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Abstract 

This master thesis explores the nature of public participation as a central and most current 

subject in the field of urban planning. A first impression exposes a seemingly unanalyzed 

consensus on the values and benefits which public participation provides the process of urban 

planning. The city may be a concern to all its inhabitants; hence knowledge and opinions of the 

local public are of great importance for the urban development. But is there really something new 

to these assumptions, and are the advantages of increased public participation in urban planning 

always obvious?    

By using action research as a main method, I have put myself into the context of the Swedish 

municipality of Nacka and their projects dealing with the development of public participation. 

The research process combines my support in practice and documentation with the investigation 

of established theories, the public discussion on public participation, as well as the rise of the 

matter. By doing so this thesis assigns to the task of portraying the current state of public 

participation in urban planning in a Swedish context.  The case studies, performed in Nacka, 

reveal what the measures of a municipality consist of and on what goals these initiatives are 

based, while at the same time investigating whether action researching the local case could 

generate more general conclusions and guidelines for public participation.  

The research swiftly leads to a number of reoccurring advocating arguments. These are given 

ground for by either strengthening or making the planning process more efficient, or by putting 

emphasis on the democratic aspects of ascribing power and influence to the citizens. 

Nevertheless there is critique and skepticism as well, highlighted in arguments of inefficiency and 

incompatibility with representative democracy. Theories on, for instance, multiple publics and 

Arnstein’s ladder of participation are close at hand, when analyzing the friction between the views and 

their relevance in practice.  

Nevertheless, the ongoing debate and discussion turns out to handle the potential conflicts in a 

general and unproblematized way. One discusses why public participation is important, but rarely 

how and when. That in itself says quite a bit about the current views on the matter. At that point 

this action research turns out to generate a valuable discussion and vital posers concerning e.g. 

clarity and aims when involving citizens, the significance of both phase and level of participation, 

the role of physical/technical preconditions for dialogue, and the measures required to turn 

temporary projects into continuous processes and established routines.  The thesis indeed 

focuses on a specific municipality. However, by connecting a practical case to both ongoing 

discussions and more or less well known theoretical concepts, it hopefully offers increased 

apprehension and widening perspectives to planners, regardless of their location.     
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Sammanfattning 

Denna uppsats har i syfte att närma sig medborgardialogen i egenskap av centralt och aktuellt 

ämne i dagens stadsplanering. I den omedelbara bilden vilar en tillsynes oanalyserad konsensus 

kring medborgardialogens värde för stadsplaneringen. Staden må vara till för alla och 

medborgarens lokalkunskaper och åsikter viktiga för stadens utveckling, men ligger det verkligen 

något nytt i dessa påståenden och är fördelarna med ökad medborgerlig interaktion alltid så 

självklara som den offentliga bilden ger sken av?  

Med aktionsforskarens metodik sätter jag mig in i planenheten i Nacka kommun och deras 

projekt för medborgardialogens utveckling. Praktiskt deltagande och dokumentation kombineras 

med forskning kring etablerade teorier och den offentliga diskussionen kring medborgardialog. 

Uppsatsen tar sig på så vis an uppgiften att avbilda den allmänna synen på medborgardialogens 

tillstånd i stadsplaneringen. Fallstudierna i Nacka visar vad en kommuns lokala satsningar på 

medborgardialog utgörs av, på vilka målsättningar de grundas osv. Uppsatsen tar sig även an 

frågan om aktionsforskning kring det lokala fallet kan generera mer generella råd och riktlinjer för 

medborgardialogen.  

Forskningen leder snabbt fram till ett antal återkommande argument för medborgardialogen, som 

motiveras med att antingen stärka och effektivisera planprocessen genom att exempelvis öka 

acceptans och tillvarata kunskaper, eller med att framhålla demokratin och vikten av att stärka 

medborgarens roll och makt i samhället mm. Likväl visar sig snart kritiken där argumenten mot 

medborgardialogen i mångt och mycket är baksidan av eller risker med förespråkande argument. 

Jag behöver inte sträcka mig långt för att befästa varken resonemang eller konflikter i teorier så 

som exempelvis multiple publics eller Arnsteins stege. 

Den allmänna diskussionen visar sig dock hantera konfliken mellan argumenten på ett 

allmängiltigt och oproblematiserat sätt. Man diskuterar varför, men sällan hur och när, vilket i sig 

säger en del om den rådande synen. Här visar sig aktionsforskningen i Nacka kunna generera 

värdefull diskussion och viktiga knäckfrågor kring exempelvis syfte och tydlighet i dialogens 

genomförande, betydelsen av skede och grad av delaktighet, vikten av fysiska och tekniska 

förutsättningar, samt nödvändiga insatser för att föra satsningar på dialog från tillfälliga projekt 

till fortlöpande processer. Uppsatsen fokuserar förvisso på en enskild kommun, men i och med 

kopplingen till både offentlig diskussion och användbara teorier, kan den förhoppningsvis öka 

förståelsen och tillföra nya och utvidgade perspektiv för planerare också på annat håll.  

 

Sökord: Medborgardialog, medborgardeltagande, stadsplanering, Mötesplaster för stadsbyggnad, 
Nacka kommun, Mina kvarter, Forum Arena & Court, Arnsteins stege 
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1. Inledning & bakgrund 

nder våren har kollegor och andra i min närhet, av naturliga skäl frågat vad jag skriver 

om. Jag drar den korta versionen och den nästan reflexiva responsen lyder: - Jasså, 

medborgardialog. Det är ju verkligen i ropet!  

I pressen läser vi om stadsplaneringen i rubriker som ”Riktig medborgardialog är en ödesfråga” 

(Hellqvist, 2012). Samtidigt satsar staten, otaliga kommuner och andra aktörer ansenligt på 

publikationer, nätverk och utbildningar inom ämnet. Staden må vara till för alla och 

medborgarens lokalkunskaper och åsikter viktiga för att driva stadens utveckling i rätt riktning, 

men ligger det verkligen något nytt i dessa påståenden? Och är fördelarna med ökad 

medborgerlig interaktion i planeringen alltid så självklara som den offentliga bilden ger sken av?  

“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by 

everybody.” (Jacobs, 1961) 

“The idea of citizen participation is a little like eating spinach, no one is against it in principle because it is good 

for you.” (Arnstein, 1969, s.245)  

Som vi ser av citatet ur Jane Jacobs klassiker The Death and Life of the Great American City (1961) har 

synsättet funnits och grott under många decennier. Staden och dess miljöer blir bäst om 

invånarna får delta i planeringen och utvecklingen av densamma. Samtidigt lämnar Arnsteins 

smått ironiska uttalande utrymme till att fundera över vad vi egentligen vill komma åt med dialog 

och medborgerligt deltagande. Kärnan i citaten är desamma, men Arnstein lägger på ett lager av 

vad hon anser vara uppriktighet. Dialogen tillför värde till planeringen på ett plan, men försvårar 

på ett annat.  

Nigel Taylor (1998) beskriver ingående framväxten av delaktigheten i stadsplaneringen under 

1900-talets andra hälft. Men han konstaterar också att frågan om hur mycket deltagande som är 

rimligt eller beaktansvärt, ibland kan behöva avhandlas bortom ramarna för stadsplanering. Han 

menar därför att delaktigheten i planeringen är del av en mer övergripande filosofisk debatt om 

demokrati, som varit källa till debatt allt sedan Platon skrev Staten. (Taylor, 1998) 

Med dessa bakåtblickande rader vill jag återkoppla till idag. Medborgardialogen må belysas av nytt 

ljus i den samtida stadsplaneringen. Men jag har samtidigt svårt att se att dagens strukturer och 

förutsättningar skulle vara mindre problematiska än tidigare - att argumenten för vinsterna skulle 

vara självklara och eventuella problemen bortblåsta. Jag använder därför detta arbete till att 

närma mig begreppet medborgardialog. Jag drar nyanser och tolkningar ur både allmän 

diskussion och teori med målet att genom en fallstudie skapa förståelse för vad det egentligen rör 

sig om i praktiken.  

Föremål för fallstudien är planenheten i Nacka kommun och deras arbete för utvecklad 

medborgardialog. Ett projekt som jag följer som följeforskare; akademiskt granskande och 

praktiskt deltagande på en och samma gång.   

U 
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Syfte och mål 

I en rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA (2010), framgår det att det i 

Sverige, mellan år 2000-2009, avlades drygt 120 doktorsavhandlingar inom fältet samhällsplanering–

stadsplanering–stadsbyggnad. Av dem är mindre än en handfull uttalat inriktade på medborgarens roll 

och deltagande i planeringen. Med det inte sagt att ämnet är bortglömt i resterande avhandlingar. 

Med största sannolikhet berörs ämnet här och var, men jag vill med detta inlägg ändå påstå att det 

råder en viss brist på forskning inom området. Medborgardialogen omnämns ofta som ett av 

många inslag i planeringens större frågor, den vidrörs i studier av det demokratiska systemet osv. 

Medborgardialogen i stadsplaneringen står däremot sällan som specifikt föremål för enskild 

forskningsansats. Mitt arbete är ingen doktorsavhandling utan en masteruppsats. Jag är medveten 

om mina begränsningar och gör heller inga anspråk på att fylla denna lucka i forskningen. Min 

förhoppning är ändå att bidra med en intressant studie, som med sin koppling till både teori och 

praktik kan ge en berikande bild av hur medborgardialogen i stadsplaneringen värderas, hanteras 

och vilka faktorer som tydliggörs i arbetet med att praktiskt utveckla dialogarbetet.   

Det övergripande syftet med denna uppsats är att genom aktionsforskarens metodik sätta mig in i 

planenheten i Nacka kommun som verksamhet och deras Mötesplatser för stadsbyggnad som projekt 

för medborgardialogens utveckling. Utifrån förberedande och fortlöpande studier av teorier och 

allmän diskussion etc. är syftet att kunna bidra till projektets progression, samtidigt som detta 

dokumenteras och analyseras. Resultatet är förhoppningsvis ett bidrag till både verksamhetens 

utveckling och till mig som framtida planerare. Planenheten får, vidsidan av min praktiska insats, 

en ingående dokumentation av den inledande fasen av Mötesplatser för stadsbyggnad och dess första 

delprojekt. En dokumentation som tillhandahåller reflektioner och analyser som kan hjälpa 

verksamheten att se möjliga förbättringsåtgärder i projektet osv., från deras sida och från andras.  

Jag som planerare får genom studien inblick i teoretiska synsätt och en praktisk verklighet. Jag får 

möjlighet att väga det akademiska tänkandet mot det yrkesmässiga agerandet. Men framförallt får 

jag igenom genom en kombination av dem båda en större förståelse för medborgardialogens roll i 

min framtida sektor – stadsplaneringen.  

Som vägledning i arbetets uppbyggnad har jag utgått ifrån följande tre grundläggande 

frågeställningar. 

Frågeställningar:  

1) Vad säger retorik och inriktning på dagens offentliga diskussion om medborgardialogens 

tillstånd i den svenska stadsplaneringen?  

2) Vad består Nacka kommuns satsning på medborgardialogen av, vilka prioriteringar görs och 

vad leder de till?  

3) Kan aktionsforskningen kring det enskilda fallet generera mer generella råd och riktlinjer för 

dialogen. Om ja, vilka är knäckfrågorna medborgardialogen i stadsplaneringsfrågor?  

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. Efter denna inledning presenteras de metoder och 

tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien, inkluderat min roll som aktionsforskare 
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på planenheten i Nacka kommun.  I kapitel 3 beskrivs medborgardialogen, sett ifrån framväxt 

och rådande synsätt och retorik i diskussion osv. Här studerar jag närmare vilka argument som 

lyfts fram för, men också som kritik mot dialogens roll i stadsplaneringen. Kapitlet avslutas med 

ett empiriskt inslag, där jag genom en enkätundersökning fångat en bild av planerarna i Nacka 

kommuns syn på ovan nämnda argument.   

I kapitel fyra lyfter jag fram ett antal teoretiska koncept och modeller som stöd för både kapitel 3, 

empiri och vidare diskussion.  

I kapitel fem till sju återger och diskuteras empiriska material som samlats in genom fallstudien i 

Nacka kommun och genom ett flertal delprojekt. Av dessa har kapitel fem en mer övergripande 

karaktär då den beskriver bakgrunden till satsningen Mötesplaster för stadsbyggnad.   

I kapitel åtta för jag samman diagnoser och reflektioner från föregående kapitel i en anslutande 

analys. Här kopplas de empiriska resultaten till teorin och uppsatsens frågeställningar i en 

summerande slutsats och tankar kring fortsatt forskning och arbete.  

Följande diagram ger en bild av studiens disposition och uppbyggnad liksom kapitlens inbördes 

relation till varandra. Min avsikt är att med diagrammet ge läsaren en förståelig struktur och 

underlätta kommunikationen av insamlad information. 
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2. Metod och avgränsningar 

e val av metoder som görs i en studie kan ses som forskarens grundläggande ansats 

mot sitt mål. De olika metoderna väljs för att tjäna som verktyg att nå efterfrågad 

kunskap. (Esaiasson et al., 2007) Jag har i min studie valt att arbeta utifrån en ram av 

kvalitativa metoder för att närma mig mina frågeställningar. En kvalitativ ansats lämpar sig när 

tolkning och förståelse av människors upplevelser och agerade står i fokus. Stor del av arbetet blir 

då att fånga individernas uppfattningar och tolkningar av den verklighet de lever i. Den kvalitativa 

studien grundas ofta på mer ”mjuka data”, till exempel i form av samtal och tolkande analyser. 

Den kvalitativa forskning beskrivs också som arbete kring förståelse av människor, 

organisationer, liksom samspelet dem emellan och med omvärlden. (Bryman, 2008) 

Med en bakgrund grundad i framväxten och dagens syn på medborgardialogen liksom teoretiska 

koncept, har planenheten i Nacka kommun och dess pågående arbete med medborgardialog 

utgjort den huvudsakliga plattformen för både empiri och analyser. I och med att stor del av 

studien kretsar kring fördjupat arbete kring en och samma enhet, kan den på ett övergripande 

plan beskrivas som en fallstudie. Fallstudien är dock en forskningsdesign snarare än metod. Den 

utgör ett ramverk för datainsamling och analys, som i sin tur sätter gränser och inriktning på 

forskningens räckvidd och dimensioner. Utifrån dessa förutsättningar väljs sedermera lämpliga 

forskningsmetoder för att tillhandahålla önskad data inom fallet. (Bryman, 2008) Fallstudien 

används både inom kvantitativ och kvalitativ forskning, men eftersom metoder så som 

deltagarobservationer och intervjuer anses vara användbara vid fördjupad analys av ett fall, 

kopplas fallstudien ofta samman med den kvalitativa ansatsen. Fallstudiens fördelar återfinns i det 

riktade fokuset mot ett begränsat antal enheter, som förhoppningsvis leder till helhetsperspektiv 

och ingående kunskaper om det enstaka fallet. Kritiken kan sammanfattas till svårigheten att 

generalisera fallstudiens resultat utöver det fall som undersökningen har behandlat. (Patel & 

Davidson, 2009) (Bryman & Bell 2011:49) 

I denna studie har aktionsforskningen utgjort den övergripande metoden. Denna 

forskningsmetod har i sig inneburit val av ett antal subordinerade metoder som tillsammans har 

gjort studien genomförbar. I följande avsnitt avser jag redovisa vilka avvägningar jag gjort och på 

vilka sätt de valda metoderna har ansetts behjälpliga i mitt arbete.  

Aktionsforskning  
Aktionsforskning beskrivs ha sin utgångspunkt i praktiken. Metoden syftar vanligtvis till att 

utveckla och förändra en verksamhet, samtidigt som kunskap om hur denna förändring tillförs. 

Ordet aktion indikerar att ett arbete sätts igång.  Forskningen tar plats i relationen mellan 

handlandet och förståelsen. Genom koppling till både praktiskt arbete och teori tillförs nya 

kunskaper. (Rönnerman, 2004) 

Aktionsforskningen som metod är bred. Den innefattar många undermetoder, vilka till namnet 

ibland kan anses missvidande. En vanligt förekommande undermetod är följeforskningen, med 

nyanser som lärande utvärdering, genomförandeutvärdering och formativ utvärdering. 

Följeforskning påstås ibland inte handla ”/…/om forskning, utan om uppföljning, utvärdering och lärande 

av projekt” (Västkraft). Även engelskans motsvarighet on-going evaluation kan anses missvisande. I 

båda fallen är det oklart om det handlar om utvärdering eller om forskning, men i praktiken 

D 
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innefattar metoderna båda delar. ”Följeforskningen strävar, som vi ser det, mot att både innehålla 

utvärderande och forskande moment.” (Arnberg m.fl., 2010, s.57) 

 

På grund av denna otydlighet väljer jag istället att fokusera på paraplybegreppet för denna typ av 

praxisorienterad forskning, den så kallade aktionsforskningen. Den har i sin tur en mängd 

undergrupper av metoder. En utförlig deklaration av skillnaderna dem emellan är inte relevant för 

denna uppsats. Jag väljer att nyttja den övergripande metodens fokus på involvering av aktörer 

för att producera handlingsrelevant kunskap. Gemensamt för de olika angreppssätten inom 

aktionsforskningen är också den tydliga grunden i ett uttalat intresse i att sammanföra teori med 

praktiken. (Rönnerman, 2004) 

 

”Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. Centrala 

moment i aktionsforskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa 

processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. 

Den kunskap om den egna praktiken, som man på så sätt får, utgör grund för ett fortsatt utvecklings- och 

förbättringsarbete. ”(Göteborgs universitet, 2009) 

Reason & Bradbury (2002) beskriver aktionsforskningen som en reflektiv process i ett progressivt 

problemlösande. Arbetet leds av en ansvarig individ eller mindre grupp, men som är del av ett 

större lag med avsikten att utveckla och förbättra hanteringen av en typ av problem eller 

situationer. Omfattning och upplägg varierar stort, men aktionsforskningen tillämpas inte sällan 

av större organisationer och institutioner, där en professionell forskare tillskrivs forskarrollen 

med målsättning att förbättra strategier, verksamheter och kunskaper inom denna organisation. 

(Reason & Bradbury, 2002) Det är en interaktiv process med syfte att balansera problemlösande 

åtgärder med dataanalys eller forskning för att finna förklaringar till strukturers funktion. Denna 

kunskap ligger i sin tur till grund för bedömning av framtida förändringar. På så sätt kan 

aktionsforskningen ses som ett omfattande ansamlande av data, erfarenheter och kunskaper, på 

sätt och vis ett experiment och således ett empiriskt arbete. (Torbert, 2004) 

Johnsons (1976) beskrivning av den ursprungliga tanken med aktionsforskningen, ger en både 

pedagogisk och rimlig bild av hur arbetssättet tillämpas. I det första skedet av den tredelade 

processen, som på engelska går under benämningen Unfreezing, samlas nödvändig information om 

gällande problem in. Det handlar med andra ord om att skapa förståelse inom exempelvis en 

organisation för att någon typ av förändring är nödvändig. Här definieras en diagnos och 

planering för åtgärder inleds. Steg två kallas för Changing och innefattar själva förändringen i form 

av kunskapsbyggande, utveckling och utforskning av nya modeller och tillvägagångssätt. I det 

tredje och sista steget, som benämns Refreezing, förväntas resultat i form av nya strukturer och 

beteenden etableras. Runt dessa samlas data och utvärderingar genomförs. Processen som helhet 

beskrivs trots uppdelningen som cyklisk. Utbyten av kunskap och data liksom anpassning och 

omvärderingar sker mellan de olika faserna som tillsammans bildar en repetitiv modell av 

planering, agerande och utvärdering av resultat.  

En viktig del av arbetssättet beskrivs som en kombination av uppföljning och utvärdering under 

projektets uppbyggnad, framskridande, avslut och sedermera spridning av dess resultat. Med 

detta synsätt är det dock viktigt att se skillnaden på uppföljning och utvärdering. Bådadera har 

kopplingar till projektets mål, men utvärderingens och uppföljningens funktion ämnar svara på 
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olika typer av frågor för att i längden komplettera varandra. Förenklat sett kan uppföljningen 

sägas handla om att undersöka om projektet antagit rätt riktning, sett till den ursprungliga planen. 

Den söker med andra ord på frågan om hur det går? Utvärderingen som mer handlar om kritisk 

granskning och värdera det som händer och hänt i ett projekt svarar således mer på varför det går 

som det gör. (Västkraft, 2012) 

Frågor ställs för att få en bild över vilka resultat projektets aktiviteter leder till och på vilket sätt 

de tillför kunskaper, hur individer utvecklas och om insatserna leder till att nya rutiner ger effekt i 

organisationen. Några grundläggande frågor som bör ställas inför arbete med uppföljning och 

utvärdering är exempelvis varför de bör ske? Ska den stimulera verksamheten eller utveckla ny 

kunskap? Man bör vara medveten om vad som utvärderas – vilka kunskaper och kriterier 

används? Det är också av stor vikt att från början ha en tydlig målbild, dvs. veta hur arbetet ska 

användas för spridning av resultat och erfarenheter?  

Bryman understryker (2008) att upplägget för aktionsforskningsprojekt varierar stort. Projektens 

omfattning och diagnosens karaktär avgör när och hur forskaren involveras, vilken position 

denna får och för vilka uppgifter. Metoderna för att samla in data kan vara både kvalitativa och 

kvantitativa. Den mest väsentliga distinktionen från konventionell forskning är att 

aktionsforskaren är en delaktig och påverkande aktör inom studieområdet. Genomgående är 

samarbetet mellan forskaren och organisationen för att definiera problemet och tillsammans finna 

en väg till förändring och utvärdering. 

Med utgångspunkt i metodbeskrivningen ovan sammanfattar jag min tolkning av 

aktionsforskningen i modellform. Modellen är givetvis en förenklad bild av ett betydligt mer 

komplext forskningsmetod. Jag anser dock att den tjänar som en god förklaring för metoden för 

det arbete som jag åtar mig i detta examensarbete. Aktionsforskningen är alltså det övergripande 

angreppssätt och den teknik med vilken jag valt att strukturera och forma arbetet med 

medborgardialog i Nacka kommun.  

 

 

 

 

 

Min modell av aktionsforskningen 

Risker med metoden 
Den kritik som riktas mot aktionsforskningen som metod, riktar sig huvudsakligen mot den 

tudelade ansatsen; att försöka vara både teoretisk forskare och praktisk utövare. Den praktiknära 

forskningen går ut på att kunna kartlägga förändringsprocessen, se utanför sina egna 

föreställningar och att knyta an till teori. Det framgår att det kan vara problematiskt att distansera 

sig och att urskilja själva forskningen. (Coghlan & Brannick, 2005) I traditionell forskning ligger 

betoningen på kritisk granskning och att öka förståelsen av samhällsfenomen. Kritiken menar att 

det som aktionsforskare finns risk för snedvridning av resultat på grund av relationen till 

Steg 3: Utvärdering 

 Dokumentation av nya 
strukturer 

 Reflektion och analys 

 Kunskapsspridning 

Steg 2: Förändring 

 Lärande 

 Förändringsåtgärder 

 Dokumentation och 
uppföljning 
 

Steg 1: Diagnos  

 Definiera diagnos 

 Planera förändring 

 Samla data och teorier 
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verksamheten. Aktionsforskaren riskerar därför att bli misstänkliggjord för att gå 

uppdragsgivarens ärenden. Kritiken ser aktionsforskarrollen som svår att balansera, eftersom du 

förväntas agera forskande fri och samtidigt fungera som medarbetare eller rådgivare åt 

uppdragsgivaren. Misstankarna byggs på med risken att en forskare som också arbetar inom 

organisationen kan känna sig tvungen att presentera resultaten mer fördelaktiga än de egentligen 

är. Det kan också uppstå ett motsatsförhållande mellan bra forskning och bra praktisk lösning, 

där det som forskare är svårt göra avvägningar mellan vetenskapligt intresse och klientens behov 

av praktisk hjälp. (Westlander, 1999) (Oates, 2006)  

 

I rollen som aktionsforskare bör du kunna distansera dig för att behålla kontroll över situationen. 

Forskaren kan bli tvungen att kritisera och förändra maktstrukturer. I kombination med 

förväntningar från olika aktörer, viljor/agendor och okontrollerbara omvärldsfaktorer, kan rollen 

innebära hög stress. (Coghlan & Brannick, 2005) 

Min roll som aktionsforskare 
Winter (1989) skriver att då aktionsforskaren bjuds in i en organisation eller ett arbetslag, blir 

dennes första uppgift att implementera aktionsforskningen som metod och etablera ett 

gemensamt mål hos samtliga deltagare. Ett primärt mål skall vara att det projekt som 

aktionsforskningen initierar ska leda till en process som efter forskningens slut kan drivas vidare 

av den ordinarie arbetsgruppen. Denna punkt nås då arbetsgruppen förstår att tillförda verktyg 

och tillvägagångssätt kan fortföljas också då följeforskaren lämnat sitt uppdrag. För att nå hit kan 

aktionsforskaren behöva anta en stor variation av roller, så som ledare, katalysator, lärare, 

åhörare, designer, observatör, koordinator och reporter. I många fall utgörs den huvudsakliga 

uppgiften av att förse deltagarna med en fruktsam dialog som i sig föder en analytisk förmåga. 

