geografisk information som finns i underlagsmaterialet och i planens 

ställningstaganden ska vara tillgänglig digitalt för både allmänheten och den 

kommunala organisationen.  

 Översiktsplanen ska ha tre tidsperspektiv, ett långt på ca 40 år, ett medellångt på ca 20 

år och ett kort på 10 år. 

 Metoder för att följa upp och mäta kommunens övergripande mål ur ett 

översiktsplaneperspektiv ska utvecklas i projektet. 

 Möjligheterna till en kontinuerlig översiktsplaneprocess med bibehållen demokratisk 

förankring och medborgar inflytande ska utredas. 

 

5. Avgränsningar 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska även analysera mellankommunala och 

regionala frågor. Ett strategiskt kommunalt utvecklingsdokument bör behandla samtliga 

samhällsektorer och har inte någon naturlig tematisk avgränsning. 

När det gäller planens omfattning och detaljering är en avgränsning dock nödvändig. Planens 

tyngdpunkt ska ligga på det strategiska planet, vilket innebär att planen inte ska vara onödigt 

detaljerad. Det kan exempelvis ofta vara onödigt att särskilja bostäder, verksamheter, 

institutioner och mindre grönområden, vilka är delar av en befintlig stadsstruktur, och bättre 

behandlas i fördjupningar eller detaljplaner. 

Översiktsplanen måste emellertid redovisa övergripande ställningstaganden som är av stor 

vikt för kommunmedborgare, exploatörer och andra intressenter. Detta kan röra större 

nyexploateringar eller förtätningar i befintlig bebyggelse, bevarande av betydelsefulla 

naturområdet, utveckling av handelscentra, nya infrastruktursatsningar eller principiella 
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ställningstaganden rörande skola och omsorg. Genom denna övergripande styrning skapas en 

bättre handlingsfrihet för framtiden, då små enskilda projekt inte leder till onödiga låsningar. 

 

6. Framgångsfaktorer/risker 

Den största framgångsfaktorn/risken med all översiktlig planering är förankringen. Bristande 

förankring gör att översiktsplanen blir en skrivbordsprodukt som inte bidrar till kommunens 

utveckling. Förankringen kan enklast delas upp i tre delar. 

 Extern förankring 

 Politisk förankring 

 Intern förankring i organisationen 

 

Den externa förankringen bygger dels på en tidig dialog med kommunmedborgare, företag 

och föreningar, men även på tidiga kontakter med andra kommuner, statliga myndigheter och 

exploatörer/markägare. Den politiska förankringen kan säkras genom att politiken aktivt 

deltar redan i inledningen av processen och därigenom har ett grundläggande inflytande över 

vilka mål och strategier planen pekar ut. För att förankringsprocessen ska lyckas bör 

avstämning med politiken ske oftare än i andra typer av planer, då översiktsplanen i många 

stycken är att betrakta som ett politiskt dokument. Förankringen i kommunorganisationen är 

beroende av att alla verksamhetsområden har möjlighet att delta i processen och påverka 

planens innehåll.  

En annan risk är att översiktsplanen blir otydlig och svåranvändbar. Detta är tyvärr fallet med 

Nackas nuvarande översiktsplan En metod för ökad tydlighet är att underlaget separeras från 

kommunens ställningstaganden i själva planhandlingen. Planens användbarhet är emellertid 

också beroende av hur mål och rekommendationer formuleras, av hur kommunens 

ställningstaganden redovisas på kartor, samt av plandokumentets layout. 

 

7. Preliminär tidplan 

Godkännande av projektdirektiv i KS  sept 2009 

Sammanställning av underlag  hösten 2009 

Dialog med medborgare, företag och föreningar start hösten 2009 

Framtagande av samrådshandling   jan - sept 2010 

Beslut om samråd i KS   okt 2010 

Samråd     okt-dec 2010 

Framtagande av utställningshandling   jan-april 2011 
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Utställning    maj-juni 2011 

Antagande i KF   hösten 2011 

 

8. Budget och finansiering 

I budgeten för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finns 600 000 kr avsatt år 2009 för 

förberedelser till översiktsplanen. För åren 2010 respektive 2011 föreslås 3,4 mnkr respektive 

2,0 mnkr avsättas i kommunstyrelsens budget. Totalt får därmed översiktsplanen en budget på 

6,0 mnkr. 

 

9. Organisation 

Uppdragsgivare: 

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och fattar beslut om projektets inriktning och innehåll 

under processens gång. Särskilda beslutstillfällen är beslut om samråd, beslut om utställning 

och godkännande före kommunfullmäktiges antagande. Med tanke på vikten av den politiska 

förankringen är det lämpligt att politiken tar ställning till inriktningen på samrådsförslaget 

under arbetet med detta. 

Projektägare: 

Stadsbyggnadsdirektören är projektägare och bär det övergripande ansvaret för projektet 

gentemot uppdragsgivaren.  

Styrgrupp: 

STRASAM är styrgrupp för projektet. I specifika frågor kan styrgruppen adjungera fler 

personer.  

Projektledare: 

Projektledare är Sven Andersson på planenheten. 

Projektgrupp: 

Översiktsplanen är ett projekt som berör alla samhällssektorer. På grund av arbetets bredd är 

det inte resurseffektivt att ha en fast projektgrupp med representanter för alla ämnesområden. 

En mindre projektgrupp samordnar översiktsplanearbetet under hela projektperioden (lilla 

projektgruppen). Den lilla projektgruppen knyter sedan till sig kompetenser från andra 

verksamheter och enheter (stora projektgruppen).  

 

10. Kopplingar till andra projekt 
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Eftersom översiktsplanen enligt PBL är vägledande för beslut om mark- och 

vattenanvändningen finns en koppling till alla former av ställningstagande vad gäller 

planering och byggande. Kopplingen är dock tydligare när det gäller den regionala 

utvecklingsplanen (RUFS), kommunens sektorsprogram, fördjupningen av översiktsplanen 

(FÖP) för centrala Nacka och de stora infrastrukturprojekten.  

RUFS behandlar hela regionens utveckling och är därför en självklar utgångspunkt för Nackas 

översiktsplan. Sektorsprogrammen och FÖP centrala Nacka kommer att samordnas med 

översiktsplanen vad gäller struktur och mål. De olika dokumenten får inte motsäga varandra 

även om de har olika detaljeringsgrad. De viktigaste delarna i sektorsprogrammen lyfts in i 

översiktsplanen. I planens trafikstrategi redovisas även huvuddragen och de översiktliga 

konsekvenserna av infrastrukturprojekten.  

 

11. Rapportering och kommunikation 

Fortlöpande rapportering om projektet sker till styrgruppen, som avgör om vissa frågor ska 

lyftas till uppdragsgivaren. Internt i organisationen sker kommunikation via styrguppen och 

den stora projektgruppen. Enligt ett av projektmålen ska en dialog med medborgare, företag 

och föreningar startas redan i planarbetets inledningsskede och vidmakthålls fortlöpande 

under hela processen. Formerna för detta arbete kommer att utredas vidare. En särskild 

kommunikationsplan ska tas fram och ingå som en del av projektplanen.  

 

 

……………………………………  …………………..…………… 

Anders Ekengren   Sven Andersson 

Stadsbyggnadsdirektör   Översiktsplanerare 
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Bilaga 2 Arbetsdokument 
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