Forskaren återkommer med reflektioner och slutligen med en avslutande rapport när uppdraget 

är till enda. (Winter, 1989) 

Under sommaren 2011 tilldelades jag en praktikplats på planenheten på Nacka kommun. Vid 

sidan av många andra uppgifter fick jag i uppdrag att hjälpa till att sammanfatta material, från 

enhetsmöten och workshops, till det som skulle bli enhetens ansökan till innovationstävlingen 

som beskrivs under rubriken Nacka nästa steg. Denna kompletterades sedermera med ytterligare 

text för intern information och inspiration; en kort omvärldsspaning av utvecklingen av främst 

virtuella verktyg för medborgardialogen. När enheten så beslutande att driva vidare satsningen 

som officiellt projekt föreslogs att jag skulle få en plats i projektet. Projektets uppstart visade sig 

sedermera sammanfalla väl med mitt avslutande examensarbete vid KTH. Min roll diskuterades 

vid ett flertal tillfällen under hösten. Projektet hade antagits av kommunstyrelsen och stod i 

startgroparna. Det skulle komma att behövas både assistens vid projektets konceptuella 

utformning, liksom vid praktiskt utförande av kommande delprojekt. Dessutom ansågs en 

akademisk länk vara värdefullt för projektet. Genom denna skulle arbetet få tillgång till ett 

teoretiskt ramverk och dokumentation som annars riskerar falla utanför planverksamhetens 

resurser. Med inspiration från tidigare arbete och med stöd av projektdeltagare på Nacka 

kommun och handledare på KTH, föreföll aktionsforskningen som lämpligt angreppsätt. 

Metodiken ansågs stämma väl överens med mina ramar och preferenser för examensarbetet, men 

också med Nacka kommuns förväntningar på min insats för projektets utveckling och 

genomförande. Kombination av flexibla ramar och en både proaktiv, dokumenterade och 

utvärderande ansats, sågs som både formbar och fruktsam.   
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Diagnos 

 Formulering av projektets syfte och 

problembild 

 Fånga den interna bilden av 

medborgardialogens för- och 

nackdelar 

 Tillförande av relevanta teorier  

 Identifiera potentiella åtgärder 

 Val av delprojekt  

 

 

Förändring 

 Praktiskt genomförande 

 Uppsamling och 

dokumentation av delprojekt 

 Spridning och förankring av 

delprojekt 

 Research och information av 

annan forskning och goda 

exempel 

 Skapa diskussion kring 

projektets relevans och kraft 

att förändra 

 

 

Utvärdering 

 Återkommande 

reflektioner 

 Spridning och överlämning 

av resultat 

 Utvärdering och analys i 

form av denna studie 

 

Utifrån granskningen av aktionsforskningens grundläggande sammansättning, dras slutsatsen att 

det är upp till varje projekt att definiera aktionsforskarrollen i det aktuella fallet. Min roll bygger 

således på att den förenklade modell av aktionsforskningen fylls med uppgifter som ansetts 

rimliga för min tid i projektet. Utifrån dessa steg kan min roll sammanfattas i ett antal 

huvudsakliga uppdrag.  

 

 

 

 

Som beskrivet ovan bygger stor del av aktionsforskningen på insamling av empiriska data i form 

av erfarenheter och kunskaper. I följande avsnitt beskiver jag de metoder som används för att 

möjliggöra aktionsforskningen.  

Enkätundersökning 
Vid sidan av den traditionella intervjun beskrivs enkäten som den vanligaste metoden för sociala 

undersökningar. (Bryman, 2008) Bryman menar att enkäten på många sätt bygger på samma 

principer som intervjun, genom att beskriva intervjun som en enkät som administreras av 

intervjuaren istället för av respondenten. Den stora skillnaden ligger i sättet frågornas ställs – i 

intervjuns fall i form av konversation mellan undersökarens och respondent, medan enkäten 

besvaras utan dennes direkta närvaro och möjlighet att interagera. Skillnaderna metoderna 

emellan tar sig vanligen uttryck på ett antal sätt. Enkäten tenderar att innehålla färre öppna frågor, 

eftersom dessa kan vara problematiska att besvara utan den konversation som intervjun tillåter. 

Enkäten hålls kort och lätt att följa för att inte tappa respondentens intresse och skärpa. Bland 

fördelarna med enkäten nämns först och främst det relativt ringa resursbehovet för att nå ett 

större antal respondenter, både i administrationstid och i pengar. Vare sig enkäten sköts via post, 

e-post eller på bestämd plats, krävs mindre insatser än vid genomförande av traditionella 

intervjuer. En annan fördel med enkäten är att den minimerar risken för den så kallade 

intervjuareffekten. Fenomenet beskrivs som den eventuella snedvridning som intervjuarens 

närvaro kan förorsaka genom exempelvis sitt sätt att reagera på respondentens svar, etnicitet, 

utseende eller attityd. (Bryman, 2008)(Nationalencyklopedin, 2012) I enkäten ställs frågorna i 

samma ordning för alla respondenter som dessutom har mer tidsmässig frihet att svara på 

frågorna, än under en intervju. Intervjuarens frånvaro kan dock också ses som en nackdel. 

Respondenten saknar ofta möjlighet att fråga om hjälp om oklarheter och problem uppstår. 

Intervjuaren saknar i sin tur möjlighet att uppmuntra respondenten att utveckla sina svar och 

resonemang. Enkäten är begränsad och mycket potentiellt värdefull information uteblir. Det 
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nämns också att svarsfrekvensen för enkäter inte sällan är låg och kan vara svår att påverka. 

(Bryman, 2008) 

I denna uppsats har jag vid två tillfällen använt mig av enkätundersökningen för att samla in 

empiriskt material. I båda fallen var enkäten digital och sänd till svarsgruppen via e-post. I det ena 

fallet tjänade enkäten som utvärdering workshopen rörande Mina kvarter i Fisksätra. Frågornas 

syfte var att fånga deltagarnas syn på workshopens utformning och syfte. Frågorna var få till 

antalet och utformade för att enkelt ge oss en bild av vad som gjorts bra och vad som kan 

förbättras vid liknande arrangemang. Frågorna hölls till fasta svarsalternativ eller värdering av 

påståenden. Bortfall undveks genom att inkludera enkäten som en avslutande uppgift i 

workshopen. Eventuella problem med förståelse kunde lösas då enkäten besvarades med mig på 

plats.  

Den andra enkäten skickades ut till samtliga planerare på enheten där projekt Mötesplatser för 

stadsbyggnad drivs. Syftet var i detta fall att låta respondenterna ta ställning till den analys jag 

gjort av dagens synsätt kring medborgardialogen. Enkäten utgjordes huvudsakligen av 

värderingsfrågor där respondenten fick ta ställning till ett påstående genom att fylla i 

svarsalternativen 1.håller med, 2.håller delvis med eller 3. håller inte med. Dessa frågor var obligatoriska. 

Till samtliga påståenden fanns möjlighet att lämna kommentarer, exempelvis i form av utveckling 

av resonemang eller ifrågasättande av frågan. Ett antal frågor hade öppna svar. Frågornas 

utformning kan påstås vara mer krävande för respondenterna, men var inte obligatoriska. 

Respondenten kunde själv välja att utveckla sina resonemang, svara kort eller inte alls.  

Svarsfrekvensen kunde hållas fullständig genom påminnelse och tack vare min närvaro, liksom 

respondenternas deltagande i projektet.   

Eftersom målet med enkäterna inte i något av fallen var att få in statistiska underlag, utan snarare 

skapa en mer generell bild för vidare analys, fungerade den enkla enkäten väl. Tack vara de 

begränsade svarsgrupperna och min relation till desamma, undveks de potentiella nackdelarna 

med enkäten som togs upp tidigare.  

Dokumentstudie  
Jag har i stor utsträckning studerat olika sorters dokument, interna liksom offentliga, för att skapa 

förståelse för pågående projekt, men också för sakliga uppgifter. Dokumenten har utgjorts av 

bland allt från kommunens policy för kommunikation, projektbeskrivningar och tidiga 

målformuleringar. Variationen har varit värdefull, då den har gett mig möjlighet till insyn i 

organisationen som jag annars inte hade nått. Utvecklingen från utkast till färdiga dokument visar 

också på ambitioner och arbetssätt. Men som Bryman (2008) skriver är dokumentet som sådant 

ett väldigt spretigt begrepp och en källa som kan variera väldigt mycket i utförande och 

trovärdighet. Det går därför inte att ge en allmängiltig beskrivning av metoden. Däremot bör jag 

vid granskning av dokument, oavsett typ, ställa mig kritisk till autenticitet, trovärdighet och 

representativitet. Behovet att ifrågasätta varierar såklart med typ av dokument och dess egentliga 

mening. I vilket fall bör jag som forskare tänka på att jag är andra ledets mottagare. Dokumentets 

innehåll har samlats in av någon annan och satts samman/formulerats utifrån en person eller 

grupps preferenser. Bryman (2008) understryker vikten av att fråga sig vem som producerat 

dokumentet, i vilket syfte, hade författaren adekvata förkunskaper för ämnet, är andemeningen 

tydlig eller finns där underliggande motiv?  Dokumenten i denna studie består till stor del av 
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policies, riktlinjer och planer. De är samtliga, på ett eller annat sätt, uttryck för en mening eller en 

bild med syfte att förmedlas till åskådaren. På så sätt vill jag påstå att dokumentstudien har gett 

mig en bild av den interna synen på medborgardialog i planeringen i Nacka kommun.  

Litteraturstudie 
Litteraturstudien anses utgöra kärnan i en studies uppstart, genom att tillföra grundläggande 

kunskaper om valt ämne. (Bryman, 2008) Det stämmer förvisso även i detta arbete. En bred 

genomgång öppnar upp, både vid formulering av frågeställningar och steget vidare därifrån. 

Litteraturstudien begränsas å andra sidan inte till arbetes första skede, utan sker fortlöpande 

genom hela processen. Litteraturgenomgången har i detta fall syftat till att ta reda på vad som är 

känt och utforskat på området rörande medborgardialog i stadsplaneringen. Det har rörts sig om 

tidigare forskning i form av rapporter och avhandlingar liksom böcker på ämnet. Sökningen har 

skett genom bibliotekets sökkataloger och internet med sökord såsom: medborgardialog, 

medborgardeltagande, PBL, samråd, medborgarinflytande, citizen partizipation community planning osv. Jag har 

även dragit nytta av kurslitteratur och annan forskning för att genom dess referenslista nå 

förstahandskällor. Utöver att ge mig en bild av befintlig forskning har litteraturstudien 

huvudsakligen legat till grund för uppsatsens teoretiska ramverk. Sökningen har i detta fall främst 

grundats på frågan om vilka koncept och teorier som är relevanta för min frågeställning och 

forskningsområdet. Är författaren, forskningsbasen eller avsändaren välkänd? Är texten aktuell 

och är jag medveten om dess sammanhang?   

Observation 
Under stor del av arbetet med detta examensarbete har jag befunnit mig på planenheten i Nacka 

kommun, dvs. på en arbetsplats, mitt bland praktiska yrkesutövare och i en social kontext. Som 

beskrivet ovan är en viktig del av aktionsforskningen att, i alla fall till viss del, vara del av 

arbetsgruppen vars arbete utforskas. Dessutom har jag parallellt med forskningen varit verksam 

som planarkitekt. Jag har med andra ord och i stort sett varje dag hamnat i situationer som 

indirekt tillfört kunskaper som berör planeringen. Det har rörts sig om föredrag eller informella 

samtal med medarbetare eller medborgare, slumpartade iakttagelser och reflektioner kring 

intressanta resonemang. Dokumentation har skett genom löpande anteckningar, foton osv. Utan 

metodriktig förberedelse eller struktur anser jag ändå att min närvaro och det den genererat kan 

beskrivas som observationer. Enligt Bryman (2008) ligger det nära tillhands att kalla metoden för 

ostrukturerad observation. Någon tydlig plan eller schema har inte legat till grund för 

observationen, men genom närvaro och lyhördhet tror jag mig ändå tillförts förståelse för 

beteenden och tillvägagångssätt som kan komplettera övrig datainsamling.   
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3. Medborgardialog: Bakgrund och 

offentlig diskussion 

yftet med följande avsnitt är att först ge en kort bakgrund till hur medborgardeltagandet 

inom planeringen har utvecklats till vad det kan anses vara idag. Därtill beskrivs vad jag 

väljer att benämna en offentlig eller allmän diskussion. Utifrån mer eller mindre offentliga 

forum ger diskussion uttryck för rådande syn på medborgarens delaktighet och inflytande i 

stadsplaneringen. Beskrivningen grundas på åsikter och ställningstaganden som i vissa 

sammanhang kan ses som en rådande diskurs. Med begreppet diskurs åsyftar jag till de dagliga 

samtalen och diskussionerna som formar den rådande bilden av ett ämne eller samhällsfenomen - 

”/…/en helhet av sammanhängande uttryck och påståenden.” (Höjer, 2011). Den kommuniceras och 

debatteras formellt eller informellt och formar och speglar på så sätt strukturer och processer i 

samhället. (Fairclough, 1995) I andra fall utgörs denna diskussion av ställningstaganden i debatt 

eller av myndighet med avsikt att utvärdera eller påverka praktiken. I de fall jag använder mig av 

ordet retorik syftar jag till tonläge och ordval som med språkliga medel åskådliggör, förhöjer eller 

vinklar yttranden i syfte att verka övertygande.  

I denna studie faller fokus på hur resonemangen går kring syftena med att involvera medborgarna 

i stadsplaneringen. Med avstamp i ett antal texter ämnar jag fånga upp faktorer som illustrerar 

varför medborgardialogen idag anses så viktig, men också vad som saknas inom dagens 

planeringsverksamhet, dvs. kritik mot förespråkande synsätt och därmed också argument kring 

risker och problem med medborgardialogen.  

Vid sidan om den allmänna diskussionen finns ett mer akademiskt spår. Detta karaktäriseras av 

forskare eller andra inom fältet med ambitionen att teoretisera verkligheten utifrån både debatt 

och praktik. Jag har valt att inte utesluta resonemang av denna typ helt från detta kapitel, då jag 

anser att de stundom tillför viktiga reflektioner kopplade till de mer allmänna resonemangen. Den 

mer uttalat teoretiska ansatsen återfinns dock i nästa kapitel.  

Som beskrivet i metodkapitlet är en målsättning att bygga arbetet kring min tolkning och modell 

för aktionsforskning – diagnostisera, förändra, utvärdera. Därmed ämnar jag låta denna bakgrund 

utgöra en del av modellens första del, dvs. att definiera en diagnos på vad som anses 

problematiskt och således i behov av förnyelse och nya verktyg.  

Medborgardeltagandets framväxt 
I Medborgardeltagande i den fysiska planeringen (Henecke och Kahn, 2002) tar författarna avstamp i ett 

påstående som kan ses som grunden till att en diskussion kring medborgardialog överhuvudtaget 

existerar. De byggnader och anläggningar som utgör den fysiska miljö vi kallar stad och samhälle 

har mycket lång livstid och därmed stor inverkan på våra liv. De förändringar i 

bebyggelsestrukturer och markanvändning som den fysiska planeringen förorsakar blir därför ofta 

konfliktfyllda, både på ett privat plan men också i en större politisk kontext. På grund av detta har 

stadsbyggnadsfrågor en lång tradition av samhällelig kontroll och inflytande. Att flera sakägare 

har märkbar rätt att engagera och ”lägga sig i” processen är däremot ett betydligt nyare inslag. 

Under lång tid ansågs den fysiska planeringen vara en fråga för tjänstemän med fackkunskap och 

utvalda politiker. Under efterkrigstiden ansågs det snarare vara befogat att, med hänsyn till 

S 
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allmänna intressen, omgärda planläggningen med viss sekretess. Lagstiftningen saknade i stort 

sett helt krav på medborgarinflytande. (Bexelius, 1964, s.369) Nigel Taylor (1998) beskriver hur 

brittiska och amerikanska planteoretiker under samma era började belysa att stadsplanering i allra 

högsta grad är en politisk angelägenhet. Man menade att planeraren inte längre kunde gömma sig 

bakom neutraliteten och objektiviteten hos en oberoende vetenskap. Istället skulle man reda ut 

vilka och vems värderingar som prioriterades och omvandlas till planer. Henecke och Kahn 

(2002) menar att det i Sverige var först under miljonprogrammets omfattande förändringar i folks 

närmiljö, som kritiska röster började höjas. Nu rörde det sig om radikala omvandlingar av 

stadskärnor och infrastruktur, skövling av grönområden osv. Medborgare anslöt sig i 

protestgrupper för att visa sitt missnöje mot den rationella och uppifrånstyrda stadsplaneringen. 

Samhällsförändringen exemplifieras också av omfattande protester mot kärnkraftens utbyggnad. 

 

”Ett ökat intresse för miljöfrågor bland medborgarna har lett till försök med ett ökat inflytande i planeringen.” 

(SOU 1974:21, s.263) 

 

Almstriden 1970 är en annan manifestation som ofta får symbolisera epokens anda.  

 

”Svängningar i opinionen, så påträngande som självaste almstriden, anses ha orsakat något av en kris för det 

rådande plansystemet.” (Strömgren, 2007, s.160) 

 

Medborgarens rätt att protestera kan på så vis sägas ha format mycket av den tidens (60–70-talen) 

diskurs, vilket även spillde över på samhällsplaneringen som disciplin. (Strömgren, 2007) I 

samklang med en allmänt progressiv era och en våg av akademiskt ifrågasättande, beskrevs 

planeringen nu som alltför sluten.  

I ett av förarbete till 1987 års PBL nämns också 70-talets kommunsammanslagningar som en 

anledning till att nya sätt att nå ut till folket började efterfrågas. I och med att kommunerna blev 

större och folkrikare blev avståndet mellan de folkvalda politikerna och väljarna än större. Ett 

första steg i att flytta planeringen närmre medborgarna, var att decentralisera och flytta ansvaret 

för planeringen från stat till kommun. Den statliga efterhandskontrollen togs bort och det var nu 

upp till var och en av landets kommuner att besluta om den lokala miljöns utveckling och 

utformning, med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen i samhället. Med 

decentraliseringen var förhoppningen att öka närvaron hos de beslutande organen. I och med att 

kommunen nu på egen hand bestämde över den fysiska planeringen hoppades man på ökad 

politisering av frågorna. Det skulle i sin tur leda till ökat lokalt intresse och engagemang från 

allmänheten. (SOU 1979:66, s.411) Ambitionen var att upprätthålla denna struktur av utbyte med 

ett beslutsystem och procedurregler som var tydliga och öppna för påverkan och insyn. (Henecke 

och Khan, 2002, s.17). Syftena formuleras på många olika sätt, men ord som återkommer är 

acceptans, legitimitet och effektivitet. Resonemangen rörde sig bland annat om att beslut fattades 

utan medborgarna, om brister i legitimitet som försvårar acceptens. Mer inflytande skulle därför 

minska missnöje och överklaganden och på så sätt effektivisera processen. Medborgarna beskrevs 

också som nödvändiga för att få fram tillräckligt underbyggda beslutsunderlag. 

(Prop.1994/95:230) Att flytta en del av beslutsfattandet från staten till medborgarna medförde 

emellertid en reciprok ansvarsfördelning. Medborgaren fick nu större inflytande, men ansvarade 

också själv för att bevaka och värna om sina intressen i planprocessen.  
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Som ett resultat av bland annat faktorerna ovan påbörjades så experiment med att involvera 

medborgare i planarbetet och förstudier till vad som skulle komma att bli 1987 års Plan- och 

bygglag inleddes. Sedan dess är medborgardialogen en i alla högsta grad närvarande del av 

planprocessen, men ligger likväl till grund för både problematiska och kontroversiella frågor.  

Plan- och bygglagens om medborgardeltagande 

Lagstiftningen före PBL, dvs. Byggnadslagen från 1947 bortsåg förvisso inte helt från den 

enskildes åsikter, men riktade sig främst mot mark- och fastighetsägarens rätt att motsätta sig 

inskränkningar på äganderätten. I PBL (1987:19) var en grundläggande målsättning att garantera 

att inte bara markägaren skulle äga rätten att göra sig hörda. Nu skulle olika parter tillskrivas 

inflytande och insyn och möjlighet att föra sin talan i hela beslutsprocessen. (SOU 2005:77) I 

Plan- och bygglagen (PBL) regleras således medborgarinflytandet i planeringen av den fysiska 

miljön. Kraven på planeringsprocessen är att den skall präglas av öppenhet och insyn. Till ämnet 

kopplas lämpligen även de regler som är till för att säkerställa statens och kommunernas ansvar 

att se till att beslut fattas på ett demokratiskt sätt och att de får genomslag.  (Boverkets, 2011b) 

Ett av de huvudsakliga syftena med 1987 års lagstiftning beskrivs ha varit ”/…/att förbättra 

medborgarinflytandet samt att lägga grunden för ökade rättigheter och förenklingar för enskilda” (Prop. 

2009/10:170, s. 126) och att demokratisera planprocessen. En målsättning var att ta avstånd från 

den elitstyrning, som Henecke och Khan (2002) påstår ha präglat rekordårens rationella 

planering, och möjliggöra högre grad av medborgardeltagande.  

Genom PBL 1987 infördes samråd som del av planarbetet, med syftet att utgöra ”ett utbyte av 

information och synpunkter.” I och med revideringen nio år senare förtydligades detta med ”att 

förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.” Sakägare gavs också möjlighet att 

lämna synpunkter under utställning samt överklaga efter det att planen antagits. Eftersom den 

enskildes intresse ansågs starkast inför bindande beslut om utbyggnad, begränsades 

samrådsmöjligheten först till detaljplaneringen. Inför revideringen 1996 hade man insett att 

berörda kom in i processen för sent. På grund av detta infördes nu krav på att inför 

detaljplanearbete även ta fram ett inledande program och på så vis ge medborgarna ytterligare 

tillfälle och chans att påverka i ett tidigt skede (SOU 1994:36, s.301). Förhoppningen och syftet 

var då att uppmuntra diskussioner i ett skede före bindande beslut vidtas. Revideringen 1996 

innebar också utökad samrådsmöjlighet i översiktsplaneringen. I förarbetena framhölls att ”det var 

framförallt på den översiktliga nivån som ett bredare medborgarinflytande för kommunmedlemmarna i allmänhet, 

i form av information och debatt, var av framträdande betydelse.” (SOU 1994:36, s. 294)  

I demokratiutredningen (SOU 1999:113) diskuterar man PBL:s relation till medborgardeltagande 

och säger att: 

”Enligt den reviderade PBL har medborgerligt deltagande i planering inte enbart ett symbolvärde utan också ett 

egenvärde. Deltagandet ger bättre planer, ökar effektiviteten genom att förbättra beslutsunderlaget samt höjer 

planernas legitimitet genom att bygga in förtroende bland invånarna för planerare och planeringsprocessen.” (SOU 

1999:113 s.198) 

Ur citatet går det att utläsa de återkommande syftena. Deltagande förbättrar planerna genom att 

ta vara på allmänhetens kunskap. Processen effektiviseras genom att stärka beslutsunderlaget och 

på så vis bygga in en legitimitet som förhoppningsvis förhindrar eventuellt obstruktion i form av 
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överklaganden osv. Dialogen bedöms också kunna höja planernas legitimitet eftersom invånarna 

har tilltro till processen och den demokratiska grund som de härrör från.  

I maj 2011 trädde en ny och uppdaterad plan- och bygglag i kraft (PBL). ”Huvudsyftena med lagen är 

att förenkla och effektivisera bestämmelser för att öka förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig 

rättstillämpning.” (Sandström 2011, s.14) Behovet av förenkling och effektivisering anses under 

lång tid ha varit en återkommande fråga i olika utredningar om plan- och bygglagstiftningen och 

således den primära anledningen till att den nya lagen togs fram. Medborgardeltagandet nämns 

förvisso inte bland huvudsyftena men i den bakomliggande propositionen kan man läsa att de 

grundläggande syftena för deltagande har fotsatt starkt stöd: ”/…/man bör värna om formerna för 

medborgarinflytande och om enskildas rättigheter.” (prop. 2009/10:170) I samma proposition trycker 

man på förtydligandet av samrådets syfte, att diskutera mål och planeringsförutsättningar, att 

utveckla planeringsunderlaget samt att ge möjlighet till insyn och påverkan på förslaget. (prop. 

2009/10:179) Skepsis har dock framförts från forskarhåll om huruvida de reella förändringarna 

kommer ha någon märkbar effekt på medborgardeltagandet i de processerna. Den nya lagen 

anses dock tala ett tydligare språk om exempelvis bred dialog i tidiga skeden. Det kan leda till 

indirekta resultat, men ställer krav på kommunens förmåga att kommunicera och sprida 

information. (Sandström, 2011)  

I nya PBL har kravet på planprogram slopats. Kravet som infördes för att involvera medborgare i 

ett tillräckligt tidigt skede (SOU 1994:36, s.301) har nu tagits bort med argumenten att 

kommunerna själva ska bedöma när ett program behövs och underlättar planarbetet. I 

förarbetena förklaras ändringen handla om att förenkla och effektivisera.  

”Ett övergripande syfte med regeringens förslag är att så långt som möjligt begränsa den totala tidsåtgången för 

planläggningen. Inte minst för sådana investeringar som är angelägna för samhällsutvecklingen, t.ex. för byggande 

av bostäder, infrastruktur och för förnybar energiproduktion. En reformering av plan- och bygglagen i syfte att 

effektivisera planeringsprocessen är även nödvändig för att främja goda konkurrensförhållanden.” (Prop. 

2009/10:17) 

PBL-kommittén (SOU 2005:77 s. 500) konstaterade att det generella kravet på detaljplane-

program varit alltför kategorisk. Tillämpningen har i många fall bidragit till en fördröjning av 

planprocessen. Programmen tenderar att bli alltför detaljerade och färdiga i utformningen. 

Programsamrådet anses inte ha fyllt sin funktion om inga förändringar sker mellan program och 

planförslag. I kombination med att tillämpningssätten varierat stort mellan kommunerna, anses 

programmen förvirrande för både allmänhet, sakägare och exploatörer. På så sätt kan det sägas ha 

verkat emot sitt eget syfte – att lyfta frågor, alternativa lösningar, förtydliga och involvera fler. I 

utredningen framgår ändå en tro på att kommuner kommer se fördelarna med och även i 

fortsättningen ta fram program då det ses som nödvändigt, inte minst i komplicerade planer med 

många sakägare och intressen inblandade. (Prop. 2009/10:17, s.234)  

Under ett webb-seminarium på temat Nya PBL, som anordnades av Boverket i mars 2011, var ett 

av ämnena på just planprogrammets roll i den nya lagstiftningen. Här fick inbjudna aktörer 

kommentera ändringen. Min tolkning är att den generella åsikten är att valbarheten är bra i 

mindre planer som blir smidigare att hantera utan program. Samtidigt framgår det att 

programmet är av stor vikt för att tidigt i processen fånga upp problembilden och diskutera 

denna med den berörda allmänheten. En representant från Kungsbacka kommun menar att det 
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är i detta skede som det finns möjlighet att kompromissa sig fram till riktlinjer och på så sätt 

undvika motsättningar vid samråd senare i processen. Programmet skapar på så sätt en trygghet 

för både tjänstemän, byggherrar, politiken och allmänhet. Hen menar att denna tidiga 

demokratibildning medför en både effektivare och mer förankrad process.  Att kravet på 

program försvinner är på så sätt beklagligt. Yttrande besvaras med att planerarna även i 

fortsättningen kommer se dessa fördelar och tillämpa program där de anses fördelaktig. Friheten 

medför att resurserna kan läggas i större projekt med stora allmänna eller miljö/tekniska frågor.   

Allmän diskussion kring medborgardialogen 
Inledningsvis vill jag notera att myndigheter som Boverket och SKL har en tydlig roll i 

utformningen av många av de åsikter som dominerar dagens offentliga diskussion. Ofta refererar 

kommuners visioner och policies för medborgardeltagande till just skrivelser och rapporter med 

dessa instanser som avsändare. Jag vill med detta inte ge mig in i en diskussion kring statens makt 

att påverka och övertyga om ett visst synsätt, men det är likväl en iakttagelse värd att ha i åtanke. 

Det kan också vara intressant att fråga sig om de driver fram nya synsätt och i så fall på vilka 

grunder, eller om de snarare försöker fånga upp rådande utvecklingsmönster och diskussioner.  

SKL fångar rådande attityd gällande medborgarinflytandet på följande sätt: ”Medborgardialogen har 

under senaste åren blivit ett begrepp som fler och fler talar om. Idag arbetar alla kommuner och landsting med 

medborgardialog på ett eller annat sätt.” (SKL, 2010, s.9) De fyller på med att efterfrågan på utveckling 

och förbättring av dialogen är stor. Det är en intressant iakttagelse som öppnar upp för detta 

avsnitt, eftersom den beskriver en efterfrågan utan svar på varför - vad är syftet med insatserna? 

(SKL, 2011) 

Henecke och Kahn (2002) bekräftar bilden av att medborgardialog är viktigt, och att detta syns 

både i praktik och i litteratur. Samtidigt tar de i följande citat ställning till den rådande 

entydigheten: ”Man skulle kunna beskriva medborgardeltagandet i den fysiska planeringen som en oanalyserad 

abstraktion, något man kan enas om så länge som man inte definierar det alltför noga. ” (Henecke och Kahn, 

2002:7). Precis som författarna skriver verkar den offentliga retoriken utåt sett vara relativt 

onyanserad. Även Boverket markerar att inflytande från medborgarna verkar uppfattas som något 

eftersträvansvärt för de allra flesta, men att motiven kan vara otydliga. (Boverket, 2010a, s.57) 

Henecke och Kahn (2002) menar att argumenten för dialog vanligen grundas i resonemang kring 

demokratisk förankringen och förbättrade underlag, men att de ofta inte når djupare än så. Det 

kan då sägas röra sig om ett slags konsensus utan egentlig definition. 

Boverket (2010a) för ett grundläggande resonemang kring medborgardialogens värde för 

kommunens vinning ur ett samhällsperspektiv. Kommunen sägs här ha såväl sociala som 

ekonomiska skäl för att lyssna på medborgarna. Med utgångspunkt i min litteraturgenomgång, 

menar jag att dessa skäl lägger grunden för två grundläggande motiv som sedermera fylls på med 

argument; de som på ett eller annat sätt effektiviserar planeringen och de som underbygger 

medborgarens demokratiska rättighet att delta. Med det inte sagt somliga argument inte kan 

kopplas till båda motiven.   

Kunskapsunderlag och effektivitet 

Ett återkommande synsätt belyser nyttan av att tillvarata medborgarnas kunskaper och 

erfarenheter då de antas förbättra underlaget och därmed förutsättningarna för en lyckad 
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stadsutveckling. Kortfattat handlar det om att ta vara på värdefull lokalkunskap som planeraren 

kanske saknar. Genom att låta den lokala befolkningen ge sin syn på specifik plats eller företeelse, 

nås information som kan vara svåråtkomlig genom riktade och tidsbegränsade studier. 

Kunskaperna kan på så sätt ses som värdefullt underlag som både stärker och effektiviserar 

planering av framtidens samhälle. (Boverket, 2010a) (SKL, 2010) 

SKL (2010) belyser att medborgare sedan länge erbjudits möjlighet att uttrycka sina åsikter i 

planärenden under samråd, men eftersom få tar denna chans att påverka finns behov och intresse 

av att utveckla metoderna att nå medborgarna i tidigare skeden. Det handlar då om att tidigt få in 

medborgarnas kunskaper för att förbättra underlaget och förankringen åt exempelvis förstudier 

och planprogram. Att låta medborgarna dela med sig av sina kunskaper tidigt har också syftet att 

motverka överklaganden som ofta blir resultatet av för sen involvering.  

Johansson och Khakee (2009) expanderar resonemanget och ser en tvåväga nytta av 

kunskapsutbytet. Medborgaren förser planerarna med viktig information, men kan genom 

dialogen samtidigt inhämta egen kunskap och förståelse för samhället.  

Förtroende och acceptans 

I en text om social hållbarhet belyser Boverket (2010b) att dialogen också handlar om ett 

förtroendebyggande. De menar att en generell erfarenhet är att omfattande insatser kan vara 

nödvändiga inledningsvis för att mobilisera medborgarna och sedermera skapa trovärdighet inför 

kommande skeden. Önskemål och kunskaper plockas upp i projektens tidiga skede och lägger 

grunden för ett återkommande element i planeringen.   

Att som boende ha inflytande i utvecklingen av sitt bostadsområde anses kunna bidra till en 

smidigare process eftersom acceptansen för förändringar ökar. Större och tydligare delaktighet i 

samhällsplaneringen kan således sägas leda till både förtroende för tjänstemän och politiker samt 

ökad legitimitet för framtagna planer och genomförande av projekt.  

Socialt kitt 

”Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för 

folkhälsan och skall därför utgöra ett särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet 

skall särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för 

ekonomiskt och socialt utsatta personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till inflytande och 

delaktighet i samhället.”(Statens Folkhälsoinstitut, 2003) 

En tanke som kan utläsas ur detta är att deltagandet stärker engagemanget i samhällsfrågor och på 

så sätt också stärker demokratin. På liknande sätt anser förespråkare att deltagandet fostrar ett 

stärkt ansvarstagande för de gemensamma angelägenheterna. ”Man kan argumentera för att dialogen i 

sig lockar människor till politiken men även att det är positivt för demokratin att olika intressen tillåts väga mot 

varandra eller att man genom dialog kan nå gemensamma lösningar.”(Sandström, 2011:13) 

Enligt Boverket (1998) är den huvudsakliga avsikten med medborgardeltagande att tjäna som ”ett 

socialt kitt” som håller ihop samhällen för en hållbar och långsiktig planering. Denna formulering 

kan sägas innefatta argument för social integration och stärkt lokal demokrati. Större delaktighet 

och uppmuntran till engagemang i den miljö man lever och vistas i, antas också bidra till ökad 

integration i samhället, minska sociala spänningar och i förlängningen öka kommunens 
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 Ger legitimitet åt framtagna planer 

 Ökar medborgarens acceptans för förändring 

 Effektiviserar planprocessen 

 Ger medborgare förtroende för tjänstemän och politiker 

 Stärker medborgarens inflytande i samhället 

 Stärker lokalt engagemang och ansvarstagande 

 Utgör ett nödvändigt komplement till den representativa demokratin 

 

attraktivitet. (Boverket, 2010b) Khakee och Johansson (2009) ser på liknande sätt att deltagandet 

kan hjälpa medborgaren att bygga sociala relationer med andra för att nå större inflytande på 

offentliga institutioner och aktörer. 

Komplement till den representativa demokratin 

Karlsson (2011) lyfter möjligheten att anledningen till medborgardialogens aktualitet anses ha 

ökat så mycket på senare tid beror på den generella samhällsutvecklingen, med minskad tillit till 

det demokratiska systemet. (Karlsson, 2011) Valdeltagandet sjunker, allt färre engagerar sig 

partipolitiskt och förtroendet för politiker minskar. Detta betyder inte att intresset för 

samhällsutvecklingen har minskat, enligt SKL är det snarare tvärt om. Statistik från World Value 

Survey pekar på att svensken är mån om frihetsvärden och sin förmåga att fatta beslut, ställa krav 

och delta i utvecklingen av samhället. Samtidigt blir metoderna och kanalerna för 

informationsspridning och kunskapsbyggande allt mer differentierade och medias roll blir allt 

kraftigare. (SKL, 2011) 

Utredning SOU 1994:36, kap.5 visar också på viss misstro mot att den representativa demokratin. 

Khakee (2000) förklarar att denna demokratimodell traditionellt är väl inarbetat i svensk kontext. 

Vi röstar fram dem vi vill ska representera oss och slipper därmed fortlöpande möten och 

beslutsfattanden. I och med det avtagande politiska engagemanget och sjunkande förtroendet för 

byråkratin, hamnar vi i ett komplicerat läge. Politiken är folkvald men inte fullt representativ. 

Denna prekära problematik kan ses som en orsak till efterfrågan på ökat medborgardeltagande.  

Karlsson (2011) framhåller tre huvudsakliga argument för varför dialoger kan stärka den 

representativa demokratin. Först tar han upp situationen med frågor som inte är partipolitiserade. 

Med det menar han mindre frågor som gäller avgränsade grupper av medborgare och större 

frågor som inte är tydligt präglade av en ideologisk agenda. Bådadera kan anses stämma bra 

överens stadsplaneringen. Karlsson (2011) menar att det i dessa fall kan vara problematiskt att 

förlita sig till den partipolitiska representationen som garant för folkviljans styre.  Medborgarna 

sitter ofta på en kompetens som politikerna saknar, vilket ger skäl att undersöka medborgarnas 

åsikter och bjuda in dem till mer aktivt deltagande i beslutsprocessen.   

Ett annat fall är när medborgarnas åsikt tydligt skiljer sig från partiernas. För att inte tappa 

förtroende hos väljarbasen är det naturliga då att bjuda in medborgarna till dialog och på så vis 

komma tillrätta med konflikten, dvs. att göra representationen värd sitt namn. (Karlsson, 2011) I 

den påstått bristande representativiteten bör medborgaren få stöd med att inhämta förmåga att 

delta i offentlig dialog och vara med och lösa framtida problem. Genom ökad delaktighet kan 

medborgaren förse sig med makt eller resurser för att påverka generell utveckling. (Khakee & 

Johansson, 2009). 

Sammanfattning 

Argumenten kring medborgardialogens betydelse och fördelar kan formuleras och utvecklas på 

oändligt många sätt. Trots det anser jag mig kunna lyfta fram ett antal huvudsakliga tankegångar 

som redovisas i följande sammanfattande tabell. 
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Problemen med medborgardialog 

Även om den offentliga bilden av medborgardeltagandets vikt kan verka ganska entydig, så 

framförs också en tydlig kritik mot hur det bedrivs idag. Den yttrar sig både indirekt i skepticism 

gentemot den faktiska nyttan och direkt i uttalade risker och försummanden eller förslag på 

förändringar av lagstiftningen. Kritiken mot ökat inflytande för medborgare i planprocessen rör 

sig på sätt och vis kring samma ämnen som förespråkarnas, men belyser problematiken i stället 

för förtjänsten – två sidor av samma mynt. Det handlar alltså om retoriken kring demokrati och 

effektivitet, men ur en annan synvinkel. I följande avsnitt vill jag därför redogöra för vanligt 

återkommande argument mot medborgardialogens och kritik som på ett eller annat sätt motsätter 

sig att den förbättrar planeringens resultat.  

Sämre effektivitet och ökade kostnader 

Boverket menar att argumentet att planprocessen skulle bli smidigare med hjälp av ökad 

inblandning av allmänheten, ses som en motsägelse enligt många verksamma. Planprocessen som 

redan ofta beskrivs som för långsam, skulle enligt dessa förebråelser bli än mer svårhanterlig och 

ännu trögare. (Boverket 1998:83) I den utredning som låg till grund för revideringen av PBL 1996 

ansågs det att medborgarnas krav på deltagande inte uppfyllts och att demokratiserings-

ambitionen för PBL inte uppnåtts. Från detta dras slutsatsen att praktiken inte hade tagit till sig 

av möjligheten att höra och se allmänhetens åsikter som en tillgång. Det kan bero på bristande 

resurser i form av budget och tid för planerarna. I en statlig utredning som genomfördes efter 

uppdateringen av PBL på nittiotalet, fastställs det att medborgerligt deltagande är bra för 

demokratin men inte för effektiviteten, (SOU 1999:113,s.197) en åsikt som verkar vara ganska 

utbredd.  

SKL skriver (2010) att för att dialogen ska upplevas som meningsfull måste den tillåtas påverka 

beslut och för att göra det möjligt behövs redskap för att samla upp det material dialogen 

genererar. Resonemanget tyder på att det finns en osäkerhet kring hur dialogen ska tillvaratas. 

Målet att göra dialogen meningsfull kan tolkas som att den i dagsläget ibland används utan 

egentlig betydelse – ett spel för gallerierna som utan resultat kan ses som en effektivitetssänkare.  

Kahn och Johansson (2002) ser dilemmat av att utveckla demokratiaspekten innefattande 

medborgardialogen och samtidigt effektivisera beslutsprocessen som en gordisk knut. Khakee har 

i sin studie Demokratin i samhällsplaneringen (2000) skannat en mängd olika källor för att få en bild 

av medborgardeltagandets utveckling. Efter intervjuer med både planerare och kommunpolitiker 

menar han att det finns ett gap mellan offentlig retorik och praktisk handling (Khakee, 2000, 

s.197). Det förklaras med att de intervjuade är principiellt för allmänhetens medverkan i 

planeringen, men att detta går ut över effektiviteten. I och med att medborgardeltagandet kräver 

extra insatser förlängs processen, kostnaden ökar för beslutsfattande och genomförande. Detta 

tydliggörs bland annat av Arkitektförbundet, där de flesta ställer sig positiva till att 

medborgardeltagandet ökar, men att administrationen ökar så oproportionerligt mycket i 

förhållande till möjligheterna att påverka att det blir nästintill parodiskt. (Kahn & Johansson, 

2002, s.22)  

Både Demokratiutredningen (SOU 1999:113) och Khakees undersökning (2000) visar på att 

effektivitetsaspekten inte lägger grund för argument mot medborgarinflytande som sådant. 
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Problemet som belyses ligger inte i att man inte vill, utan att man inte kan utifrån de tidsmässiga 

och ekonomiska begränsningar som finns.  

Ojämställt och icke-representativt 

”Det tyngsta argumentet mot deltagardemokrati är att den politiska jämlikheten hotas. De som redan har stora 

politiska resurser kommer att tillskansa sig mer makt genom att de får ett tolkningsföreträde i sådana organ där 

de parlamentariska besluten skall preciseras och tillämpas.” (Amnå, 2003, s. 116)  

En i sammanhanget central fråga handlar om vilka som engagerar sig i stadsbyggnadsfrågor. Hur 

når man ut till ett representativt urval med viktiga upplysningar? Hur får man en större blandning 

av intressenter och inte bara folk som är närboende?  

Som det ser ut idag anses inte alla berörda ha samma möjligheter. Det råder ojämlikhet i fråga om 

inkomst, utbildning, status och kontakter hos personer i olika befolkningsgrupper. Deltagande 

står i direkt beroende av tid, resurser och engagemang, något som alla av uppenbara orsaker inte 

har tillgång till. (Henecke, B. & Khan, J. 2002) Detta leder till att de som har mer resurser också 

har större möjligheter till inflytande än de som är upptagna, resurssvaga och saknar engagemang. 

(Amnå, 2003) Demokratiutredningen (2000) belyser att deltagardemokratins mest väsentliga brist är 

det faktum att vissa grupper i samhället är mer benägna att engagera sig än andra. Idag är det oftast 

högutbildade och resursstarka personer som deltar i den fysiska planeringen. Henecke (2006) 

konstaterar att den överlägset största gruppen av privatpersoner som är aktiva i planprocessen 

idag är äldre män. Det är rimligt att anta att detta påverkar vilka beslut som fattas (Boverket, 

1998, s.79). På flera håll lyfts olika befolkningsgruppers begränsade möjligheter till inflytande i 

planeringen fram. Exempel på sådana är ungdomar, äldre, kvinnor, lågutbildade, arbetslösa, 

funktionshindrade, invandrare eller grupper av medborgare som helt enkelt saknar vana att 

framföra sina åsikter (Boverket, 1998). Detta talar för att samråd enligt PBL inte räcker för att ge 

flera möjlighet att delta. En stor utmaning är alltså att hitta metoder som når ett mer 

representativt urval av befolkningen. Det innefattar också nya plattformar och kanaler för var, när 

och hur dialogen förs.   

Det framgår även att processen ses som representativt feldimensionerad gällande vilken typ av 

åsikter som framförs. Dagens planprocess anses helt enkelt inte utformad på ett sätt som 

uppmuntrar medborgare att yttra sig kring vad som görs bra eller helt enkelt genom att komma 

med förslag på vad som kan göras. Istället har tiden för yttranden i samband med samråd och 

utställning kommit att utgöra en klagolåda med fokus på egenintressen. (Jonasson, 2012) 

Deltagandet domineras av starka och rigida särintressen snarare än att fånga upp allmänna 

intressen. (Khakee, 2011) Larsson och Jalakas (2008) menar därför att medborgarna inte kan 

förväntas kunna representera ett allmänt intresse.   

Det finns alltså ett behov av att nå ut till grupper som besitter viktig information, snarare än 

klagomål. Bergdahl (1998) förklarar fenomenet med att det inte går att tvinga medborgare att 

delta. Det som triggar engagemang är hot. Således är der ofta missnöje som förs fram. Det enda 

sättet att närma sig en allmän bild av behov och önskemål för stadsplaneringen är alltså att 

engagera ett representativt urval av befolkningen.   
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Planeringen i obalans mellan två demokratiska system 

Intresseorganisationen Jag vill ha bostad menar att dialog och samtalsbaserad planering kan vara 

problematiskt i förhållande till den representativa demokratin. (Sandström, 2011) Det ökade 

deltagandet som efterfrågas i lokala frågor som fysisk planering utmanar ”våra etablerade sätt att 

organisera demokratin.” (Sandström, 2011, s.13) Det medger att samtidigt som vi ska välja en 

politisk representant också har möjlighet att personligen påverka beslut. På så sätt används två 

politiska system parallellt; en svår balansgång som kan göra planprocessen otydlig och 

svårhanterlig för den enskilde individen.    

En grundtanke med den representativa modellen är att de folkvalda ska företräda de svaga i 

samhället. Kritiker menar att denna intention försvinner med ökat medborgardeltagande. Det 

beror - som beskrivet i föregående stycke – på att olika befolkningsgrupper har vitt skiljda 

förutsättningar att delta i planprocessen enligt dagens konventionella utformning.  

Egenintressen och nimbyism  

Nimbyismen härleds från akronymen NIMBY som står för Not In My Backyard. Termen som 

myntades på 1970-talet används samhällsvetenskapligt för att beskriva lokala protester mot 

etableringar av allehanda verksamheter.  Boende i ett område reagerar ofta i grupp och motsätter 

sig exploatering eller förändring i närmiljön. (Gerner & Borell, 2003) Som termen antyder 

behöver gruppen i fråga inte vara emot utveckling per se, bara den sker någon annan stans än på 

”deras bakgård”. Uttryckets andemening ligger i att medborgaren är införstådd med behovet av nya 

vägar, nya bostäder, soppanläggningar, skolor osv., så länge de inte byggs i ens egen närmiljö (Cars & 

Hedström, 2006). Det rör sig alltså om starka egenintressen kring bevarande eller värdeökning. 

Det har diskuterats om informationsinsatser för dialog, så som kvartersmöten osv. kan ge ett 

kontraproduktivt resultat. Istället för att skapa förståelse för förändringens syfte och betydelse för 

allmänheten, riskerar mötena bli plattform för missnöjesyttringar. De med stark röst utnyttjar 

tillfället att få med sig osäkra eller mindre protestbenägna grannar i oppositionen, för det lokala 

egenintresset.  Denna risk knyter an till en annan. Gilljam (2006) skriver att ökade möjligheter för 

den enskilde medborgaren att yttra sig om sakfrågor kan förleda denna till att tro att politik 

handlar om enskildheter och egenintressen. Enligt författaren krockar denna syn med strukturen 

av en väl fungerande demokrati, som bygger på helhetsansvar och allmänintresse. Engagemang 

kring egenintressen, sås som nimbyism, tyder på bristande hänsynstagande till det politiska 

helhetsperspektivet. (Gilljam, 2006) 

Gerner och Borell (2003) menar dock att forskningen för att bekräfta detta mönster inte är 

tillräcklig. Begreppet (NIMBY) bör snarare användas med större försiktighet. I dagens debatt 

tenderar det användas allt för lättvindigt som förklaringsmodell för all typ av protester. De 

protesterande riskerar att tillskrivas epitet som trångsynta, överreagerande, oupplysta och 

ansvarslösa och obenägna att se bortom de egna intressena. Det kan leda till att de inblandades 

oro avfärdas alltför lätt och respektlöst. (Miljöministeriet, 2006) Gerner och Borell (2003) anser 

att NIMBY- begreppet bör användas med försiktighet i kommunikationen mellan parter då det 

snarare skapar motsättningar än att leda arbetet framåt.  

Försvagad profession  

Ur litteraturstudien kan jag också urskönja ett spår av kritik riktat mot att tillskriva medborgaren 

ett alltför starkt mandat eftersom det riskerar att underminera den professionella planerarrollen. 
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 Gör processen mindre effektiv  

 Medför ökade kostnader 

 Urvalet blir ofta ojämnställt och icke-representativt 

 Ej kompatibelt med representativ demokrati 

 Fokuserar ofta på egenintressen och kortsiktiga önskemål 

 Engagerar mestadels negativa röster som motsätter sig förändring 

 Ökat deltagande underminerar i förlängningen planerarens 

professionella kunskaper och bedömningar 

Uppfattningen grundas till största del på spridda diskussioner och är svår att hitta väl befäst 

underlag för i litteratur och press. Tydligast kommer det fram i en artikel av Thomas Campanella. 

(2011) Författaren menar kortfattat att det ökade inflytandet, för exempelvis gräsrotsrörelser, har 

gått ut över planerarens expertis och professionella makt. Han beskriver det som ett altruistiskt 

agerande som ursprungligen syftade till att motverka negativ samhällsutveckling, men som i 

förlängningen också inneburit betydande uppoffringar och till minskad auktoritet för plansektorn.  

“Imagine economists at the Federal Reserve holding community meetings to decide the directions of fiscal policy. 

Imagine public health officials giving equal weight to the nutritional wisdom of teenagers – they are stakeholders, 

after all!” (Campanella, 2011, s. 25) 

Citatet talar för ett resonemang där tilliten till planerarens akademiska avvägningar förlorat 

betydelse, i jämförelse med andra yrkeskategorier vars verksamma inte förväntas lyssna på 

berörda medborgare i samma utsträckning. Campanella menar att istället för att ta fram förslag 

grundade på professionella kunskaper, handlar planeringen ofta om att observera den allmänna 

opinionen och hoppas på att denna ska leda till en konsensus, ett agerande han beskriver som 

populism. (Campanella, 2011, s. 25) I förlängningen kan kritiken kopplas till tidigare resonemang 

om att deltagande i många fall fokuserar på egenintressen. Författaren menar nämligen att ingen 

grupp av medborgare kan förväntas ha långsiktiga mål, exempelvis för samhället i stort eller 

miljön i åtanke när de utvärderar och tar ställning till förslag på stadsutveckling etc. Han menar 

med andra ord att människor i allmänhet inte motiverar sitt engagemang av altruism, utan av 

egenintressen så som bevarande och förbättringar av närområdet. Han menar dessutom att de 

flesta är allt för upptagna av sina vardagssysslor för att engagera sig förrän så förändringen sker 

precis utanför dörren. Väl där tenderar deltagandet att domineras av de allra minst objektiva. På 

så sätt finns en risk till övertro på människors vilja och förmåga att engagera sig för en mer 

allmänt positiv samhällsutveckling. Campanellas ton är generaliserande och kan anses överdrivet 

kritisk. Det bör också noteras att författaren utgår ifrån en amerikansk kontext som kan skilja sig 

från den europeiska och svenska. Trots det anser jag att artikeln speglar framträdande åsikter som 

förtjänar en plats i detta avsnitt.    

Sammanfattning 

På samma sätt som förespråkande argument kan också problemen och kritiken sammanfattas i 

några huvudsakliga argument.  

 

 

 

 

 

Sammanfattande diagnos 
Avslutningsvis kan jag konstatera att studien av ställningstaganden och retorik i den allmänna 

diskussionen och medborgardialog resulterar i en spretig bild. Den växande satsningen på 
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dialogen tyder på att frågan prioriteras och dess ställning flyttas fram. Bland annat driver SKL 

sedan flera år ett omfattande arbete med kurser, seminarier och återkommande publiceringar för 

demokrati- och effektivitetsutveckling (SKL, 2012).  Av detta att döma handlar utvecklingen om 

att systematisera dialogen och göra den till en naturlig del av beslutsprocessen, återigen med 

syftet att stärka demokratin och öka effektiviteten – ett långsiktigt samspel mellan de som styr 

och de som blir styrda. Med målet att stärka demokratin och öka effektiviteten, anses behovet om 

nya verktyg och metoder som stort och tämligen aktuellt. (SKL, 2011) Offentligt ser jag en 

generell konsensus om dialogens vikt, men de underbyggande argumenten drar åt olika håll. Jag 

frågar mig samtidigt om denna konsensus bygger på erfarenheter och efterfrågan i praktiken, eller 

om den formats kring just retoriken? 

Det jag vill lyfta fram i denna diagnos är att bilden inte är entydig. Studien visar att argumenten 

inte kan användas på ett standardiserat och okritiskt sätt. Den kan dock sammanfattas och leda 

till en diagnos genom att helt sonika ställa tabell 1 och 2 jämte varandra. Förenklat kan 

argumenten summeras i två övergripande motiv, som paradoxalt nog kan ställas både för och 

emot ökad medborgardialog i planprocessen.  

Det första motivet bygger på effektiviteten i planprocessen, det andra på demokratin. Som jag 

nämnde i inledningen bygger argumenten ofta på samma sak, men utgör två sidor av samma 

mynt. Kort sagt så finns det en konflikt mellan de värderingar och tolkningar som byggs in i 

retoriken och åsikterna kring medborgardialogens roll. Motiven är de samma, men tillskrivs ett 

plus eller ett minus, beroende på vilka egenskaper man väljer att se.  

Effektiviteten: Medborgardialogen anses från ett håll effektivisera och stärka planprocessen 

genom att tillvarata värdefull kunskap och lägga grund för förtroende, förståelse och acceptans 

som motverkar överklaganden osv. Från motsatt håll anses dialogen göra planprocessen mindre 

effektiv genom både ökade administrativa och ekonomiska omkostnader. 

Demokratin: Förespråkande synsätt håller fram argument där dialogen ses stärka medborgarens 

roll i samhället och makt i den rådande representativa demokratimodellen. Kritiken menar å 

andra sidan att dagens dialog bygger på ett allt för ojämnställt urval, där en redan stark 

befolkningsgrupp med fokus på egenintressen, utgör ett hot mot demokratin snarare än stärker 

den. Argumenten rör sig i mångt och mycket kring en vidsträckt historisk diskussion om makt 

och maktfördelning, kantad av både ideologi och filosofi. Som nämnt avskriver jag mig att i 

denna uppsats behandla detta mer djupgående. Makten per se berörs ändå både direkt och 

indirekt i både teori och fallstudier.  

Studien visar onekligen att medborgardialogen är i ropet. Den visar också att den direkta bilden 

kan vara väl svartvitt generaliserande. Kritiken finns och utan att problematisera argumenten kan 

det praktiska arbetet bli svårt. Förhoppningsvis kan en mer nyanserad bild hjälpa till att förhålla 

sig till de enskilda fallen, men också nå en diskussion om vad dialogen syftar till i det spektra av 

sammanhang som planeringen faktiskt innebär.  Den offentliga retoriken utgör bara en del av 

verkligheten. Denna kommer byggas på under kommande avsnitt.  
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Nackaplaneraren om medborgardialogen 

Som aktionsforskare har jag en ambition att utöver större satsningar också närma mig planeraren 

som yrkesutövare i praktiken och i relation till diskurs, debatt och allmän diskussion. Genom att 

låta dessa tjänstemän yttra sig kring ämnet hoppas jag kunna nyansera den bild som växer fram ur 

dagens retorik i skrifter och debatt. Min analys av den offentliga synen och diskussionen utgör en 

viktig grund i detta arbete. Jag ville därför att planeraren ska få ta ställning till den bild av 

medborgardialogen som genereras. Genom att låta ett särskilt urval av Nacka kommuns 

planenhet ta ställning, hoppas jag på att fördjupa denna bild. För att involvera planeraren på ett 

rimligt och greppbart sätt använder jag mig av en enkätundersökning. På så sätt ställs samtliga 

respondenter inför samma frågeställningar och ställningstaganden. Svar och åsikter blir lättare att 

dokumentera på ett enhetligt sätt än i mer fria samtal. Enkätformen tillåter dessutom ett mer 

flexibelt deltagande än vad tidsbokade möten skulle göra. Mer djupgående intervjuer skulle 

säkerligen kunna frambringa mer kvalitativa idéer och utvecklade resonemang. I detta fall var det 

just bilden av förespråkande liksom kritiska argument som stod i fokus, varför en enkät med 

denna som utgångspunkt ansågs vara bästa metod.  

Enkäten utgår med andra ord från argumenten för och emot medborgardialog som framgår i 

kapitel 3. Formuleringen har i vissa fall anpassats för att passa en fråga, men grundtanken består. 

Efter en förklaring på studiens syfte får respondenten värdera samtliga av argumenten på en skala 

från 1 (håller inte med), via 2 (håller delvis med) till 3 (hållet helt med). Plats lämnas för den som 

vill kommentera frågeställningen eller utveckla sitt svar. Enkäten innehåller dessutom ett antal 

frågor som ämnar fånga upp åsikter kring projekt Mötesplatser för stadsbyggnads utformning, rörande 

vilka satsningar som bör prioriteras osv. Avslutningsvis får planeraren ta ställning till om dennes 

kompetens och resurser för att bedriva en god medborgardialog är tillräckliga. Sammantaget 

hoppas jag att enkäten ska ge en välbehövlig input till aktionsforskningen och till studien som 

helhet. Jag kan ställa den allmänna diskussionen mot planerarens praktiska erfarenheter och 

projekt Mötesplatser för stadsbyggnad begrundas mer anonymt än under gemensamma projektmöten. 

Enkäten med svar bifogas i sin helhet i Bilaga B. Här följer en sammanfattning av svaren, som 

kommer att tjäna som underlag för kommande diagnos och analyser.  

Svarsgrupp 

Av de tretton stadsplanerare som svarat på enkäten har de flesta en akademisk bakgrund som 

arkitekt, fysiska planerare från Blekinge Tekniska Högskola eller som civilingenjör från 

Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH (eller tidigare motsvarigheter). I gruppen ingår även 

geograf och samhällsplanerare från Stockholms universitet. Examensår varierar från 60-tal till 

idag, men med övervikt åt sent 90-talet och senare.  

Värdering av diskussionen kring medborgardialogen 

Inledningsvis kan jag konstatera att svarsalternativ 2 (instämmer delvis) är det sammantaget klart 

vanligaste svaret på samtliga värderingsfrågor. Jag ser det som ett tecken på svårigheten att 

uttrycka en generell åsikt om dialogen, då dess utryck och omfattning varierar från fall till fall. Det 

kommenteras också av en respondent med: Frågeställningen är för generell. Vi hanterar olika typer av 

planer och träffar medborgare med skiftande intressen och förutsättningar. T ex inom förnyelseplaner, nyexpl. för 

bost., verksamhetsområden av olika slag. Svarsalternativet ”instämmer delvis” kan på så sätt också läsas 

som ”instämmer ibland” eller vet ”ej/kanske”. Detta kan tala för viss oklarhet i både 
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frågeställning och de svar som genererats. Å andra sidan speglar det just en stor variation, vilket 

också är en viktig reflektion – synen på dialogens syfte är inte konstant. Tolkningar och 

personliga värderingar slås samman med praktiska erfarenheter och ger en bild som talar i 

samspel med både dagens offentliga retorik och kritiken mot ökad dialog. I osäkerheten finns 

ändå några frågor som med större tydlighet lutar mot ett av hållen. Sammantaget anser jag att de 

utgör den bästa diagnosen för den interna relationen till dagens offentliga/allmänna diskussion 

kring medborgardialogen i stadsplaneringen.  
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Förenklat kan planerarna i Nackas värdering av och ställningstagande till dagens offentliga synsätt 
sammanfattas i följande lista: 

 

Jag vill dock förtäta den interna bilden genom att komplettera sammanfattningen med ett antal 
värdefulla citat som genererades av respondenternas möjlighet att kommentera värderings-
frågorna.  

Flera kommentarer belyser problematiken i hur ord tolkas och den stora variationen från fall till 

fall. Ett bra exempel på detta är bemötandet av argumenten rörande dialogens påverkan på 

effektiviteten.  

Vanligen effektiviseras inte processen, eftersom jag lägger in tidsaspekten i ordet effektivt. Det är sällan 

medborgare sitter inne med så värdefull information, som vi saknar, så att processen kan ta en genväg. 

En snabb slimmad process är inte effektiv om den i ett sent skede får starkt motstånd för att viktiga 

omständigheter inte har beaktats eller medborgare motarbetar planförslaget för att de känner sig överkörda. 

Medborgardeltagande har nästan bara plusposter, förutom att det tar tid och kostar (vad jag själv lägger i ordet 
effektivitet). 

Det är kostsamt med medborgardialog utanför vad som är föreskrivet i PBL. 

På liknande sätt visar kommentarerna att arbetet för förståelse och kunskap kan ha spridd 

betydelse och syfte; medborgarens kunskap som underlag för planerarens arbete liksom 

Medborgardialogen..  

 tillför värdefull kunskap till planarbetet 

 ger legitimitet åt framtagna planer 

 ökar medborgarens acceptans för förändringar 

 underminerar INTE planerarens professionella kunskaper och 

bedömningar,  

men… 

 gör planprocessen mindre effektiv 

 bygger ofta på ett ojämnställt och icke-representativt urval av 

befolkningen  

 fokuserar på egenintressen och kortsiktiga mål 
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planerarens förmåga att delge kunskap och förståelse för planprocessens möjligheter och 

begränsningar, bland medborgarna.  

Jag skulle säga att det främsta syftet med medborgardeltagande är ökad förståelse för vad som är möjligt att 

påverka och att det finns olika intressen som innebär att alla inte kan få som de vill.  

I vissa fall tillförs värdefull kunskap, i vissa fall inte.  

Jag tror man kan öka förståelsen för förändringar och medvetenheten generellt om vi kontinuerligt informerar och 

kommunicerar stadsbyggnadsfrågor. 

Angående den sista frågan tycker jag att det är planerarens roll att använda deltagandet och avväga mot 

professionella kunskaper, långsiktiga intressen, hållbarhet osv. 

Det är bara när den är dåligt genomförd och de deltagande känner sig lurade på något sätt, dvs. trodde att 

deltagande också innebar en orimligt stor påverkansmöjlighet, som det kan väcka mer irritation än vad det gett. 

Totalt sett ger det dock alltid ökade kunskaper och förståelse för alla parter och därmed ett bättre resultat.  

Kommenterarna gav också intressanta reflektioner kring vilka medborgare som gör sig hörda och 

hur planeraren förhåller sig till deras åsikter.  

 I enskilda projekt fastnar man lätt i NIMBY och då är utfallet av medborgardialogen ibland redan givet.  

Det är svårt att få in positiva kommentarer.  

Medborgardialog är ett verktyg för att i ett tidigt skede få med medborgare i en utvecklingsprocess. Har man börjat 

med dialog är det viktigt att återkoppla och planera för att återkomma i dialog senare i processen. 

Man måste sluta sätta likhetstecken mellan deltagande och påverkansmöjlighet. Alla kan ju inte påverka i sin 

riktning eftersom alla tycker olika. 

Om vi kan hitta former för medborgardialog med fler och bredare spännvidd är det jättebra. Det är nog bra att ha 

många olika typer av kanaler för att nå fler medborgare. Det digitala och hemsidor når kanske fler unga men 

istället kanske äldre tappas. Fokus på fler och mer kanaler som inte utestänger. 

4. Teoretisk ansats 

ag har ovan beskrivit min bild av den rådande synen på för- och nackdelar med 

medborgardialog i stadsplaneringen och utifrån det sammanställt en diagnos på tillståndet i 

dagens planeringspraktik. Nu ämnar jag vända mig till teorin i syfte att utifrån ett antal 

resonemang, koncept och modeller finna förklaring eller möjligen rön till lösning för de 

frågor och problem som diagnosen visat på. Jag kommer genom denna spegling också kunna 

se hur väl teorin speglar den allmänna och offentliga diskussionen.    

Begreppet teori kommer från grekiskans theoria och beskrivs som ett betraktande angreppsätt som 

mynnar ut i en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 

kunskap om dem (Prawitz, 2012). För mig handlar det om att ta ett steg bort från diskussion och 

mer allmänna resonemang och mot en bestämd referensram spekulera kring och nå förståelse för 

J 
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orsaker och resultat av en viss företeelse.  Min förhoppning är att detta kapitel ska understödja 

framträdande motiv, bidra med förklaringar kring dessa och tjäna som konceptualiserande stöd 

för analys och utvärdering av de förhållanden som den kommande empirin visar på. Arnstein 

(1969) skriver att teorins och modellens syfte är att förenkla och göra komplexa koncept 

förståeliga. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att de är generaliseringar av ofta 

svårhanterliga frågor. Det är också värt att säga att teorierna i följande avsnitt är sprungna ur olika 

akademiska skolor och traditioner. Jag är medveten om att de, i flera av fallen, inte utvecklats 

specifikt runt planeringen som sådan, utan på ett bredare plan runt exempelvis demokrati och 

maktfördelning. Jag anser dock att kopplingen till medborgardialogen är uppenbar och lyfter 

således fram aspekter av teorierna som jag anser vara relevanta för denna studie och dess frågor. 

Genom att redogöra för min koppling mellan teori och forskningsämnet avskriver jag mig 

samtidigt att senare diskutera de större och mer filosofiska frågor som en bredare tolkning av 

teorierna skulle kunna föranleda.  

Multiple public  
Begreppet multiple publics kan sägas utgöra ett teoretiserande ramverk kring alternativa sätt att 

planera och utforma staden. Det tar avstamp i ifrågasättandet av Habermas klassiska syn på det 

offentliga rummet som utgörs av ett forum där alla medborgare möts för att diskutera 

gemensamma intressen och bekymmer. Bilden ger enligt de feministiska teoretiker som ligger 

bakom konceptet uttryck för en förlegad, heteronormativ, kulturellt homogen och klassformad 

samhällssyn. (Fraser, 1990) Fraser (1990) menar att: 

“The idea of an egalitarian, multi-cultural society only makes sense if we suppose a plurality of public arenas in 

which groups with diverse values and rhetorics participate. By definition, such a society must contain a multiplicity 

of publics.” (s. 212) 

Frasers idéer får symboliseras av rummet, men bär på en betydligt bredare betydelse. De kopplas 

ofta till andra inom den feministiska skolan där vikten av sociala och kulturella skillnader i det 

offentliga beslutsfattandet framhålls. (Young, 1990, 2000) “Heterogeneity and multiplicity in the public 

sphere presupposes openness to social difference as a starting point for discussions concerning the public.” (Rios, 

2004, s. 121)” 

En framträdande röst inom den postmodernistiska planteorin som ofta förknippas med 

begreppet, är australiensiska urbanforskaren Leone Sandercock. Hon delger i flera av sina verk 

argument för medborgardeltagandet i planeringen, främst som viktig kunskapskälla. Hon 

ifrågasätter det modernistiska synsättet där expertkunskap ligger till grund för planeringen för 

kollektivet – en bild hon anser ha dominerat den traditionella planeringsteorin under 1900-talet. 

(Sandercock, 1998a) Hon anser istället att man i planeringen ska sträva efter det fenomen hon 

kallar ”Cosmopolis”; en postmodernistisk bild av ett differentierat samhälle där människor lever 

på olika sätt och tycker olika. För att planera efter dessa förutsättningar menar hon att beslut 

måste fattas utifrån fler grunder än kunskap som baseras på vetenskap. Erfarenhet, intuition och 

fantasi ses på så sätt som lika viktiga underlag och hierarkin mellan olika sorters kunskap skall 

undvikas. Istället bör man planera med hjälp av den kunskap som bäst tjänar området.  Hennes 

teori kan sammanfattas med att expertkunskap inte räcker till för en framgångsrik planering. 

Andra aktörers (bland andra medborgarnas) erfarenhetsbaserade kunskap måste också användas 

och inkluderas i policyprocessen. (Sandercock, 1998b) Hon belyser vikten av att fånga upp vad 
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hon kallar för den ”tysta” kunskapen som finns hos brukarna eftersom de känner till sina 

områden bäst. För att nå denna kunskap måste planeringen ske i dialog med medborgarna. Detta 

ställer krav på planerarens förmåga att lyssna och ställa rätt frågor. En viktig del av planeringen är 

således att söka upp människor, fånga upp erfarenheter och se vilka kunskaper som är viktiga i 

olika sammanhang. (Sandercock, 1998b)  

Multiple publics och dess kringliggande idéer lyfter fram frågeställningar från tidigare avsnitt. Allra 

tyligast argumenteras det för vikten av deltagande som representerar dagens diversifierade 

befolkning. De ska i sin tur bidra med värdefull kunskap som planeraren av olika orsaker inte 

innehar. Det kan i sin tur kopplas till synen på planeraren roll. Räcker expertkunskaper hela 

vägen, eller bör en viktig uppgift vara att nå ut och fånga upp nödvändig information som 

baseras på medborgarnas lokalkännedom? 

 

Mendelows intressematris (SLK, 2012) 

Ett relaterat koncept är Mendelows intressematris. (Mendelow, 1991) Matrisen tillämpades 

ursprungligen inom ekonomi sett till kundunderlag och köpvilja. Intressenterna kategoriseras 

utifrån intressegrad och inflytande och analyseras utifrån när de bör informeras, konsulteras och 

ges största möjliga inflytande för att stödja processen. Matrisen har i detta fall omtolkats (SKL, 

2011) för kartläggning och prioritering av målgrupper i samhället. Med andra ord ger grafen en 

bild av vilka grupper som man kanske bör lägga extra mycket energi på att engagera i ett projekt. 

Man kan också se utläsa att en väl insatt, men mindre berörd grupp bör begränsas 

inflytelsemässigt, till förmån för andra. Teorin kopplas till vikten och svårigheten att nå ett 

representativt urval, men också till en värdering av deltagandet av vissa grupper. Modellen är 

generaliserande och gränserna mellan de olika nivåerna av aktivitet och ”berörd” är givetvis långt 

ifrån linjära och mätbara. Tanken att en grupp som är mycket berörd men som har svårt att delta 

i processen bör prioriteras, är ändå en tanke värd att ha med sig. Effektivitet – inte ödsla tid på 

dem som redan gör sig hörda.  

Empowerment 
Empowerment beskrevs i början av 90-talet som ett akademiskt modeord som letat sig in i en 

mängd olika discipliner, så som statsvetenskap, management psykologi, pedagogik liksom studier 

kring välfärd och folkhälsa. (Lord & Hutchinson, 1993) Teorins kärna kan dock spåras tillbaks till 

70-talet och den brasilianska filantropen och läraren Freire, vars koncept byggde på frigörelse av 

världens förtryckta befolkningsgrupper genom undervisning och utbildning.  (Hur, 2006) 
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Empowerment som teori och koncept spreds till en början som alternativ ansats till social och 

psykologisk utveckling, med fokus på att framhäva gräsrotsrörelser och andra lokala initiativ och 

satsningar. (Parpart & Staudt, 2003) I och med spridningen har definitionen och tillämpningen 

anpassats till diverse ämnesområden, men med en bibehållen kärna kring makt och maktlöshet 

som fenomen, ”/…/because empowerment is closely related to changing power: gaining, expanding, 

diminishing, and losing.” (Page & Czuba, 1999, s. 25) Makten som sådan ligger i sig själv till grund 

för omfattande studier, men sammanfattas effektivt med: ”the capacity of some persons and 

organizations to produce intended, forseen and unforseen effects on others.” (Cornell University 

Empowerment Group, 1989, s. 2) Maktlösheten kan då ses som avsaknaden av denna kapacitet 

och empowerment blir en förändringsprocess där personer eller grupper med begränsade 

möjligheter att påverka sina liv och de miljöer de lever i tillskrivs detta. En definition av 

empowerment som inkluderar både förändringen och utövandet av makt lyder:  

 

“an interactive process through which people experience personal and social change, enabling them to take action to 

achieve influence over the organizations and institutions which affect their lives and the communities in which they 

live.” (Whitmore, 1988, s. 13) 

 

Wallerstein (1992) bygger på definitionen och knyter tydligt an till flera av de aspekter som 

belyses av diskurs och allmän diskussion. Hon beskriver empowerment som en social process 

som främjar medborgares, organisationer och grannskaps delaktighet. Målet är att öka individen 

och grannskapets kontroll liksom politikens effektivitet, den lokala livskvaliteten och social 

rättvisa.  

 
Vägen till och komponenterna bakom empowerment. (Hur, 2006, s. 536) 

I sin studie sammanställer Hur (2006) framträdande teorier på ämnet i ett konceptualiserande 

diagram. Diagrammet betonar att fenomenet bygger på bakomliggande individuella och kollektiva 

drivkrafter och en stegvis väg mot förändring.  

   

Gällande stadsplaneringen argumenterar Healey (1997, s.295) för att det är planerarens uppgift 

och ansvar att berörda med insyn och möjlighet att påverka beslut som fattas. Hon menar att 

detta delvis sköts genom lagstiftningen som ska försäkra de många befolkningsgrupperna en röst 

i planeringsprocessen. Det sker samtidigt genom det ”demokratiska säkerhetsnät” som byggs när 

medborgare uppmuntras att engagera sig och tillskrivs tillräckligt mycket makt för att deras 

deltagande ska märkas och vara betydelsefullt.  
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1. Manipulation - Medborgarna är i stort sett utestängd från 
beslutsprocessen. Efter endast kort genomgång av redan tagna beslut 
manipuleras de att skriva under på att de varit delaktiga. 
2. Terapi - På detta steg maskerats inflytandet som terapi. Då teorin togs 
fram sågs maktlöshet som psykisk ohälsa, därav namnet. Terapin kan 
innebära ett gruppsamtal där boende intalas att de skall öka sin förståelse 
för det större samhället och på så sätt ledas bort från frågor och problem 
som berör deras direkta närmiljö.  
3. Information - Detta steg ses som det första av egentlig delaktighet. 
Medborgarna varskos om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. En 
vanlig kritik är att informationen är enväga från sändare till mottagare och 
att informationen sker för sent i processen då möjligheten att påverka redan 
runnit förbi. 
 4. Konsultation - Här efterfrågas medborgarens åsikt genom 
medborgarmöten, intervjuer eller postenkäter. Idéer och lokal kännedom 
kan på så sätt nås, men det betyder inte källan beaktas. Om denna typ av 
involvering vid återkommande tillfällen visas betydelselös för resultat kan 
den förorsaka frustration samt brist på framtida intresse att medverka.  
5. Blidkande - Medborgarna blir här delaktiga som en part i någon form av 
styrelse eller expertpanel. De står dock oftast i minoritet till tjänstemän som 
kan rösta bort medborgarnas förslag. Möjligheten till inflytande ökar men 
det finns inga försäkringar om reell makt/beslutsrätt.   
6. Partnerskap - Makten fördelas mellan medborgarna och tjänstemännen 
exempelvis genom planeringskommittéer. En stabil maktplattform skapar 
bättre förutsättningar för en mer jämställd maktutdelning.  
7. Delegerad makt - Medborgarna har genom förhandlingar med 
tjänstemän dominans över beslut i en specifik plan. Den kan också handla 
om att medborgarna innehar ett veto genom att arbetet mot tjänstemännen 
sker både individuellt och parallellt. 
8. Medborgarkontroll - Här innebär delaktigheten att medborgarna har en 
styrande roll i utformandet av planen även gällande ledarskap samt politik. 
Även de som står utanför förhandlingarna har möjlighet att påverka 
förutsättningarna och beslut. (Arnstein, 1969) (Marianne Eriksson, 2011) 

”Det engelska ”empowerment” ger uttryck för att människor får makt och myndighet att påverka inte bara sina 

egna liv utan också varandras genom kollektiv handling.” (Engström, 2011, s. 60) Engström knyter an till 

den allmänna diskussion jag studerat genom att belysa att empowerment, dvs. att ge medborgare 

möjlighet att involvera sig i dialog om stadens utveckling, både är en utmaning och en potential 

för makthavarna. (Engström, 2011) På liknande sätt anser jag att teorierna bakom empowerment 

kan hjälpa oss att förstå krafterna bakom många av argumenten i kapitel 3. Att tillskriva 

medborgarna mer makt att påverka beslut drivs rimligtvis av önskan att ge dem inflytande i 

utformningen av de miljöer de lever i. Då delaktigheten resulterar i reell makt bör det ge 

legitimitet och acceptans åt de planer som antas och möjligen en effektivare process utan 

överklaganden. Strävan mot empowerment av exempelvis marginaliserade eller mindre bemedlare 

grupper platsar också in under utmaningen att nå dialog med ett mer representativt urval av 

befolkningen.  

Arnsteins stege 
En modell som är ständigt återkommande i teoretiska resonemang kring medborgarinflytandet är 

Sherry Arnsteins numera klassiska stege. Med över fyrtio år på nacken skulle den kunna ses som 

omodern. Skriven i en amerikansk kontext kan dessutom vissa detaljer vara svåra att applicera på 

Sverige. Jag anser ändå att den grundläggande teorin bär på ett värdefullt koncept kring vad skillnaden 

mellan delaktighet och inflytande egentligen är och vad de innebär i processens olika skeenden. 

Modellens steg är graderade efter olika nivåer av vad den så kallade delaktigheten och ger en bild av 

hur delaktigheten kan yttra sig i beslutsprocesser. En 

beslutsprocess som i detta fall rör sig om 

stadsbyggnad. Arnstein förevisar genom modellen 

ett kritiskt förhållningssätt till delaktigheten som 

begrepp och förmågan att kunna skilja mellan 

”skenbart och verkligt inflytande” (Boverket, 2010:14). 

Som Boverket påstår är stegen väl förekommande 

som referens i skrifter och studier som just 

närmar sig analysen av medborgarens möjlighet 

att delta i stadsplaneringen, eller mer generellt 

”utöva makt” (Boverket, 2010:14). 

De åtta stegen beskrivs i tabellen till höger: 

 

 

 

 

 

 

Arnstein inser att varken tjänstemän eller medborgare är 

homogena grupper. Varierande intressen, differentierade 

ståndpunkter gör frågan långt mer intrikat. Hon menar 

Sherry Arnsteins stege över medborgarinflytande 
uppdelad på åtta nivåer. 
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också att modellen utgör en förenklad bild av en verklighet som kan inneha långt fler trappsteg 

med mer flytande gränser. (Arnstein, 1969) I detta fall ger modellen en ingång till diskussion om 

olika nivåer av deltagande och risken i att klumpa samman de olika epiteten när de egentligen 

borde användas varsamt och med medvetenhet om vilka insatser, förväntningar och möjligheter 

de innebär.  

Mitt syfte med att i denna uppsats lyfta modellen är att större medvetenhet om att olika insatser 

innebär olika grad av inflytande både kan förtydliga och effektivisera planprocessen. Klarspråk 

kring vad olika insatser leder till motverkar falska förhoppningar. Medborgaren kan istället 

fokusera på information där den delges och reell delaktighet i de skeden den möjligheten ges. 

Tydligare koll på de olika stegen kan också ge mer kraft åt medborgarens kunskaper. I dagens 

mer otydliga uppdelning av information och delaktighet misstänker jag att mycket värdefull 

kunskap går till spillo då den kommer i fel fas, eller i fel ”steg”. Att förtydliga på vilken nivå 

dialogen sker innebär en större kontroll och troligtvis också bättre effektivitet. Medborgaren vet 

när det är värt att delge sina åsikter och planeringsinstitutionen har en bättre bild av vilka insatser 

som bör ske när och vad de innebär i förväntningar. Teorin kan på så sätt kopplas också till 

legitimitet och förtroende för planarbetet.   
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Forum Arena och Court 

 

Ett koncept som används för att tydliggöra planeringens komplexitet är Forum-Arena-Court, 

ursprungligen myntat av Patsy Healey (1997) och Bryson (2004). Konceptet kan grovt förenklat 

sägas innefatta tre olika sorters mötesplaster för planering. Dessa mötesplatser ses sedermera 

utgöra plattformar med olika innehåll och rollfördelning för planeringssituationer i olika skeden 

av planeringsprocessen. (Boverket, 2011) I Engström och Fredrikssons (2010) bearbetade version 

beskrivs Forum som den fria mötesplatsen. Under mer eller mindre förutsättningslösa former förs 

en dialog som formar en mental bild av verklighetens förutsättningar, möjligheter och problem. I 

detta skede består planerarens roll i att läsa av sammanhanget och formulera en målbild eller 

riktlinjer för kommande utveckling samt identifiera tänkbara parter inför kommande skeden.  

Arena beskrivs som den organiserade mötesplatsen. Under en agenda som satts efter Forum 

bedrivs mer strukturerat arbete med att genom diskussion och konsultation formulera strategier 

med syfte att uppnå mål och hantera problem. Planeraren agerar strategiskt med förhandlingar 

och formandet av samarbeten mellan inblandade aktörer. Forum och Arena sammanfattas med 

“the building of `social, intellectual and political capital”(Healey, 1997, s.2). Under benämningen Court 

beskrivs den mer avgörande beslutsprocessen. Skedet eller mötesplatsen sammanfattas med the 

`political, administrative and legal system´ (Healey, 2011, s.286). Här tar aktörerna ställning till olika 

scenarier och alternativ genom faktiska beslut i enlighet med regelverket (PBL och dyl.) Det 

handlar om att länka samman visioner och mål från Arenan och besluta om styrande dokument 

och genomförandestrategier. För planeraren handlar det om att formellt försäkra att processen 

tillgodoser de involverades rättigheter samt föra intentionerna mot genomförande.  

Konceptet innefattar förvisso mycket mer än medborgardeltagandet, men jag anser ändå att det 

mycket väl kan användas som ledsagare och språngbräde till resonemang kring vad som är 

möjligt att påverka, vad olika evenemang syftar till, kort sagt när, var och hur deltagandet kan och 

bör ske. Konceptet beskriver planeringsprocessens olika faser och hur dialogens ramar sätts och 

stramas åt beroende på var man befinner sig i processen och de krav som exempelvis ställs på 

formalitet.  De olika mötesplatserna kan därför användas för dialog på olika nivåer. Det medför 

också krav på tydlighet gentemot motparterna gällande vilken status diskussioner och delresultat 

kommer att ha, med genomförandet i förgrunden. Samtidigt är det viktigt inte fastna i ett linjärt 

tänkande. Planeringen bör ses som en komplex process som rör sig fram och tillbaks genom 

forum-arena-court (Healey, 2007, s. 182). 
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5. Nacka kommun och medborgaren 

 syfte att ge läsaren en bakgrund till sammanhanget för fallstudierna, beskrivs i följande 

avsnitt generella målsättningar inom den kommun och verksamhet som utgör det 

huvudsakliga studieobjektet. Detta avsnitt tjänar således som en introduktion till Nacka 

kommun som plattform för aktionsforskningen och som ingång till de delprojekt som ligger till 

grund för stora delar av det empiriska materialet för forskningen. Nacka kommun och då i 

synnerhet planenheten, sätter också i viss utsträckning ramarna för studiens fokus och 

avgränsning. En bild av verksamhetens profilering och visioner kan ge en bild av varför 

satsningar för medborgardeltagande i stadsbyggnadsfrågor genomförs, med vilka ambitioner och 

utifrån vilka förutsättningar. 

I Nackas fall finns en rad dokument som kan anses tjäna som riktlinjer för satsningar för 

medborgarinflytande. Dessa kan ses både som påtryckning för ökade ambitioner, men också som 

stöd i och med en mer utbredd förankring för denna typ av arbete. Målsättningen som tydliggörs 

i dokumenten kan också ses som förklaring till att delprojekten i följande kapitel antagits och 

beviljats anslag från kommunstyrelsen.  

Policies och riktlinjer 
Jag börjar med att beskriva retoriken i tre för kommunen viktiga dokument innehållande policies 

och riktlinjer.  

Öppenhet och mångfald 
Nacka gör ingen hemlighet av att de satsat på ett starkt varumärke. Sedan en tid har kommunens 

verksamheter ett gemensamt visionsdokument vid namn Öppenhet och mångfald. Egenskaperna som 

ger namn åt dokumentet används också som slogan, troligen med hopp om att utgöra ett 

beskrivande epitet till verksamheten och platsens egennamn.     

”Det öppna och hållbara samhället kan byggas på många sätt. Det ska vara bra infrastruktur, god trafik- och 

detaljplanering och genomtänkt arkitektur. Lika viktigt är det att servicen till medborgarna håller hög kvalitet, 

och att beslutsprocesserna är överblickbara, transparenta och rättssäkra. Men det egentliga samhället består inte av 

byggnader, vägar och beslutsprocesser, utan av människor. Människor som bor där och människor som verkar 

där. Välfärden fungerar inte utan människors vilja, visioner, kunskap och förmåga.” (Nacka kommun, 

2011a, s.1) 

Titeln underbyggs med de uttalat grundläggande värderingen ”Förtroende och respekt för människors 

kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar”, där ett av övergripande målen är just att 

kommunens ska förknippas med ett starkt medborgarinflytande. 

Kommunikationspolicy 
”Kommunikationspolicyn tar avstamp i såväl visionen om öppenhet och mångfald som kommunens grundläggande 

värdering; Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar.” 

(Nacka kommun, 2012a, s.3) 

Dokumentet sägs ha tagits fram för att på ett övergripande men handfast sätt understödja 

kommunens kommunikationsarbete. Internt ska den hjälpa kommunens nämnder och 

verksamheter att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt mot gemensamma mål och visioner. Med 

I 
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tydliga roller hoppas man skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat och engagemang kring en 

utveckling av goda processer och ett stärkt varumärke. Den externa kommunikationen har i syfte 

att förmedla denna bild till medborgarna på ett korrekt och allsidigt sätt. Gemensamt för båda 

leden är att kommunikationen ska vara öppen och tillgänglig. Med det menar man att kommunens 

verksamheter ska vara lätta att kommunicera med men också öppna för synpunkter och kritik. 

Som offentligt organ ska så mycket information som möjligt finnas tillgänglig för allmänheten. 

Tillgängligheten handlar också om att kommunikationen anpassas efter mottagarens 

förutsättningar.   

Med målet tydlig och relevant menar Nacka att kommunikationen ska uttryckas enkelt och begripligt. 

Budskapens syfte, avsändare och målgrupp ska vara tydlig och föras ut via relevanta kanaler. 

Nacka har också som mål att hålla kommunikationen proaktiv och planerad. Information som 

förmedlas ska vara genomtänkt, offensiv och samordnad. Verksamheterna ska genom omvärldsanalys 

hållas sig ajour och framåtsträvande. Den externa kommunikationen är kommunen ett centralt 

intresse i stärkt medborgarinflytande. Detta ska ske genom att skapa goda möjligheter till insyn, 

inflytande och möjlighet till dialog. 

Översiktsplan 
I Nacka kommuns nya översiktsplan (Nacka kommun, 2012b) nämns medborgardialogen 

upprepade gånger och i olika sammanhang. Dels belyses vikten av själva dialogen i det konkreta 

planarbetet med att ”Planprocessen ska genomföras med starkt medborgarinflytande genom att en dialog med 

kommuninvånare, föreningar och företag inleds tidigt i planprocessen.” (Nacka kommun, 2012b, s.12) 

Ämnet berörs också mer övergripande i anknytning till beskrivning av social hållbarhet:  

”För att en social hållbarhet ska uppnås måste planeringen ta hänsyn till olika gruppers livssituation. 

Vardagslivet ser ofta olika ut beroende på kön, ålder, ekonomi, kulturell bakgrund och funktionsnedsättning. Det 

ställer olika krav på samhällsplaneringen vad gäller service, infrastruktur med mera. Alla ska ha samma 

rättigheter och möjligheter att röra sig fritt och verka i samhället. För att detta ska fungera måste alla grupper 

komma till tals i planeringsprocessen. En konstruktiv dialog med medborgarna förbättrar kunskapsunderlaget 

inför beslut, och gör det möjligt att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, bland annat sett utifrån ett 

folkhälsoperspektiv.” (Nacka kommun, 2012b, s.14) 

Reflektion 
I en sammanfattande reflektion av dokumenten kan jag konstatera att medborgarens inflytande 

och åsikt verkar ha en central roll och att dess värde anses vara av stor vikt. Däremot är det inte 

lika entydigt vad dessa värden ska resultera i. Som del av ett starkt varumärke skulle jag med stort 

intresse kunna ge mig in i en vidsträckt diskussion om platsmarknadsföring och city branding. Det 

står dock bortom ramarna för detta arbete. Jag kan trots det konstatera att varumärkesbyggandet 

strävar efter att kommunen ska förknippas med demokratiska värderingar som öppenhet och 

rättvisa. Medborgarens insyn anses lägga grund för den hållbarhet som ofta beskrivs med 

mångfald, rättvisa och långsiktiga lösningar som ofta förknippas med det postmoderna samhället. 

Kopplingen till teoretiska resonemang i både empowerment och multiple publics är osökt. 

Samtidigt kan det ses som en säljande ansats till att genom en bild av en progressiv kommun 

attrahera nya medborgare och verksamheter. Genom god kommunikation önskar man 

effektivisera processer, så som planläggning. Förhoppningen är då troligtvis att eliminera den 

byråkratiska trögheten för att tillfredställa invånarna, men kan också härröras i ekonomisk 

vinning i tids- och resursbesparingar.    
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Det är såklart viktigt att ha i medvetandet att dokumenten utgörs av visioner. I dokumentform är 

det lätt att i högtravande och målande meningar sätta ord på utopiska bilder av hur kommunala 

verksamheter ska agera och kommunicera med sina invånare. Med det inte sagt att arbetet med 

visioner och stärkt varumärke är viktigt. Att kommunicera en god bild kan mycket väl utgöra en 

viktig grundsten i arbetet. En målsättning med detta examensarbete är att utforska på vilka sätt 

dessa starka imperativ eftersträvas och möjliggörs.  

Bakgrund till projekt Mötesplatser för stadsbyggnad 
Följande avsnitt ämnar ge en beskrivande bakgrund till hur projektet och satsningen kring 

mötesplatser för ökad och tydligare medborgardialog uppstod i Nacka kommun. Eftersom 

projektet är det ämne som stor del av min aktionsforskning utgår ifrån och kretsar kring, är denna 

bakgrund nödvändig för läsarens förståelse.  

Nacka Nästa Steg 

I början av 2010 träffades Nacka kommuns direktörer och chefer på en konferens med fokus på 

hur de i framtiden genom innovativa och kreativa idéer ska kunna skapa mer värde och valuta för 

kommunens medborgare och företagares skattepengar. Ett axplock framgångsrika projekt 

uppmärksammades och förslag på utvecklande aktiviteter formades. Resultatet av konferensen 

var en mängd olika förslag på hur Nacka kommun kan lära av dessa projekt och tillsammans öka 

antalet innovationer, ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och skapandekraft för att ta fram 

bättre tjänster och service för Nackas invånare. Förslagen ledde till en filosofi som kom att gå 

under namnet Nacka Nästa Steg: 

”Nacka kommun tror på ständig utveckling och förbättring och som ett led i Nacka kommuns grundläggande 

värdering, förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga har filosofin Nästa Steg vuxit 

fram. Nacka Nästa Steg är inte ett projekt i vanlig mening utan snarare en långsiktig process - en upptäcktsresa 

med allt vad det innebär av osäkerhet, utan ett bestämt slut och där svaren inte är givna i förväg. Genom olika 

aktiviteter kommer vi stimulera och uppmärksamma innovationer.” 

”Den yttersta drivkraften bakom Nästa Steg är att medborgarna ska få ut maximal service och värde för sina 

skattepengar. Genom Nästa Steg vill vi kanalisera medarbetarnas kreativitet för innovation som leder till ökat 

värdeskapande för Nackas medborgare. Nästa Steg är därför en filosofi som ska genomsyra hela kommunen, för 

alla, varje dag. Nästa Steg kan liknas vid en uppåtstigande spiral där det alltid finns ett nästa steg att ta och där 

stegen i sig är målet och destinationen. ”(Nacka kommun, 2010) 

Projektet tog sig med andra ord an ambitionen att göra kreativitet och innovation till en del av 

det vardagliga arbetet i Nacka kommun – att sett till sitt område öppna upp för kunskapsutbyte 

och inspiration för att tillsammans ansamla idéer och ansatser för att kunna ge bättre kommunal 

service. 

Ett delmål i projektet var den tävling där man som individuell tjänsteman eller som större grupp 

uppmanades anmäla sina bidrag till utvecklingen. Förhoppningen med tävlingen var att locka 

fram nya verktyg och metoder som förbättrar processer på allehanda vis. Kommunens 

organisationer skulle inspireras till att komma igång och triggas till progression. En viktig 

ambition var att idéerna sedermera skulle arbetas in i de rutinmässiga strukturerna och på så vis 

bli en fortlöpande del i arbetet, dvs. föras från projekt till process. Satsningarna ska med andra 

ord inte stanna vid en engångsinsats. Under en gala tidig höst 2011 redovisades vilka av bidragen 
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som juryn utsett till vinnare, med nomineringar kring varför just de bedömts vara bästa 

innovation.  

Min reflektion kring upplägget är att utformningen av en tävling kan ses som ett sätt att höja upp 

interna satsningar till något som exponeras för hela organisationen. Kanske fungerar detta som en 

morot för att göra det lilla extra och verkligen tänka till kring hur strukturer och rutiner är 

utformade. Kanske ledde uppdraget till att problem uppdagades och att möjligheter trädde fram. 

För att koppla till min modell av följeforskningens metodik kan detta skede anses som en tidig 

diagnostisering för att sedermera leda till förändring och utvärdering.  Samtidigt är det av största 

vikt att inte vara allt för godtycklig vid granskning av denna typ av satsning. Visioner och stora 

planer i all ära, men det krävs ordentliga insatser för att föra ord till handling. Kommuner målar 

inte sällan upp stolta bilder med hjälp av slagkraftiga ord och formuleringar. Kanske kan denna 

typ av projekt hjälpa till att konkretisera och undvika att idéerna förblir floskler som veknar och 

återgår till ”business as usual”? Krav på implementering och dokumentation av praktisk 

användning leder rimligtvis till att visionerna omformuleras på ett realistiskt vis.   

Projektstart 

Detta examensarbete kretsar kring Nacka kommuns planenhets projekt Mötesplatser för 

stadsbyggnad. Projektet härrör från enhetens bidrag till ovan beskrivna innovationstävling. Efter 

enhetsmöte och workshop enades enheten kring ett bidrag under namnet Urban Box - Fysiska och 

virtuella mötesplatser för stadsbyggande i Nacka. Tillsammans med det så kallade innovationsteamet 

(deltagare från planenheten) var jag, sommaren 2011, med och formulerade beskrivningen av 

bidraget som också tjänade som anmälan till tävlingen. Denna kan sammanfattas med visionen att 

skapa en ny struktur för allmänheten att ta del av uppdaterat material om pågående 

stadsbyggnadsprojekt. Upplägget utgjordes av en större och permanent lokal som kompletteras 

med flera mindre och mer flexibla mötesplatser lokaliserade på strategiska platser i anslutningar 

till pågående projekt eller välbesökta vardagsmiljöer. Den permanenta lokalen ansågs med fördel 

förläggas till stadshusets nybyggda utställningslokal, där den kopplas både till andra utställningar 

samt till involverade enheter och beslutsfattare. De mindre och utlokaliserade mötesplatserna, 

ansågs behövas där människor normalt vistas; bibliotek, köpcentrum, skolor, resecentrum mm. 

De ska finnas både permanent samt uppstå i koppling till pågående stadsbyggnadsprojekt. Vidare 

handlade bidraget om att utveckla den traditionella utställningen (granskning i nya PBL) till en 

mer flexibel och interaktiv process med koordinering mellan de mindre mötesplatserna med den 

centrala, liksom koppling till hemsida och sociala medier. Förhoppningar framkom också om 

visualiseringsteknik både för tjänstemännens representation och dialog med medborgarna.  
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Figur 1. Illustration till bidrag Nästa Steg 

Planenheten blev inte nominerad till en av tävlingens vinnare. Juryns höll hårt vid sitt argument - 

för att kallas innovation måste en idé ha genomförts eller i alla fall till viss del setts fungera i 

praktiken. En definition för innovation lyder:  

”Innovation, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och 

sedan sprids där.” (Nationalencyklopedin, 2012) 

Det framgår här ganska tydligt att juryn tolkade det som att det inte räcker att tänka innovativt 

för att klassa en handling som innovativ. Planenhetens bidrag Urban Box ansågs således befinna 

sig i just idéfasen. Laget kring bidraget tog dock motiveringen som god kritik; de finns en bra idé 

som juryn uppmuntrat oss att fortsätta arbeta med. Detta blev utgångspunkten till projekt 

Mötesplatser för Stadsbyggnad. Idéerna som genererats av tävlingen hade lagt en grund att bygga 

vidare på. En större grupp träffades därför i ett startmöte i oktober 2011, med målet att utveckla 

och förtydliga den gemensamma ambitionen att utveckla nya sätt att nå invånarna med 

information och tillskapa forum för medborgare att delta i stadsbyggnadsprocessen. Det visade 

sig finnas behov av att framarbeta ett tydligare program för var projektet skulle innehålla. Mötet 

syftade också till att se vilka roller som projektet behöver och vilka insatser deltagarna ansågs sig 

beredda på. Mötet blev grund till den projektbeskrivning som sedermera skulle utgöra ansökan 

om anslag/projektstöd hos kommunstyrelsen. 

Projektbeskrivning 
I projektbeskrivningen formuleras projektets syfte och målsättning på följande sätt: 

Vi vänder oss till människor i alla åldrar som har olika bakgrund och förutsättningar. De flesta bor eller arbetar 

i kommunen nu men vi vill också nå framtida invånare och näringslivet. 

Vi vill skapa platser för kommunikation av stadsbyggnadsfrågor som översiktlig planering, detaljplanering, 

hållbart stadsbyggande.  

Den nya utställningsytan i stadshuset är viktig för öppet hus, möten, seminarier. Det ska vara en kontaktyta 

mellan medborgare och tjänstemän. Genom pedagogiska presentationer i tal, text, bild, form förmedlar vi 

information, analyser och förslag, ställer frågor och får dialog.  
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Vi vill också nå ut i kommunen och skapa samtal om stadsbyggnad och hur vi bygger för framtiden. Vi vill att 

planarbetet syns på plats och att det finns lokala aktiviteter som engagerar invånarna. För att nå ut använder vi 

digitala medier, hemsidan, vi är aktiva med information till lokaltidningarna. Skyltar, lokala processkontor, 

mötesplatser och evenemang på bibliotek och skolor väcker intresse för våra frågor. 

I mer konkret sammanfattning beskrivs vad resultaten önskas leda till: 

 Medborgarna upplever att de har god förståelse för stadsbyggnadsprocessen och att de 

har möjlighet att påverka den.  

 Nacka kommuns arbete med nya mötesplatser för stadsbyggnad får positiv 

uppmärksamhet i lokaltidningar och andra medier. Genom att synas markeras satsningen 

och förhoppningsvis leder det till fortsatt stabil förankring inom organisationen och hos 

befolkningen.  

 Arbetsmetoder som prövas dokumenteras, utvärderas och samlas efter urval i en 

”verktygslåda” att tillämpa och anpassa till olika behov och sammanhang.   

Min tolkning är att tre mål eftersträvas genomgående i projektet. Först och främst det 

övergripande syftet med medborgarens förståelse och deltagande förgrunden. Därefter ett spår 

som trycker på vikten av en bred förankring inom organisationen och befolkningen. Arbetet 

inbegrips på flera sätt både av den interna och externa kommunikationen. Det primära ses av 

naturliga skäl vara förbättrad kommunikation med aktörer som på ett eller annats sätt berörs av 

planarbeten. För att projektet ska få genomslag krävs å andra sidan också att den interna 

utvecklingen mot samordning och sektorsöverskridande förankras.  

Sist förväntas en uppsamling och utvärdering där ny kunskap och erfarenhet expanderar 

planenhetens kompetens och utbud av metoder att hantera medborgardeltagandet på. Som 

följeforskare trycker jag på att alla tre är av stor vikt för att föra projektet framåt. En strävan att 

utvecklas professionellt, i kombination med att befolkningens ökade möjligheter, bör vara 

drivkraften i ett projekt av denna typ. Samtidigt är förankringen väsentlig för projektets 

fortlevnad, eller rättare sagt för att projektet tids nog ska arbetas in i det dagliga arbetet, bli del av 

det rutinmässiga arbetet med stadsbyggnad och på så sätt förändra organisationen.  

Rollfördelning  

En anställd på planenheten tillskrevs rollen som projektledare. Hen har således den centrala 

uppgiften att samordna delprojekt, söka möjligheter genom omvärldsspaning och koppling till 

andra angränsande projekt inom och utanför kommunen och på så sätt bredda rollfördelningen 

och kompetensen i projektet. Projektledaren lägger 50 % av sin anställning på projektet.  

I projektbeskrivningen framgår att jag skriver mitt examensarbete som aktionsforskare och att det 

innebär att jag dokumenterar projektet ur ett akademiskt perspektiv. Det betyder också att jag 

kommer att delta med att utforma och utvärdera någon eller några aktiviteter inom projektet. 

Den slutliga uppsatsen anses kunna utgöra ett bra underlag för vad arbetet givit för delresultat 

(vid uppsatsens avslut), men också hur det kan förbättras och anpassas framöver. Detta 

diskuteras mer utförligt i kapitel 2.  
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FÖRVÄNTNINGAR: 

 Pilotprojekt där vi tillåts våga testa nya metoder/teknik 

 Förbättra den fysiska visualiseringen 

 Hitta sätt att nå också positiva röster 

 Skapa en känd plattform som förankras uppåt i organisationen 

 Minska barriärerna mellan tjänstemän och allmänhet 

 Förbättra utbytet av information, lärande och erfarenheter 

mellan olika delprojekt och aktörer inom stadsbyggnads-

processen 

 

 

 

Övriga planarkitekter och kartritare ingår i delprojekt. Insats och roll utformas efter hur de 

resursmässiga ramarna ser ut. En målsättning är att bilda särskilda arbetsgrupper inom projektet 

som arbetar med avgränsande frågor, t.ex. teknik, fysiska mötesplatser och kommunikation.  

För att komma igång gavs enheten ett anslag från kommunstyrelsen om 200 000 SEK för en 

projekttid på inledningsvis ett år. Ambitionen är dock att arbetet till allra största del ska 

finansieras genom de enstaka stadsbyggnadsprojekten. Den ökade satsningen på dialog ska med 

andra ord inte ses som något utöver det vanliga gällande kostnader, utan räknas in som vanligt. 

Detta är ingen okontroversiell fråga. Projektet har på så vis i uppgift att visa för politiken att 

dialog skapar värde och förbättrar planprocessen och dess resultat. Detta kommer ske genom 

avstämningar och rapporter allteftersom projektet pågår.  

Förväntningar och delprojekt  

Under utformningen av projektets stadgar och riktlinjer närvarade jag, både som följeforskare 

och som deltagare. På så sätt var jag delaktig vid formuleringar och förslag på tänkbara åtgärder 

som kunde ingå inom projektets ramar.  En viktig uppgift som följeforskare var att föra 

minnesanteckningar. Dessa kom att bli både underlag för beskrivning i denna uppsats, men också 

för kommande utformning och struktur av projektet som sådant.  

Under startmötet framgick en mängd förväntningar på vad projektet skulle kunna innebära och 

leda till. Jag redovisar här min bild av dessa: 

 

 

 

 

 

En lista genereras med förslag på områden och uppgifter som vid projektstart ses som potentiella 

uppdrag att arbeta in i projektet. Listan kommer att omformas och fyllas på allteftersom projektet 

fortskrider. Den är uppdelad efter tre övergripande områden; stadshuset, plaster i kommunen och 

webben: 

PLATSER I KOMMUNEN 

 Pilotprojekt där nya verktyg och metoder för dialog prövas, dokumenteras och utvärderas, t.ex. i 

Orminge och/eller Fisksätra 

 Synas på plats där planarbete pågår 

 Guidade vandringar i samband med planarbete 

 Skyltning/aktiviteter i affärscentrum, på bibliotek och andra mötesplatser; Forum, Sickla, Tippen, 

Orminge mm.  

 Samarbete med länsmuseum 

 Använda skolor som informationskanal – ge lektion om stadsplanering under samhällsvetenskap 

 Informationsmöten om kommande planer inom i kommundelarna   
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Spridning och förankring 

Projektgrupp, med mig som aktionsforskare inräknad, insåg tidigt vikten av att sprida kännedom 

om projektets existens och funktion. Kännedomens värde bygger på att anställda på enheten 

känner till vad arbetet går ut på, vad som är syftet och vilka motiven till satsningen är. För att nå 

genomslagskraft sågs också värdet av att sprida vetskapen om projektet utanför enheten, bland 

andra enheter och till politiken. Medborgardialog tillämpas inom många av kommunens enheter 

och bör således inte försiggå i skymundan i var och en av dessa. Ett projekt av denna typ anses ha 

mycket att vinna på att vara ett öppet arbete där olika kompetenser kan bidra med kunskaper och 

erfarenheter. Planenheten vill också att andra ska vända sig till projektgruppen med frågor 

lämpade för projektet. Med denna spridning som avsikt tog projektgruppen tillfället i akt och 

utnyttjade en återkommande träff där hela miljö- och stadsbyggnad, innehållande lantmäteri, 

miljöenheten, bygglov, planenheten och exploatering, för att presentera projektet.  

Ambitionen var att kort men talande beskriva dagsläget av hur medborgardeltagandet tillämpas i 

planprocessen och därifrån föra tankarna och frågeställningarna mot vad som kan tänkas göras 

framöver. Presentationen vidgades med exempel på försök och tillämpade metoder runt om i 

landet och världen. Förhoppningen var att få igång tankar och diskussioner om att den 

konventionella samrådsmodellen kan utvecklas och att möjligheterna att engagera kommunens 

medborgare i stadsbyggnadsprojekt är många. Avslutningsvis introducerades publiken för det 

delprojekt som skulle komma att bli det första under projekt Mötesplaster för stadsbyggnad att 

genomföras, nämligen Mina kvarter i Fisksätra. Detta delprojekt behandlas i separat avsnitt i denna 

uppsats.  

Genomgången resulterade omgående i engagerade åsikter, bland annat från en av kommunens 

kommunikatörer som gärna ville bidra med sakkunskaper och rekommendationer. Ett annat 

exempel var Lantmäteriet med parallellt projekt i interaktiva kartor med tydliga kopplingar att 

föra vidare. 

WEBBEN 

 Stödja utställningsverksamheten i stadshuset 

 Stödja pilotprojekten 

 Sida för smartphones (”app”) kopplad till exploatering och utvecklingsområden 

 Koppla till och samverkan med utvecklingen av Stadsbyggnad på nätet  och 3D-kartan 

 Nya verktyg att ta in medborgarförslag och respons på planprojekt; webbformulär osv. 

 Planerings-blogg för den intresserade medborgaren 

 Utnyttja Facebook och andra lättillgängliga mediekanaler 

STADSHUSET 

 Utställningarna blir tillgängliga i lokalen 

 Presentationer och programaktiviteter blir tydliga med hjälp av ny layout 

 Tydliggöra målbilden för Nackas utveckling – skapa positiva förväntningar genom utställningarna 

 Komplettera utställningarna med arrangemang av seminarier, seminarier och öppet hus för 

stadsbyggnad osv. 

 Vi ska involvera andra enheter inom stadsbyggnadsprocessen 
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Planerarnas åsikter om prioriteringar inom projektet 

Jag valde att rikta en del av enkätundersökningen (Bilaga B) till enhetens planerare, mot just 

projekt Mötesplaster. Min förhoppning var att på ett strukturerat sätt låta dem individuellt, dvs. 

utan påverkan av andra i gruppen, få ta ställning till föreslagna satsningar på medborgardialogen. 

Frågorna formades från de delområden som pekats ut som viktiga utvecklingsfrågor att arbeta 

med inom projektets ramar. Svaren visar dels vad planerarna förväntar sig av projektet, liksom 

vad de personligen prioriterar. Det i sig förtydligar vad de anser betydelsefullt för 

medborgardialogen.  

IT-verktyg: Gällande utvecklingen av IT-teknik i planeringen, nämner flera respondenter 

efterfrågan på 3D-modellering och andra interaktiva möjligheter. De skulle engagera fler och göra 

alternativa förändringar av den fysiska miljön lättare att förstå. Efterfråga lyfts också på att digitalt 

kunna lämna synpunkter på planförslag och visualiseringar. Förhoppningar framkommer om att 

snart prova på nya IT-baserade dialogverktyg. 

Samtidigt framgår kritik om viss övertro på digitala lösningar. Man menar bland annat att ny 

teknik kan få för stor tyngdpunkt. Bara faktumet att det är ”digital” innebär inte att många fler lockas att 

delta.    Det finns snarare en risk att dialogen blir mer anonym. Den senaste tekniken kan också 

vara uteslutande för dem som inte har tillgång till rätt utrustning osv.  

Det framgår en tro på teknisk utveckling, men att man först och främst bör satsa på att förbättra 
nödvändiga redskap så som hemsidans sökbarhet och koppling till kartfunktioner och 
representation av planer och planprocess etc.  

Visualisering av stadsbyggnadsprojekt: Området flyter på många sätt samman med det ovan, 

men måste alltså inte handla om digital representation. Det finns en unison efterfrågan på 

förbättrad tredimensionell representation av planprojekt. Efterfrågan utvecklas dock i ett 

resonemang kring att ny visualiseringsteknik bör prövas i projekt och utvärderas utifrån kostnad 

och nytta. Det behöver alltså inte vara nödvändigt i alla projekt. Det skulle vara särskilt intressant att 

pröva det på ett urval människor för att ta reda på vad som fungerar och tillför mervärde 

förstadsbyggnadsprocessen. Snabbhet, enkelhet, förståelse och korrekthet framförs som grundläggande 

variabler för bra visualisering, både för allmänhet och politiker.  

Metoder för möten, samråd, workshops etc.: Av svaren framgår en önskan att fundera kring 

upplägg och innehåll, inte per automatik köra traditionsenligt. Det gäller att hitta nya former som 

passar aktuellt projekt istället för att ”göra som vanligt". Man hoppas att projektet kan generera 

samlade förslag på olika metoder som kan användas vid olika typer av möten. Även 

processledning för olika typers workshops efterfrågas. 

Samtidigt framgår det att samråden anses ha utvecklats. De traditionella ”biosittningarna” har 

lämnats därhän till förmån för mer flexibla öppna hus med kortare dragningar, affischer osv. Just 

”öppet hus” förespråkas, då det är lättare för folk att närvara om mötet inte begränsas till en 

tidpunkt, utan hålls under flera timmar. Utformningen tillåter också att fler komma till tals och 

negativa uppviglare får inte samma utrymme att dominera hela mötet. 
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Att synas på plats och i kommundelarna: Biblioteken förs fram som en bra plats. Dessvärre 

anses de befintliga ytorna där idag vara begränsade, handlingarna syns dåligt. För att kunna 

presentera projekten på ett bra sätt måste ytorna utvecklas. Det bör också finnas tydligare 

genomgång av hur och var planförslagen ska presenteras. Biblioteken kan med fördel 

kompletteras på andra publika ytor, med montrar i köpcentren osv som sprider kommunal 

information och visar att det händer intressanta saker. 

Press och internet nämns också, men framför allt trycker respondenterna på att synas fysiskt ute i 

”verkligheten”. Att finnas på plats flera gånger där planering pågår och uppmärksamma berörda 

om arbetet. Att fysiskt synliggöra när något viktigt är på gång kan också ske med hjälp av t.ex. 

skyltar, ljussättning, symboler etc.  

 

Nya utställningshallen i stadshuset: 

Respondenterna verkar generellt tycka att den nya utställningslokalen varit ett bra initiativ. Det 

finns dock en oro för att lokalen inte kommer att nyttjas ordentligt. ”Men vem går egentligen dit? 

Stadshuset är väl ingen plats som passeras i vardagen?” Man framför önskemål om att spegla 

utställningen lokalt ute i kommunen för att sedermera få fler att komma till den stora lokalen i 

stadshuset. Detta bör stärkas med arrangemang av fler tillfällen för öppet hus, seminarium och 

samrådsmöten, dvs. utnyttja lokalen till annat än den traditionella utställningen. 

Ett förslag bygger på en permanent utställning med pedagogiskt material och proaktiv 

information om stadsbyggnadsprocessen, modeller och foton etc. Parallellt finns aktuella 

utställningar som kontinuerligt byts ut.  

I dagsläget anses ytan otydligt avgränsad och anonym. Det är svårt att se var projekten hänger. 

En specifik "stadsplaneringshörna" föreslås.  

Bild av intern kompetens och resurser för medborgardialog 

I samma enkät fick respondenterna ta ställning till om de anser sig har tillräckliga 

bakgrundskunskaper, resurser och verktyg att hantera och föra medborgardialog på ett bra sätt? 

Syftet med frågan är att kunna väga förväntningar på projektets framgång mot bilden av vad som 

faktiskt är möjligt att uppnå, sett till dagens förutsättningar i kompetens, tid och resurser.  

 

Frågan besvarades enligt diagrammet. De som ställde sig nekande, eller tveksamma 

kommenterade sitt ställningstagande på lite olika sätt.  

En återkommande inställning är att det finns kunskaper och kreativitet, men att det alltid går att 

förbättras och vidareutvecklas. Det gäller att arbeta strukturerat och ha både kort- och mer 

långsiktiga mål. Ibland krävs engagemang från andra enheter och/eller politiker. ”Det gäller därför 

att vi (enheten) bygger upp ett förtroende och att vi på längre sikt kan få resurser och acceptans för arbetssättet”. 

Man anser också att det krävs ständig träning på att man utvecklar dialog inom en grupp, lyssna 
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och bemöta idéer samt kunna förklara vad vi menar med medborgardialog i olika sammanhang. 

”Det behöver vi prata om tillsammans om och om igen”. 

Brist på administrativt/koordinerande stöd för att genomföra aktiviteter ses som ett problem och 

tiden ses som en kritisk punkt.  

6. Delprojekt Mina kvarter  

nder en av enhetens workshops inför projektets uppstart, diskuterades illustrationens 

och bildens betydelse i stadsbyggnadssammanhang. De närvarande var alla överens om 

den visuella representationens vikt för att göra medborgare intresserade och engagerade 

i stadsbyggnadsfrågor i ett tidigt skede. Planerare och arkitekter har länge varit införstådda med 

att ritningar och plankartor inte räcker för att nå ut till allmänheten. Med realistiska bilder, 

projektioner och fysiska modeller blir förståelsen för ett projekts karaktär och innebörd lättare att 

ta till sig. Genom dessa hoppas man väcka både intresse och engagemang. Det anses däremot 

råda avsaknad på interaktiva möjligheter, där bilder och modeller blir mer dynamiska och öppna 

för betraktaren. Det visar sig finnas en efterfrågan på enkla interaktiva verktyg där invånare själva 

kan visa sina förslag eller lätt visa på förändringar och på så sätt öka upplevelsen och förståelsen 

för planerade miljöer och former. 

I projektgruppen diskuterades hur märkligt det är att arkitektur- och stadsplaneringssektorn inte 

lyckats dra nytta av den kunskap om visualisering som finns exempelvis inom dataspelsvärlden. 

Det noteras att ämnet förvisso har belysts i debatten. Bland annat skriver Gustav Magnusson 

(2011) om försök som gjorts i USA, med spelen SymbioCity och Borgmästarspelet. Produkterna och 

resultaten anses dock inte ha etablerats på marknaden på ett för plansektorn märkbart sätt. Att 

finna samarbeten med den kompetensen anses kunna leda till stor utveckling för 

medborgardeltagandet. En uppgift som tillskrevs projektet blev på så sätt att genom 

omvärldsspaning söka nya innovativa metoder att prova på i Nacka. Uppdraget blev sedermera 

ingången till delprojektet som beskrivs nedan.  

 

Mina kvarter – Svensk byggtjänst i samarbete med Minecraft 

Lägligt för projekts ansats visade sig branschorganisationen Svensk byggtjänst vara i full färd med 

att utveckla och testa ett verktyg som på många sätt skulle kunna uppfylla våra önskemål. De 

beskriver sin satsning som en ambition att ge boende ett kreativt verktyg i visualiseringen av idéer 

om framtidens bostadsområden. De har därför startat ett samarbete med svenska spelutvecklaren 

Mojäng AB - företaget bakom datorspelet Minecraft. De förklarar att spelet fungerar som ett 

”digitalt Lego” där man snabbt och tredimensionellt kan skissa upp områden. I ursprungsspelet, 

U 

Diagnos: 
Planenheten ser en brist på enkla och lättillgängliga 
visualiseringsverktyg, för planerarnas representation, 
men främst för att låta medborgaren interagera, visa 
sina förslag i den fysiska miljön och på så sätt öka 
intresse och engagemang för stadsplaneringen. 
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med drygt 20 miljoner användare, är huvudmålet att bygga skydd för kväll och natt då diverse 

hotfulla varelser dyker upp. I samarbetet med Svensk byggtjänst har Mojäng AB utvecklat en 

version som inte innefattar monster eller andra utmaningar. Här ska användaren istället bygga 

och ändra i befintliga miljöer och på så sätt ge sin bild av hur en utvald stadsdel kan utvecklas – 

ett datorspel för visualisering av stadsplanering. (Svensk Byggtjänst, 2012) 

Grundaren av Minecraft förklarar att han inspirerats av liknande plattformsspel, men med idén 

om att öka deltagarkänslan genom att låta spelaren få utforma miljön. Resultatet blev en slags 

hybrid mellan klassiska datorspelet SimCity och valfritt plattformsspel i förstapersonsperspektiv. 

(Minecraft, 2011) Grafiken är enkel men möjligheterna och räckvidden stor, ett format som 

Svensk Byggtjänst såg möjligheter i. I den version som går under namnet Mina kvarter kan du bygga 

dina områden helt från start eller laborera i ett område med typiska hus från miljonprogrammet. 

Det går också att starta Minecraft-projekt där ett faktiskt område skissas upp och ändras. Detta 

har bland annat prövats i Hovsjö, ett miljonprogramsområde i Södertälje, ett projekt som 

Byggtjänst beskriver på följande sätt:  

”Hovsjö i Södertälje var för sju år sen ett problemområde med stor kriminalitet och hög arbetslöshet. Tack vare ett 

målmedvetet arbete i bostadsbolaget Telge Hovsjö är bilden idag kraftigt förändrat – Hovsjö är inne i en mycket 

positiv utveckling. Nu ska ett nytt bostadsområde byggas med sikte på att få ännu fler att bo kvar. Hur vill de 

unga i Hovsjö att detta nya område ska te sig? Redan innan planarbetet påbörjas genomförs en Mina Kvarter-

workshop med bl.a. Minecraft som stöd för att få med de ungas idéer från allra första skedet i byggprocessen.” 

(Svensk Byggtjänst, 2012) 

Mina kvarter beskrivs som ett visualiseringsverktyg i kombination med sociala mediekanaler där 

spelet och kreativitet används som drivkraft för förändring av en aningen konservativ bransch – 

ett redskap för delaktighet och dialog i stadsplanerings- och byggnadssammanhang. I ett antal 

pilotfall har grupper med ungdomar i svenska miljonprogramsområden deltagit i workshops med 

Mina kvarter som gemensam plattform och visualisera idéer, förslag och framtida utveckling av de 

områden de bor och lever i. En grundtanke är att det ska vara lätthanterligt och smidigt, vilket 

den enkla grafiken bidrar till. Som spelare rör du dig i en till formen bekant miljö, men nu med 

frihet att ge förslag på utformning av nya byggnadsvolymer, dess lägen och användning.  

På Mina Kvarters facebook-sida kan användare få råd och om hur de kan engagera sig i sitt område 

och uppnå resultat. På sidan kan användarna också ställa frågor till ”Mina Kvarter-

ombudsmannen”, utbyta idéer med varandra samt delta i tävlingar. Med sin satsning vill 

Byggtjänst uppmuntra byggare, förvaltare men också planerare att använda Mina Kvarter i sina 

samarbetsprojekt med ungdomar och skolor med visionen om långsiktigt fokus på deltagandet i 

arbetet mot hållbara lösningar för miljonprogrammet.  

Jörgen Hallström, presschef på Svensk Byggtjänst, förklarar att deras uppdrag som 

branschorganisation är att förse aktörer i stadsbyggnadsbranschen med den information och 

kunskap de efterfrågar och behöver. Han menar att många aktörer – bland andra fastighetsägare 

och byggherrar – idag anser att det inte sällan uppstår problem på grund av att de tidigare inte 

lyssnat på brukarna. Ett konkret verktyg efterfrågas. Han menar att Mina kvarter tagits fram i syfte 

att skapa ett interaktivt verktyg för att fånga upp de boendes idéer om urban utveckling. Han 

understyrker att erfarenheter visar att modeller engagerar och enkelheten i och utformning av 
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Mina kvarter ger frihet att ändra och bygga till i den fysiska miljön. Det gör det också lätt att lägga 

till egna förslag och visa för beslutsfattare hur de skulle kunna gestaltas. En viktig aspekt är att 

möjligheten att snabbt visa upp sina förslag gör det lättare för andra att reagera, vilket i sig leder 

till diskussion och nya idéer.1  (Hallström, 2012) 

Efter Hovsjö fortsätter satsningen och ett av de områden som valts ut för pilotprojekt för 

metoden är Fisksätra – en satsning som vävts in som del av projekt Mötesplatser för stadsbyggnad och 

således i detta examensarbete.  

Detaljplaneprogram Fisksätra 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2011 att anta ett start-PM för program som ska 

omfatta hela Fisksätra. Kommunen har redan sedan en tid arbetat med de långsiktiga fysiska 

frågorna för Fisksätra. Tidigare framtaget material inklusive en omfattande medborgarsatsning 

(Fiskätradialogen) anses utgöra bra underlag till vilka sakfrågor som är viktiga att belysa. Syftet 

med det program som nu tas fram beskrivs på följande sätt: 

”Genom att ta fram ett program beskrivs områdets förutsättningar och möjligheter samt förslag till lösningar. Det 

innebär exempelvis att se på kompletterande gång och cykelstråk, kustpromenad och bättre mötesplatser och 

nytillskott av bebyggelse. Programmet ligger till grund för kommande arbeten med detaljplaner. Möjlighet att tycka 

till om programmet kommer att ges i samband med samråd under 2012. Fler tillfällen till samråd kommer att ges 

i samband med upprättande av detaljplaner och därmed innan utbyggnad sker.”(Nacka kommun, 2011)  

 

Syftet är också att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med berördas 

erfarenheter och synpunkter. Det är denna möjlighet som Mina kvarter ämnar ta vara på. Det 

tidiga skedet anses passande för att ge berörda invånare och aktörer möjlighet att göra sig hörda 

och delge sina åsikter kring utvecklingen. Projektet är fortfarande i en formbar fas där 

kommunens ställningstaganden är öppna för idéer och förslag. Programmet ska sedermera utgöra 

underlag för kommande detaljplaner. Som del av framtagandet av programmet tillämpas Mina 

kvarter. 

Workshopens uppbyggnad och resultat 

Som en del av arbetet med detaljplaneprogrammet för Fisksätra har en grupp unga vuxna 

Fisksätrabor i åldern 17-21, bjudits in för att få chans att dela med sig av sin syn på utvecklingen 

av deras bostadsområde samt vad hållbarhet innebär för dem. Gruppen hade rekryterats med 

hjälp av Fisksätras ungdomsråd och deltagarna fick en mindre lön för sin medverkan.  

Dagarna utformades som en workshop eller fokusgrupp med både individuella uppgifter och 

gruppövningar. Utformningen styrdes av en representant från metodbyrån Frankell & Friends, 

som hade ambitionen att locka fram gruppdynamik och kreativt tänkande. Dennes arbete bestod 

också av att föra arbetet framåt och att slutligen få gruppen att gallra bland och enas kring 

gemensamma resultat.  

Under första dagen närvarande en för programarbetet ansvarig planerare. Hen höll en inledande 

genomgång för att deltagarna skulle få en tydligare bild av uppgiften och för att sätta dem i ett 

                                                 
1 Hallström, J. presschef Svensk Byggtjänst, samtal den 29 februari 2012 

http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/detaljplaner/projekt/fisksatra_program/1startpm/planhandlingar/ks_protokoll_110822.pdf
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sammanhang. Här beskrevs syftet med ett planprogram och hur ett sådant tas fram. I 

presentationen ingick också en summering av vad som kommit fram i arbetet med Fisksätra 

hittills, detta för att ge exempel på vilka frågeställningar det kan röra sig om och för att få igång 

deltagarnas tankar. Detta följdes av en grundläggande genomgång av vad de olika 

hållbarhetsaspekterna är för något, hur de definieras generellt och hur de har beskrivits i 

kommunens översiktsplan. 

Under tredje och avlutande dagen fanns också representanter och medarbetare från Svensk 

Byggtjänst på plats med det huvudsakliga syftet att förse deltagarna med datorspelet Mina kvarter. 

Samma personer hade i förväg byggt upp Fisksätra som plattform, dvs. den miljö där deltagarna 

hade i uppgift att tillföra sina förslag till.  

På plats under samtliga dagar fanns också jag i kombinerad roll som både aktionsforskare och 

representant från planenheten. Som planerare var min uppgift att bidra med sakkunskaper 

rörande planeringsfrågor när dessa dök upp. Mina minnesanteckningar och dokumentation av 

resonemang, förväntningar och resultat, ligger till grund för slutrapporten till och utvärdering av 

workshopen. Arbetet utgör därtill en viktig del av min forskning, 

Kort sammanfattning av workshopens upplägg: 

Dag 1. Plattformen: Teamet formas, uppdraget beskrivs och en bild av nuläget målas upp. 

Begreppen vision och hållbarhet diskuteras.  

Dag 2. Våra drömkvarter: Visionen formuleras och konkreta förslag på hållbara förändringar i 

den fysiska miljön tas fram.  

Dag 3: Mina kvarter: Idéer från föregående dagar gestaltas i spelet Mina kvarter med stöd av 

Svensk byggtjänst.  

 

Visualiseringsarbete i Mina kvarter. Foto: Christian Rydberg 
Åkesson 

 
Gemensamt arbete med vision och 
hållbara åtgärder. Foto: Christian 
Rydberg Åkesson 
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Deltagarnas förväntningar 

För att få en bild av deltagarnas förväntningar och förkunskaper inleddes första dagen med 

frågan om vad de hoppades få bidra med liksom vad de trodde att deras närvaro och insats skulle 

leda till. Svaren började trevande med förväntningar om att komma fram till något bra som alla 

kan vara nöjda med. Någon annan ville se förslag till nyttiga och hållbara förändringar som syns i 

den fysiska miljön. Andra var mer ifrågasättande, ansåg att syftet var oklart och ställde sig 

undrande till hur långt kommunen verkligen kommer kunna använda deras resultat. ”Folk har velat 

förändra förut, men inget händer. Jag hoppas inte det bara blir en skrynkla på en karta”. Ytterligare en 

menade att de som grupp hade många tankar i bagaget att dela med sig av och att det skulle bli 

kul att hjälpa till. 

Deltagarna fick frågan om vad som anses göra en uppgift meningsfull? Som svar framgick bland 

annat att lära sig tala och diskutera sina idéer med andra.  Någon menar att kännedom om vilket 

inflytande arbetet faktiskt har påverkar känslan av meningsfullhet. Vad är möjligt och vad är bara 

orealistiska fantasier? Någon frågade hur meningsskiljaktighet hanteras och om det är realistiskt 

att tro att deras medverkan verkligen kommer göra skillnad. Samma person menade att det i 

Fisksätra finns en känsla av självständighet och tro på att kunna ”ta tag i saker på egen hand”, 

och ibland en viss misstro mot kommunen där det är ”mycket prat, men lite verkstad”.  

Å andra sidan verkade de flesta tycka att det var ett bra tillfälle att visa sitt engagemang för 

Fisksätra. I sin definition av engagemang framförde deltagarna egenskaper som att kunna ta initiativ, 

ställa upp för varandra, utföra ideellt arbete, ta risker, hålla sig aktiv, följa med strömmen men 

också hitta sin egen inriktning. Engagemanget drivs både av tillhörigheten i området och av 

längtan efter förändring.  

Vision  
Under första dagen stod visionen och hållbarheten i fokus. Nacka kommuns Öppenhet och mångfald 

presenterades och dess innebörd diskuterades gemensamt i gruppen. Deltagarna ombads därefter 

tänka till och utifrån sina egna drömmar och idéer formulera en egen vision. Utifrån definitioner 

Redovisning av resultat. Foto: Christian Rydberg Åkesson 
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FISKSÄTRA – Kom och möt världen i ett  

År 2030 är Fisksätra en förebild bland Stockholms och Sveriges stadsdelar och förorter. Här finns en känsla av kärlek och 

respekt som bygger på en stark och kravlös sammanhållning mellan unga och gamla invånare från världens alla hörn. 

Gemenskapen smittar av sig från boende till det ökande antalet besökare som kommer till Fisksätra för att delta i 

sportevenemang, handla lokalodlade grönsaker, gå på museum, kolla på konst eller bara ta del av den internationella atmosfären. 

Fisksätra är känt som en mångkulturell stadsdel där folk från olika ursprung möts och umgås.  Integrationsarbetet har lett till 

förbättrade kunskaper i svenska språket, ökad förståelse och ömsesidig respekt mellan olika kulturer.  

I Fisksätra finns möjligheter att mötas på olika sätt och villkor, både offentligt och privat. Det finns ett varierat inslag av 

verksamheter, mötesplatser och bostäder. Integrationsarbetet och tillskottet av nya verksamheter och föreningar har lett till att 

arbetslösheten är historiskt låg. 

De stökiga pubarna har lagts ner och behandlingshemmet har flyttats mer avsides. Lokalerna i centrum, som är värdefulla för 

Fisksätras sammanhållning, har fått nya gästvänliga verksamheter dit alla känner sig välkomna och trygga. Här finns nu bland 

annat en grönsaksbasar och saluhall med fokus på grönsaker och andra närproducerade produkter från Fisksätra och andra delar 

av Stockholm. Handeln sköts av människor från olika länder och generationer för att få ett varierande utbud. I 

behandlingshemmets gamla loka drivs exempelvis körskola, komvux, eller annan skolverksamhet, dvs. något som lockar folk från 

andra stadsdelar till Fisksätra.  

Du kommer till Fisksätra med nya moderna tåg. På den välkomnande stationen möts du av digitala informationsskyltar som gör 

att det enkelt att navigera sig runt inom Fisksätras bostadsområden och att hitta till idrottsplatsen, marinan, holmen mm. 

Värmeslingorna under Fisksätras gator är återaktiverade vilket gör det lättare för äldre och föräldrar med barnvagn att ta sig 

fram under vinterhalvåret. Det gör också att gemenskapen och mötesplatserna förstärks och hålls vid liv året runt.  

 

av hållbarhetens tre dimensioner genererades en mängd idéer på vad detta kan komma att 

innebära för Fisksätra. Det visionära tänkandet triggades av frågeställningen: Vad kännetecknar 

Fisksätra 2030? Det varvades med uppgiften att fundera på hur denna bild av Fisksätra skulle 

kunna uppnås, vilka förändringar som kommer krävas och hur detta skulle kunna gestaltas i den 

fysiska miljön med fokus på området från centrum, via parkering och station ner till idrottsplats 

och Fisksätra holme.  Genom stegvisa övningar enades man om ett urval förslag på hur Fisksätra 

bör förändras och på vilket sätt detta är hållbart. En övning gick exempelvis ut på att beskriva så 

kallade ”worst case scenarios”. Deltagarna skrev ner vad de ansåg vara det värsta tänkbara 

framtida tillståndet i Fisksätra. Deltagarna ombads så att vända dessa scenarier till dess raka 

motsats och låta visionen och kommande förslag inspireras av denna bild.    

Mellan dag ett och två fick deltagarna dessutom i hemläxa att i kortintervjuer fråga tio personer 

var (boende i Fisksätra) vad de skulle se mer och mindre av i framtidens Fisksätra. På så vis fick 

de chansen att dels sprida frågeställningen, dels underbygga sina förslag med önskemål från en 

bredare grupp. Slutligen enades deltagarna om en mer övergripande vision av hur det är att bo 

och besöka Fisksätra år 2030. Till denna bild enades man tillsist - men inte utan diskussioner - om 

en ”oneliner”, nämligen Fisksätra – kom och möt världen i ett!  

 

Hållbara åtgärder 

Deltagarna fick i nästa uppgift att gruppvis arbeta fram förslag med tydlig koppling till de tre 

vedertagna hållbarhetsaspekterna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett stort antal 

förslag genererades. De sorterades och tillsammans röstade man så fram de tre förslag, under 

respektive kategori, som ansågs viktigast för Fisksätra. Diagrammet nedan ger en 

sammanfattande bild av resultatet.  
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Förslag på förändringar i den fysiska miljön 

Inför det gestaltande skedet omtolkades visioner och hållbarhetsmål i en lista med förändringar 

och tillägg i den fysiska miljön. Förslagen är uppdelade geografiskt i de tre delområden som 

deltagarna fokuserade på. På kartan nedan visas områdena tillsammans med en sammanfattning 

av förslagen inom dessa. Kartan följs av ett antal stillbilder på förslagen gestaltade av deltagarna i 

Mina Kvarter.  
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Avslutande reflektion 

Deltagarnas omdöme 

Vid slutet av workshopen ombads deltagarna fylla i en utvärderingsenkät. Enkäten syftade till att 

fånga upp intryck av metoden och sättet vi tillämpat den.  

Svaren kan kortfattat sammanfattas med att workshopen både ökat deltagarnas förståelse för 

stadsplaneringen och intresse för hur planerna för Fisksätra utvecklas. De flesta tycker att Mina 

Kvarter är ett bra verktyg för att gestalta idéer på stadsutveckling och alla skulle rekommendera 

andra att delta vid liknande tillfällen. Någon tycker att syftet med workshopen var otydligt till en 

början, men att det klarnade allteftersom.  En vanlig åsikt var att ett tillfälle inte räcker utan denna 

typ av träffar borde ske oftare och med fler medborgare. Enkätfrågor samt resultat bifogas i 

Bilaga A.  

Långsiktigt tänkande 

Min bild är att framtagandet av en vision var workshopens mest svårgenomförliga moment. Att 

få nio personer att ena sig kring en formulering och en gemensam framtida vision var både 

Vy över klubbhus, grillar och nya sittplatser på idrottsplatsen 

Vy över torg med utbyggt centrum och nytt hus Nytt stationshus och cykelbana 

Kvinnocentret på ödetomt med plantering och kvarterspark 
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tidskrävande och den del som krävde mest assistans för att sammanställas. I efterhand inser jag 

att svårigheten är tudelad. Den ligger dels i utmaningen att utrycka sig i grupp. Att gemensamt 

välja tonläge och uttrycksform är tidskrävande och inte bara en fråga om smak som leder till 

konflikter. Dels handlar det om svårigheten att föreställa sig framtiden, när det man vill påverka 

och förändra finns där idag. Att tänka långsiktigt och visionärt kan vara fantasieggande, men 

ibland också svårgreppbart och således inte alltid engagerande. Det som förs på tal kan helt enkelt 

ses som för långt borta för att vara viktigt. Att inleda med en framtidsvision är ett bra sätt att 

sätta igång fantasin och ta bort alltför begränsande synsätt på vad som är möjligt här och nu. 

Samtidigt är det viktigt att understryka att framtiden handlar om vad som händer idag och att 

stegen dit är lika viktiga om resultatet. Denna problematik kan tydligt kopplas till den 

återkommande frågan om i vilken fas av planprocessen deltagandet ger mest. I programskedet är 

ramarna för förslag fortfarande flexibla och anses därför ofta fördelaktigt gällande involvering 

medborgare. Å andra sidan kan långsiktigheten och de ibland vaga riktlinjerna vara svåra att ta till 

sig och därför inte engagera på ett sätt som är önskvärt för planerarna. 

Jag noterar att deltagarna på sätt och vis har svårt att tänka bortom dagens strukturer och 

begränsningar. Idéer avfärdas med att de skulle vara för kostsamma. Resonemangen rör sig kring 

att rusta upp det befintliga snarare än att skapa nya platser osv. Deltagarna påvisas att de i 

visionen inte ska låts sig begränsas och i stället låta fantasin säga sitt. Samtidigt gäller det för mig 

som planerare att inte blanda mig i allt för mycket. Många av förslagen är jordnära och inte 

utmanande på det sätt man kanske förväntat sig vid denna typ av övning. Möjligen är det ett 

resultat av det ganska stora området och den begränsade tiden.  

Mina kvarter som verktyg 

Att locka fram kreativa idéer och engagemang är av stor vikt. Att använda sig av datorspelet Mina 

kvarter i kombination med mer ingående diskussioner kring visioner och hållbarhet verkar vara ett 

fruktbart upplägg. Med tanke på spelets inverkan på fantasin hade deltagarna gärna getts mer tid 

för detta. Det var egentligen först under tredje dagens datorspelssession som mer fysiskt 

märkbara förändringar kom fram. Centrum byggdes ut, vilket i sin tur genererade omvandling av 

parkering till torg och ny bebyggelse. Det verkar som att spelformen underlättade att tänja på 

gränserna. Hur som helst noteras en märkbar stegring i kreativitet när deltagarna tillåts gestalta 

sina idéer digitalt. Visionerna växte och utvecklades allteftersom de konkretiserades. Det hade 

varit kul att se vad mer tid eller mer fokus på just station och parkering hade genererat för förslag. 

Kanske kunde mindre tid ha lagts på de förberedande sessionerna. Istället anser jag att en mer 

ingående summering kring vad spelet genererat skulle ha varit nyttigt, både för deltagarna och för 

oss som mottagare. En tydlig avslutning där det som gestaltats återkopplas till hållbarheten och 

visioner. På så sätt belyses risker, möjligheter och deltagarna skulle få en slags bedömning utifrån 

planerarens profession. Jag anser att det är en lärdom värd att ta med sig till eventuell framtida 

tillämpning. Ramarnas snävhet bör sättas efter önskvärd konkretiseringsgrad. Stort område och 

mycket tid till förberedande diskussioner kan göra skapandet försiktigt och mer trevande till en 

början. Geografiskt snävare avgränsning och med mer omgående fokus på byggandet resulterar 

troligtvis i mer märkbara förändringar. Det gäller att fråga sig vad man vill ha ut av övningen och 

när resultaten ger mest åt planeringen.  

Min tolkning är att spelformen som visualisering både engagerade och genererade idéer. Sett till 

skapandet handlar Mina kvarter mer om att ge enkla visuella uttryck för sina idéer än om korrekta 
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och estetiskt säljande projektioner. Den rumsliga presentationen öppnar upp för nya samtal och 

bättre förståelse för andras perspektiv. Jag anser att denna modell är mindre exkluderande än 

konventionella diskussioner. På så sätt bidrar Mina kvarters enkelhet till en mer jämställd dialog 

med relevant återkoppling till synen på representativitet och spridning av inflytande i empowerment 

och multiple publics.   

En viktig fråga är givetvis vad dialogen är tänkt att leda till och hur materialet kommer användas. 

Det är av största vikt att vara tydlig mot deltagarna för att behålla deras engagemang och 

förtroende. Samtidigt är det viktigt att också inom planverksamheten ha tydliga ramar för vad det 

specifika tillfället förväntas generera. Arnsteins stege ger en förenklad men ändå pedagogisk 

vägledning i avvägningar och ställningstaganden i utformningen av dialogformen. I fallet Mina 

kvarter är denna tydlighet problematisk eftersom pilotprojektet i sig ska utvärderas. Metoden 

medför en viss osäkerhet.  Deltagarna informerades om detta och var medvetna om att de var 

med om ett pilotprojekt. I och med att det saknas erfarenhet kring metoden utgjorde övningen 

två olika syften. En huvudsaklig fokus faller på deltagarnas kunskaper om och förslag för 

Fisksätra som ytterligare underlag till planprogrammet. Men parallellt testas också metoden som 

sådan och har egentligen inget med förslagen att göra. Det kan möjligtvis ses som problematiskt 

att kunna skilja på dem båda, eller veta vad som egentligen studeras.  

Sett till förslagen förstärker de på många sätt redan påbörjade riktlinjer. Andra väcker nya tankar 

att diskutera vidare. Vid genomförandet kunde dock inte helt klara besked ges om i vilken form 

resultaten skulle föras vidare. Istället bestämdes att kommunen skulle hålla kontakt med gruppen 

och ge besked så fort beslut fattats. Även om utformningen inte är helt klar råder inga tvivel om 

att återkopplingen är väsentlig för metodens framgång. För att behålla deltagarnas förtroende och 

visa att deras närvaro inte endast var en symbolisk handling krävs återkoppling innan, vid och 

efter det att beslut fattas. Det anses också viktigt att i samrådsförslaget tydligt markera vad olika 

medborgardialoger bidragit till. På så sätt visas både respekt för deras kunnande och att förslagen 

verkligen tillvaratagits. Här kommer den teoretiska modellen för Forum Area & Court väl till pass. 

Den förklarar tydligt planeringens formalitetsgrad. Deltagandet i Mina kvarter kan ses som en den 

formaliserade diskussionen i Arena där förslag och kunskaper tagits fram för kommande fas Court. 

Nästa steg för planerarna är att säkerställa återkoppling även i det steget. Om metoden tillämpas 

igen bör en mall för detta finnas framtagen. Ett resultat av denna pilotstudie bör med andra ord 

vara att frågan om hur och när återkopplingen sker löses.  

Publicitet 

I projektbeskrivningen av Mötesplatser för stadsbyggnad belyses vikten av förankring och kännedom 

inom organisationen. Då fler känner till satsningen kan den förhoppningsvis ge större effekt 

genom att engagera mer, samt få mer långsikt genomslagskraft, dvs. bli en inarbetad process 

snarare än ett tidsbegränsat projekt. Som forskare ser jag också fördelar i publiciteten då den 

ställer krav på planenheten att klargöra för de resultat som genererats av försöket. När kännedom 

om ett projekt växer, ställs också förväntningarna på planerarnas vilja och kraft att driva 

processen vidare – på att de tar vara på nya kunskaper och erfarenheter. Med fler ögon på sig blir 

det också svårare att ”smita undan” uppföljning och fortsatt utveckling av liknande satsningar. 

Det gäller i högsta grad för detta delprojekt. Om fler känner till metoden och tillämpningen i 

Fisksätra, ökar förhoppningsvis intresset för arbetet – både med medborgardialogen som sådan, 

men också med den fortsatta planeringen av Fisksätra.  
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Workshopen i fråga gav snabbt avtryck och intresset har varit stort. Redan under tredje dagens 

presentation var frågorna många och engagemanget stort. Projektgruppen blev kort därpå 

intervjuade och omskrivna i ett flertal tidningar.  Med artikeln Stadsplanering med datorspel 

(Hellekant, 2012) beskrivs workshopen i en av Sveriges ledande morgontidningar. Att bli 

omskriven i denna tidning är positivt med tanke på den omfattande upplagan samt goda räckvidd. 

På så sätt sprids information om satsningen över Stockholm och landet. Å andra sidan är kanske 

just SVD inte den bästa kanalen för att nå boende i Fisksätra? För den lokala kännedomen kan 

artikeln De skapade framtidens Fisksätra i Nacka Värmdö Posten (Löwenfeldt, 2012) varit mest 

fördelaktig. Projektet har lyfts också i Nacka kommuns interna tidning Stadsbyggnadsnytt och 

Svensk Byggtjänsts branschtidning Bygginfo. Även om vinklingen och fokus skiljer sig åt och 

även om det från kommunens håll anses finnas sakfel i några av texterna, bör publiciteten ses 

som en bekräftelse för deltagarna som ser att deras deltagande gett avtryck och att även andra än 

Nackas tjänstemän ser satsningen som intressant för Fisksätras och medborgardialogens 

utveckling. 

Sammanfattning 
En av uppgifterna som aktionsforskare är att föra samman, formulera och sprida kunskaper och 

lärdomar som erhålls genom föreliggande förändring. Förändringen har i detta fall utgjorts av 

genomförandet av ett pilotprojekt. Det vore därför mer relevant att se det som en öppning till 

förändring – ett test av nya metoder. Likväl kan jag utifrån dokumentation och reflektionerna 

ovan dra några korta slutsatser om Mina kvarter att ta med inför kommande satsningar. Dessa 

sammanställs i följande tabeller i form av positiva resultat, men också av mer problematiska eller 

otydliga detaljer, värda att se över.  

 

 

 

  

  

Workshopen resulterade i: 

 Nytt kunskapsunderlag till planarbetet 

 Ökad förståelse och intresse för stadsplaneringen 

hos deltagarna 

 Givande diskussioner 

 Ett effektivt, användarvänligt och 

kreativitetshöjande visualiseringsverktyg  

 Stor publicitet i media och inom branschen 

Oklart/ kan förbättras: 

 Oklara förväntningar från både planerare och 

deltagare. Tydligare ramar och uppgift bör tas fram 

inför varje tillfälle. 

 Finansiering av verktyget Mina kvarter? 

 Hur mycket deltagande kan man förvänta sig utan 

att ge betalt? 

 Det begränsade urvalet ger en smal dialog. 

Representativiteten bör vidgas. 

 En engångsföreteelse är otillräckligt. För att ordet 

om dialogmetoden ska spridas måste det ske fler 

gånger och med fler medborgare. 
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7. Nacka om representation och 

tillgänglighet 

rojektet Mötesplatser för stadsbyggnad syftar på många sätt till att förbättra den visuella 

hanteringen och framställningen av förslag och beslut i planeringen.  I delprojekt Mina 

kvarter presenterar jag en satsning vars syfte är att förbättra medborgarens möjlighet att 

presentera sina förslag på förändring. Detta avsnitt skiljer sig på det sätt att det inte handlar om 

ett specifikt och sammanhållet pilotprojekt, utan om ett antal insatser med koppling till varandra. 

Samtliga insatser härrörs från den lista med förslag som togs fram vid uppstarten av Mötesplatser 

för stadsbyggnad. De sammanflätas genom att föreliggande problem, initiativ och förväntade resultat 

huvudsakligen kopplade till kommunens representation av planer och stadsbyggnadsprojekt. De 

länkas samman som ett urval medel med samma mål, som i förlängningen handlar om att 

förtydliga, förenkla och tillgängliggöra stadsplaneringen för medborgarna – ett arbete som, likt 

Mina kvarter, strävar efter förbättrad medborgardialog. Jag vill förtydliga att dessa delprojekt är 

under uppbyggnad eller genomförande, varför någon fullständig och slutlig analys av 

resultat/produkt inte kommer kunna göras. Jag utgår istället från de problemformuleringar som 

framkommer och det arbete som genomförts hittills.   

Metod 

I detta avsnitt skiljer sig min roll från den i föregående delprojekt genom att jag till större del 

ställer mig utanför projektet och antar rollen som observatör. Mitt aktiva deltagande (som 

aktionsforskare) är mer begränsat eftersom projekten redan initierats och drivs av etablerade 

projektgrupper. Aktionsforskningen sker genom observation och reflektion av projekten. För att 

skapa mig en bild av och ställa en diagnos på situationen bygger delprojektet till stor del på samtal 

med personer som på något vis är insatta i det förändringsarbete som äger rum. I de fall arbetet 

finns dokumenterat, formellt eller informellt i exempelvis projektbeskrivningar eller 

mötesanteckningar, används också dessa.   

Som ingång till avsnittet konstaterar jag att samtliga satsningar kan ses som en logisk respons på 

att någonting inte har fungerat fullt ut, eller att det åtminstone finns plats för förbättringar.  

Bakgrund 

Enligt PBL:s femte kapitel ska en detaljplan, efter att den har varit ute på samråd och innan den 

kan antas, vara tillgänglig för granskning under minst tre veckor. Syftet med granskningen är att 

kommunen ska ge myndigheter, sakägare och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

det slutliga planförslaget. Kommunen ska meddela berörda var och när planförslaget finns 

tillgängligt för granskning. Detta ska kungöras både på kommunens anslagstavla och i den lokala 

pressen. Av kungörelsen ska det bland annat framgå vilket område detaljplanen avser, vilken 

mark eller särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk, till vem synpunkter på förslaget 

ska lämnas, att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt 

på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta (PBL 2010:900 5 kap.) 

Lagen säkerställer med andra ord att allmänheten tillhandahålls tillfälle för granskning av 

framtagna planer. Bortsett från vissa krav på innehåll framgår däremot inte var och hur själva 

P 
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Diagnos: En anspråkslös och undangömd lokal medför brister på flera 

plan. Det primära problemet blir den dåliga tillgängligheten och 

välkomnandet av allmänheten. Dessutom motverkar en undermålig lokal 

kreativitet från planerarna. Det saknas incitament för att lägga extra energi 

på inspirerande utställningar om lokalen inte kan bära upp materialet. 

Resultatet blir att denna del av planprocessen nedprioriteras och dess 

viktiga betydelse för medborgaren glöms bort.  

 

presentationen/utställningen av planerna utformas. Det blir med andra ord en uppgift för 

kommunen att avgöra hur sakägare och andra berörda ges möjlighet att ta del av och lämna 

synpunkter på planförslag. Kommunens tillvägagångssätt står därför i direkt relation till 

medborgarens rätt och utsikt att delta och påverka vad som planeras i det område och den 

kommun de bor i. Val av plats för samt utseende- och innehållsmässig utformning av formell 

granskning eller annan utställning, blir således viktiga frågor i planarbetet. De tjänar också som 

bakgrund till några av satsningarna som faller inom ramen av Mötesplatser för stadsbyggnad och 

dokumenteras i detta kapitel. Vid sidan av den traditionella utställningen och dess lokal, finns 

sedan en tid tillbaka ytterligare en plattform med stor betydelse för representation av och som 

inkörsport till stadsplaneringen för medborgaren – internet. På liknande sätt som för 

utställningen kommer avsnittet beröra hur internet används och utformas för att tjäna 

medborgaren som forum för stadsbyggnadsfrågor.   

Ny utställningslokal 

Vid slutet av 00-talet stod Nacka kommun inför flertalet beslut rörande sina lokaler. Nacka 

stadshus närmade sig sin 50-årsdag och var i behov av stora renoveringar för fortsatt bruk. Även 

socialtjänstens utlokaliserade lokaler behövde både rustas upp och byggas ut för att fungera 

framöver. 2008 fattades beslut om att samla alla tjänstemannafunktioner till stadshuset. En 

omfattande renovering och om- och tillbyggnation påbörjades för att möta behov av en utökad 

och utvecklad organisation. I arbetet ingick en total ombyggnation av stadshuset reception, som 

tidigare berett plats för planenhetens planutställningar.  

Sett till åtgärderna i sin helhet, var stadsplaneringen inte den primära frågan. Däremot sågs en ny 

gemensam lokal för publika evenemang som en viktig del av det nya ”öppna” stadshuset. Nackas 

vision om ”öppenhet och mångfald” sägs ha spelat stor roll vid utformningen. Verksamheten 

skulle bli ”transparant” och öppnas upp för medborgarna. En medarbetare menar att denna 

transparens på planeringsverksamhetens språk översätts till en mer välkomnande och framförallt 

mer lättillgänglig och förståelig representation av planförslag i samband med granskning eller 

annan utställning. Det framgår också att innan ombyggnation upplevdes förhållandena för 

utställningar som undermåliga. Den tillfrågade menar att utställningarna tidigare utgjordes av 

endast just vad PBL kräver. Det medförde en låg ambitionsnivå på både utställningsmaterial, 

samrodning och upphängning. Det sägs at den anonyma och otrevliga lokalen bidragit till denna 

attityd hos planerarna. En ny lokal innebar en nystart och nya angreppsätt. Jag skönjer 

förhoppningar om att en fysisk förändring skulle leda till ändrad inställning, dvs. en mental 

förändring. Frågan är vad man ansågs kunna uppnå utifrån de nya förutsättningarna? Med hjälp 

av dokumentation av ombyggnadsarbetet och samtal med planerare träder följande problembild 

fram: 
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Förändring  

Ombyggnaden innebar en stor och ljus lokal i direkt anslutning till stadshusets reception. I 

projektdokumentationen beskriver man en multifunktionell yta. Utställningsytorna ska i första 

hand användas för planenhetens planförslag, men även andra enheter ska ha möjlighet att utnyttja 

dem. En ambition är att göra lokalen till en central och välkänd mötespunkt. Besökare som 

kommer i andra ärenden ska lätt kunna ta del av utställningarna. För detta krävs satsningar på 

möblemang och café. Utöver formella utställningar ska lokalen kunna användas till 

samrådsmöten, workshops och öppna seminarier i samband med planförslag mm.  

I samband med planeringen av lokalen framhölls en mängd önskemål. Planenheten såg bland 

annat vikten av en tydlig samordning, exempelvis med en grupp representanter för de olika 

brukarna. För bra utnyttjande behövs också en tydlig struktur av tillsyn och drift. Materiellt 

framhölls val av flyttbara montrar för exponering av modeller och skriftligt material, format på 

och placering av plexiglasskärmar för planaffischer, projektorer och sittgrupper. 

Sammanfattningsvis kan önskemål på förändring ha präglats av användarvänlighet, tillgänglighet 

och flexibilitet, dvs. det som saknats tidigare.  

 

Exempelbild från utställning innan ombyggnation. Foto: 
Birgitta Strömbäck 

Plan under granskning i nya lokalen. Foto: Christian Rydberg 
Åkesson 

Upphängningsplats och möblemang i ny lokal (ännu ej i 
bruk) Foto: Christian Rydberg Åkesson 

 

Ny monter för broschyrer i ny entré. Foto: 
Christian Rydberg Åkesson 
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Reflektion och kritik 

Det är i detta stycke viktigt att framhålla att inredning och struktur för användning av den nya 

lokalen inte är helt färdigställd. Att göra en utvärdering av bemötandet och nyttan för 

medborgarna är således inte möjlig. Mina egna observationer av nyttjandet i dagsläget och interna 

åsikter kan ändå säga en del.  

Från planerarnas håll riktas viss kritik mot den projektgrupp som ansvarat för ombyggnationen. 

Det fanns ursprungligen en hög ambitionsnivå och vilja att involvera planenheten i arbetet för att 

anpassa lokal och inredning till förväntningar och önskemål för framtida utställningar. Under 

arbetets fortskridande kom dock andra frågor att prioriteras, exempelvis säkerhetsfrågor rörande 

socialtjänstens inhysande i stadshuset. Trots att planenheten är den enhet som skulle ha högst 

nyttjandegrad av utställningslokalen, kom deras inflytande under projektering etc. att bli tämligen 

begränsat. Den nya lokalen står nu färdig. Som önskat finns det gott om plats och ljusa ytor där 

besökare kan beskåda kommunens planförslag mm. Men arbetet är långt ifrån färdigt. I dagsläget 

är de få saker som är upphängda utspridda och den stora ytan känns tom. Som besökare får man 

inget grepp om lokalens utformning och utställningarnas placering. Storleken är allstå inte endast 

en fördel. Vid tillfällen som nu, då endast få saker finns för granskning skulle jag hävda att de bör 

samlas till en plats nära entrén hellre än spridas ut. Flexibilitet må vara bra, men det kan också 

finnas fördelar i att dedicera en del av ytan till att permanent husera stadsbyggnadsinformation. 

Här skulle exempelvis en stående utställning kunna finnas som mer allmänt förklarar 

planeringsprocessen och Nackas mer övergripande visioner. En central nod med tydlig placering 

och tema som fler lär sig känna till. De tillfälliga förslagen kan då ställas ut till granskning intill 

och samtidigt knyta an till en större helhet.  

Jag uppfattar också att organisationen kring lokalen inte antagit någon tydlig form. Det råder en 

oklarhet kring ansvar och rättigheter till utnyttjande och tillhandahållande av material osv. Att det 

krävs en tid för invänjning och uppstart är förståeligt i en så pass stor organisation. Men, man kan 

också förvänta sig att detta snart styrs upp, att man gör något särskilt av en så omfattande och 

påkostad satsning och, rent krasst, ser till att medborgarna får valuta för pengarna. 

Förutsättningar i yta och teknik finns. Plats för modeller och projektorer för rörliga bilder och 

förklarande filmsekvenser bör utnyttjas. Det talas också om interaktiva applikationer via 

pekskärmar, men för att föra arbetet vidare krävs resurser och organisation. För att utställningar 

och andra evenemang som ämnar underlätta medborgarens deltagande och kunskaper kring 

stadsplaneringen ska utvecklas, måste även planerarens rätt och förmåga att använda lokal och 

material underlättas. Organisatoriska hinder är också hinder mot medborgardeltagandet.  

Jag vill också återkoppla till ambitionen att genom fysiska åtgärder ge planeraren möjlighet att 

göra mer av representationen. Det kan på sätt och vis ses som tron att den fysiska åtgärden ska 

leda till mentala förändringar i form av ökade ambitioner och vilja i utställningarna. Man kan då 

fråga sig vad som händer om förväntningarna på lokalen och organisationen inte möts. Kommer 

planerarens besvikelse över uteblivna möjligheter verka kontraproduktivt och motverka den tänkt 

höjda nivån på utställningarna? Eller räcker den färdigbyggda lokalen och dess inbyggda 

möjligheter för att sporra dem att utveckla medborgardialogen?  

Bortom alla detaljer om utformning osv. bör lokalen ses som en plats att utnyttja för möten 

mellan planerare och medborgare. Här ska beredas plats för samtal, för informationsspridning 



66 
 

och representation av framtagna planer. Lokalen har potentiella kopplingar till samtliga teoretiska 

koncept och modeller. Innan lokalen börjar användas enligt ambitionerna är det svårt att vara 

särskilt djupgående, men mötesplatsen kan komma till plats i samtliga tre steg i Forum, Arena & 

Court, den är inte bunden till något av stegen i Arnsteins stege och kan definitivt nyttjas i syfte att nå 

kommunens olika befolkningsgrupper (multiple publics) och då ge dem möjligheter att påverka sina 

levnadsmiljöer (empowerment).  

Ny layout-mall  

Av föregående avsnitt framgår att utformning och användande av utställningslokalen ger uttryck 

för en spretig organisation, som på många sätt kan vara svår för planeraren att påverka direkt. 

Något som ligger närmre tillhands för planeraren, är utformning av de planhandlingar som 

sedermera ställs ut. Utarbetandet av en enhetlig och tydlig layout för planhandlingar är ett av de 

delprojekt som ingår i Mötesplatser för stadsbyggnad. Mål- och förutsättningar beskrivs i detta avsnitt 

utifrån dokumentation och samtal med projektdeltagare.  

Den gamla lokalen beskrivs av planerarna som undermålig och ogästvänlig. Det anses ha speglats 

i anspråkslös och ofta osammanhängande layout av planförslagen. Varje planerare bestämde i 

stort sett individuellt format och stilistiska grepp vilket ledde till helt spridda utseenden. Bortsett 

från de lagstiftade kraven varierade även affischernas innehåll stort från en utställning till annan. 

Påstått bristande riktlinjer förorsakade rimligtvis svårigheter för planeraren. I kombination med 

den undermåliga lokalen kan detta sägas vara orsak till den tidigare låga ambitionsnivån och 

prioriteringsnivån på just utställning/granskning som skede i planeringsprocessen. Öppnandet av 

den nya lokalen och initieringen av projekt Mötesplatser för stadsbyggnad ansågs utgöra en bra 

plattform för att göra något åt saken.  

 

Förändring 
Den nya lokalen betyder nya tag också för utförandet av utställningsmaterial. Enligt 

projektledaren kan inritningen sammanfattas i att utställningsmaterial ska vara trevligt att titta på 

och innehålla relevant information. Budskap och syfte ska tydligt framgå. Det ska också framgå 

var projektet befinner sig i processen som helhet. I övrigt ska bilden och illustrationen lyftas fram 

som det centrala verktyget. En mall har arbetats fram, innehållande huvuddrag som ska vara 

återkommande i alla planförslag, men med möjlighet att anpassa handlingarna efter sammanhang. 

På så vis ska åskådaren känna igen typ av handling, avsändare och framförallt se kopplingen dem 

emellan med hjälp av grafisk profil och färgsättning.  Utformningen bygger bland annat på goda 

exempel från andra kommuner. Den grafiska mallen beskrivs med hjälp av exempelbilder nedan. 

Antalet illustrationer och sidor beror på planens omfattning och karaktär. Eventuellt kan 

Diagnos: Den stora variationen mellan utställningarna gjorde 

både avsändare och syfte otydliga. Utan estetisk tydlighet kunde 

det vara svårt se kopplingen mellan dokument tillhörande samma 

planförslag. Den ofta tråkiga layouten väckte inte intresse och gav 

ett oprofessionellt intryck som går ut över planens innehåll. Den 

låga nivån på utformningen kan tolkas som lågt intresse att bjuda 

in medborgaren i planarbetet.  
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placering av vissa delar variera för att framhäva specifika frågor, men grunderna ska principiellt 

hållas konsekventa.   

  

Min sammanfattning av tankarna bakom ny layout-mall 
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Reflektion 
Arbetet med att hitta en enhetlig layout är förståeligt. Avsändare och enhetlighet är viktiga 

faktorer för både förståelse och engagemang. På samma sätt kan bilden förenkla förmedlingen av 

ett budskap. Planenheten har kritiserats av kommunens kommunikatörer för att använda ett allt 

för byråkratiskt språk. Kommunikatörerna menar att det även i de nya affischerna används för 

svåra ord. Jag förstår ansatsen i att hålla vokabulären enkla och på sätt hålla processen 

inkluderande för så många som möjligt. Likaså kan bilder förtydliga texter på många sätt. Står det 

exempelvis att planen ska öka allmänhetens tillgänglighet till vattnet kan detta med fördel 

förtydligas i bild. Det finns dock risker med bådadera. Att förenkla texterna för mycket leder lätt 

till att väsentlig information försvinner. En för simpel nivå skulle dessutom kunna uppfattas som 

ett förringande av åskådarens kompetens. Gällande bilder finns en risk i trovärdigheten. 

Arkitektens illustrationer är ofta förslagsmässiga och tillrättalagda. Det är då viktigt att det 

framgår i handlingen att planen inte garanterar just det resultat bilden visar på. Bergdahl (2004) 

noterar i sin avhandling risken med otydlig kopplingen mellan illustration och planens 

målsättning. Eftersom illustrationen i sig inte är rättsligt bindande, men ett centralt verktyg i 

gestaltningen av detaljplaner bör de tillämpas med försiktighet.   

Illustrationen som verktyg bör användas på ett reflekterat sätt utan att bli säljande bilder, menar 

Bergdahl (2004). De ska utgöra ett informativt underlag av helhet och samband i de platser och 

miljöer som berörs. Man kan därför diskutera huruvida det vore bättre med bilder som endast 

förklarar volymer och ytor. Det skulle dra ner den estetiska nivån och kanske inte få samma 

uppmärksamhet, men möjligen anses ärligare. Det viktiga är att bilder utgör ett syfte, att den 

förtydligar planens grundläggande mål och innehåll inte klipps in som utfyllnad utan förklaringar. 

För mycket bildintryck verkar mot sitt syfte och skapar otydlighet istället för tvärtom.  

Insatserna innebär inga revolutionerande ingrepp. Man skulle snarare kunna fråga sig varför inte 

mer gjorts tidigare? Att utveckla en grafisk mall för tydlighet och tilltalande representation kan 

anses vara små detaljer i en omfattande process med begränsad påverkan för medborgaren. Jag 

tror likväl att det är av stor vikt. Ett viktigt steg för projektet framöver bör vara att utvärdera hur 

mallen mottas. Lyckas den bjuda in allmänheten mer än tidigare? Arbetet och ambitionsnivån 

måste upprätthållas och i längden inte ses som en satsning utan som rutinmässigt arbete, där 

fokus alltid finns på tydlighet och åskådarens upplevelse.  

En potentiell risk vid införandet av en gemsam mall skulle kunna vara den individuelle 

planerarens mottagande. På många sätt ses det nog som en fördel att riktlinjer införs för att 

underlätta arbetet. Det skulle dock också kunna upplevas som en begränsning av yrkesutövarens 

professionella och konstnärliga frihet.  

Biblioteken 

Som följd av satsningen på att utveckla en ny layout-mall, har planenheten också beslutat om att 

ta nya grepp om rutinerna för utställningsplatserna i kommunens bibliotek. Som underlag för 

detta avsnitt har jag dels gjort platsbesök på två av kommunens bibliotek och där talat med 

besökare samt anställda, dels tagit del av projektledarens syn på arbetets syften och möjligheter. 

Min bild liknar den av hur utställningslokalen behandlats innan den nyss avklarade ombyggnation. 

En allmän uppfattning är att denna plats under en tid glömts bort eller i alla fall inte prioriterats. 
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Pliktskyldigt har affischer med tillhörande kartor/bilagor levererats i tid för utställning, men utan 

att resurser lags ner på att den sedan tjänar sitt syfte på plats. Kanske kan detta bero på en 

undervärdering av bibliotekets popularitet som mötesplats. Möjligen även en tro på att internet 

och datorinnehavets spridning minskar denna plats betydelse i stadsplaneringsfrågor? De som är 

intresserade tros ändå söka upp efterfrågad information på kommunens hemsida.  

Av samtal med bibliotekarier framgår dock flera felaktigheter i dessa antaganden. Dels visar det 

sig att de flitigaste besökarna av utställningarna är en äldre målgrupp. Även om tillgången till och 

användarkunskaperna om internet sprider sig snabbt i alla generationer, finns det fortfarande 

anledning att utgå ifrån att i alla fall delar av denna besöksgrupp inte har möjlighet att granska 

planerna via internet. Även grupper som av annan anledning än brist på erfarenhet saknar tillgång 

till internet kan ses som en målgrupp där biblioteket utgör ett viktigt forum för offentlig 

informationsspridig så som planutställningar. En annan aspekt som framkommer och som glöms 

bort i nämnda antaganden, är mötesplatsens betydelse för gemensam diskussion. En anställd vid 

ett av biblioteken menar att det är den punkt där utställningen i biblioteket verkligen tjänar sitt 

syfte. Åskådare kommer ofta i grupp eller inleder samtal med andra kring planförslagen. Den 

eftersträvade medborgardialogen ses ofta som en dialog mellan offentlighet och medborgaren, 

men borde rimligtvis kunna ske på flera plan. Dessvärre har då denna möjlighet undervärderats 

under senare år. Min observation sammanfattas i följande: 

 

 

 

 

Reflektion kring förändringen 
Arbetet har precis inletts. De första stegen har varit att styra upp placering och struktur av 

affischer och att se till att tillhörande dokument finns tillgängligt. Den nya grafiska mallen medför 

en stor förändring för tydlighet och framhävande av avsändare. Ett steg är att upphängning av 

planförslag osv. numera ska ske av planerare tillsammans med bibliotekarie. På så sätt får de 

sistnämnda en grundläggande kunskap om planens syfte. En tanke är att arbetet bör följas upp 

med utvärderingar för att utvecklas vidare. Besökare får då uttala sig om hur de upplever 

utställningarna och dess utformning. Biblioteket som gemensam mötesplats borde omvärderas 

eller i alla fall ses över. Platsens funktion skulle kunna omprövas med försök där särskild tid 

avsätts för informationsstund då planerare närvarar för att svara på frågor. Detta skulle kunna ske 

i samband med att plangranskning påbörjas eller avslutas. Denna tidpunkt kan utlysas i 

kungörelsen på hemsida och lokalpress, liksom på tydliga skyltar på biblioteket eller andra 

offentliga platser. Ett relativt enkelt ingrepp vore att skylta om att utställningar överhuvudtaget 

finns på kommunens bibliotek. Jag menar att denna vetskap inte är någon självklarhet. 

Kungörelsen i tidningen är lätt att missa och utan förkunskap om planprocessen är detta svårt att 

känna till. Kommunen borde likt andra aktörer lära sig att utnyttja montrar och skyltplatser för att 

synas. Vidare kan man diskutera om det finns andra platser än biblioteken som lämpar sig. En 

omvärldsspaning bör inledas för att se vad som gjorts. Målgrupp och tillgänglighet bör hållas i 

åtanke som centrala faktorer för nyttan för medborgaren.  

Diagnos: Biblioteket har nedprioriterats som utställnings-
lokal och plats för informationsspridning. Utställningarna har 
placerats undangömt och på grund av genomarbetad struktur 
och framtoning ofta upplevts som slarvigt skötta. Biblioteket 
som forum för samtal och utbyte av åsikter har under-
värderats. För den oinvigda finns ingen skyltning som talar 
om att utställning pågår.  
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Teoretiskt sett vill jag främst lyfta fram den fysiska mötesplatsen i termer som tillgänglighet och 

representativitet. Här ska planförslag finnas för åskådan för medborgare på ett icke exkluderande 

sätt, dvs. som ett uttryck för multiple publics. På Arnsteins stege rör vi oss kring steget för 

informationsgivning och biblioteket erbjuder det informella diskussionen som karaktäriseras av 

Forum (Forum, Arena & Court), men är samtidigt formellt länkad till ett formellt förslag som står 

inför beslut. Den sistnämnda teorin är därför svårtillämpad i detta fall.  

 

Utställning på ett av kommunens bibliotek. Foto: Birgitta Strömbäck 

Stadsbyggnad på nätet 

Stadsbyggnad på nätet är ett projekt som kommit till stånd som följd av att Nacka kommun börjat 

arbeta enligt en ny modell för så kallade stadsbyggnadsprojekt. Arbetsmodellen kan kort 

beskrivas med att planering, projektering, styrning och genomförande bakas samman i projekt. På 

så sätt vill kommunen få en bättre överblick på rollfördelning mellan inblandade enheter. Den 

tidigare uppdelningen anses ha skapat otydlighet för tjänstemän och inte minst allmänheten, som 

inte gör skillnad på kommunens olika aktörer. Nu är istället projektdeltagare från inblandade 

enheter delaktiga genom hela processen. Syftet med projektet Stadsbyggnad på nätet är att 

projektmodellen ska speglas även på hemsidan och på samma sätt hålla ihop informationen om 

projekten från start till färdig utbyggnad. Medborgaren ska på hemsidan kunna följa processen 

och få relevant information i en tydlig struktur. Det ska med andra ord finnas en sammanhållen 

och enhetlig sida för varje projekt. Idag finns det en sida för detaljplanen, en för 

gatukostnadsutredningen och en för utbyggnaden. 

Nacka har under ett antal år presenterat detaljplaneprocessen med tillhörande information för 

allmänheten på internet. Som besökare har man exempelvis kunnat använda en GIS-koppling 

(geografiska informationssystem) för att se var planarbeten pågår, liksom klicka på en plan för att 

få mer information. Något senare presenterades även exploateringsinformation, dvs. information 

om utbyggnaden, på webben för varje projekt. Varför behövs då detta projekt? Jag utgår ifrån 

egen observation, samtal med insatta och projektmallens beskrivning av syftet för ge en diagnos 

av dagens struktur. 

Medborgaren uppfattar planering och exploatering som ett sammanhängande projekt. På webb-

sida hänger informationen om de olika skedena inte samman på detta sätt, utan hittas under 

flertalet rubriker för planering, gatukostnadsutredningar respektive utbyggnad av vägar, VA och 
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allmänna anläggningar. Exploaterings-/utbyggnadsdelen innehåller i regel få dokument från 

föregående process. Det saknas med andra ord en tydlig bild av hur långt projektet kommit i sin 

helhet. Uppdelningen medför att navigeringen kräver många menyklick för att nå en överblick av 

och strukturen är för djup. Dessutom saknas information utöver de formella dokumenten, t.ex. 

nyheter, reportage, koppling till sociala medier, interaktiv kommunikation (forum) etc. 

Uppdelningen innebär också svårigheter och dubbelarbete för projektdeltagaren i och med att 

information kan behövas på flera håll. Diagnosen sammanfattas nedan: 

 

Förändring 
Projektet innebär en omfattande omstrukturering som pågår under flera år, men eftersom 

projektet inte är färdigställt saknar jag möjlighet att utvärdera något slutligt resultat. Jag har istället 

tagit del av de övergripande målsättningarna och idéerna bakom åtgärder som kan komma att 

påverka den slutliga produkten. Genom denna dokumentationen hoppas jag kunna belysa hur 

medborgardeltagandet behandlas i frågor som berör representation av och dialog kring 

stadsbyggnad på webben.  

En central uppgift i kommunens projekt har varit en grundlig inventering för att komma tillrätta 

med vad som finns på plan- och exploaterings/utbyggnads hemsidor idag. Många års 

publiceringar av dokument och handlingar har resulterat i en databas som är svårhanterlig även 

för den mest insatta på kommunen. Arbetet med utsortering och omstrukturering har framförallt 

utgått ifrån den centrala frågan: Vad bör finnas på nätet om stadsbyggnadsprojekten? 

Arbetet med denna fråga bygger på idéer och åsikter som kommit fram ur bland annat 

projektgruppens interna workshops. Deltagarna har gett sin bild av vad de - ur medborgarens 

synvinkel - tror är viktigt att ha med på hemsidan. Projektarbetarna har även utgått ifrån en 

medborgarenkät samt bevakning av goda exempel runt om i landet.  

Av den interna diskussionen framgår tanken att besökaren ska mötas av en portal som förklarar 

stadsbyggnadsprocessen och vår inriktning för hållbar utveckling för stadsbyggnad. Där ska även 

framtidsvisioner, trender och referensprojekt i andra kommuner/andra länder finnas. I portalen 

ska besökaren också få hjälp med att förstå strukturen på hemsidan, flöden/tidsordning, 

förekommande fackord (ordlistor) och vidare sökmöjligheter. 

I anslutning till portalen framförs i måldokumentet att tankar om nya större bebyggelseområden i 

Nacka bör finnas nära tillhands. Förutom pågående stadsbyggnadsprojekt och dess innehåll ska 

besökaren även kunna få information om projekt som precis inkommit som idéer eller förslag på 

förändrad markanvändning, dvs. som befinner sig i ett initieringsskede.  

Diagnos: 

 Uppdelningen mellan enheternas ansvarsområden orsakar en otydlighet för 

medborgaren som gör den övergripande processen svår att följa.  

 Avsaknaden av en helhetsbild gör det svårt för medborgaren att se var och när 

möjlighet ges att interagera och delta i processen 

 Informationen om stadsbyggnadsprojekten brister i naviger- och tillgänglighet 

 Det finns en oklarhet kring vad som är relevant information för medborgaren 

 Det saknas kopplingar till andra relevanta källor rörande projekten i exempelvis press 

och sociala medier  
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Av dokumenten framgår det också att det anses viktigt att alla projekt redovisas som EN helhet 

på ett och samma ställe. Detaljplanering och utbyggnad av VA, Gata mm beskrivs med andra ord 

som ett flöde som är begripligt för besökaren och där alla projekt har samma struktur i 

redovisningen. Projektets faser och tider bör redovisas med en ”flödespil” där viktiga datum t.ex. 

start och slut för byggnation liksom inflyttning ska framgå. Länk kan behövas till byggherres 

hemsida för mer information om projektet. I ett enskilt stadsbyggnadsprojekt ska besökaren 

tydligt se vem som är ansvarig projektledare (med foto – för mer personlig framtoning), ansvarig 

politisk instans (ansvarsruta), samt vem som kan svara på vad. Frågor som av olika anledning är 

viktiga och/eller kontroversiella ska framgå och inte hållas undan.  

Gällande sökning på hemsidan understryks det i dokumenten att det är viktigt att kunna skilja 

på/söka på olika typer av projekt för olika ändamål t.ex. bostäder, handel och trafik. Det framgår 

också en tro på att medborgaren vill kunna se vad som händer direkt i dennes närhet eller inom 

områden av intresse, oavsett vilket skede projekt befinner sig. Sökning bör kunna göras via 

kommundel, adress, fastighetsbeteckning liksom postnummer. Gränssnitt för sökning är med 

fördel en karta där projekt redovisas som ytor och flaggor beroende på skala. I allmänhet verkar 

man anse att bilder, illustrationer och videos bör användas så flitigt som möjligt. 

Av dokumentationen framgår också önskemål och idéer om interaktiva arbetssätt som ger fler 

kanaler för dialog med medborgaren. Här nämns kommunikation i enkät- eller kanske chattform 

och sociala medier. I argumenten för detta nämns bland annat att kommunikation och öppenhet 

ger kommunen möjlighet att påverka och ge intryck som varar. Det kräver en personlig 

framtoning och lättillgängliga möjligheter för besökaren att koppla förslag till sociala medier och 

dela med sig till vänner osv. Diskussioner som väcks bör kunna kopplas till funktioner som 

frågepanel och förslagslåda för. 

Det bör nämnas att det i kommunen pågår ett parallellt projekt med utveckling av en 

tredimensionell kommunkarta. Arbetet bedrivs av en särskild projektgrupp, men produkten ska 

tids nog fogas in i och stämma överens med principerna bakom den nya strukturen för Nackas 

Stadsbyggnad på nätet, varför en dialog projekten emellan bör vara av stor vikt. Satsningen 

beskrivs utifrån argument om att användningen av geografiska data hos allmänheten ökat stort 

under senare år. Ökningen tros bero på tillgängligheten i form av nya medier som mobiltelefoner, 

3D-användning och nya marknadsplatser på internet, t.ex. Hitta, Eniro och Google. De områden 

som växer allra mest bland kommunerna är användningen av 3D-data inom fysisk planering och 

3D-visualisering på kommunernas hemsidor. Nacka kommun förutspår nyttoeffekter i 3D-teknik 

genom t.ex. ökad kommunikation, bättre service och dialog med kommuninvånare. Hittills har 

kommunen genom planenheten varit en ren beställarorganisation utan egna verktyg och 

användbar geodata att ta fram och bearbeta modeller med. Istället har olika 3D-produkter – så 

som färdiga modeller, 3D-vyer och perspektivbilder - beställts utifrån. En egen produkt anses 

bidra till möjligheter att integrera och erbjuda kommuninvånarna flertalet nyttotjänster. 

Tredimensionella visualiseringsmöjligheter av stadsbyggnadsprojekt, detaljplaner och enstaka hus 

ses som en teknisk utveckling som ger resultat i både ökad förståelse och acceptans för fysiska 

förändringar. 
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Som underlag för arbetet med hemsidan har även en enkätundersökning genomförts bland 

medborgare i kommunen, baserad på frågeställningar framtagna efter projektgruppens workshop. 

Av denna framgår det att respondenterna framförallt efterfrågar att: 

 Man får korrekta, lättförståeliga skisser av hur det kommer att se ut 

 Webbsidorna är lättnavigerade 

 Man får tydlig information om var projektet befinner sig i processen 

 Det framgår om stadsbyggnadsprojektet leder till kostnader för den enskilde i form av 

gatukostnader osv. 

Av specifika synpunkter framgår det att det viktigaste är att kommunen håller hemsidan 

uppdaterad. Det vore också bra om man som medborgare kunde prenumerera på info om 

stadsbyggnadsprojekt genom särskilda kriterier så som plats och typ av projekt. En annan betonar 

att tyngdpunkten ska ligga på total transparens ”eftersom man som vanlig kommuninvånare alltid känner 

sig i underläge i förhållande till kommunens tjänstemän och politiker.”   

Desto färre av respondenterna tycker att det är viktigt med information om vad som planeras 

längre fram i tiden, om mer strategiska och övergripande planeringsfrågor och att man får tillgång 

till alla handlingar och bakgrundsutredningar. 

Reflektion 

Jag anser att strävan efter en tydlig, transparent och stabil struktur för representation på webben 

är förståelig. Det innebär användarfördelar för medborgaren liksom för tjänstemän och politiken. 

Precis som i många branscher bygger en väl fungerande verksamhet på att kunden vet vad den 

hittar efterfrågad information och vad de kan förvänta sig av sitt användande. Tydligheten bör å 

andra sidan balanseras med en flexibilitet som tillåter anpassning till dynamiken i efterfrågan och 

teknik. En satsning av denna typ innebär en komplex förändring. Efterfrågan på förbättringar 

och nytänkande är ett sunt tecken. Samtidigt finns en risk i att införa för många försöksåtgärder 

simultant. Den nya strukturen bör därför framöver möjliggöra punktinsatser med pilotprojekt 

som efter en tid utvärderas. Anses funktionen nyttig för medborgaren kan det leda till vidare 

utveckling, om inte så ska den lätt kunna slopas och ersättas av annat.  

Jag ser en risk för övertro på medborgarens intresse. För stora och kostsamma satsningar måste 

grundas på tydlig efterfrågan. Denna kan vara av både direkt och indirekt slag. I vissa fall ska man 

våga. Pionjärskap innebär att våga investera i sådant som medborgaren kanske inte känner till 

ännu, men då med försiktighet och noggranna utvärderingar. En återkommande risk är att ett 

ökande antal kanaler för synpunkter och engagemang leder till stora mängder information. 

Magnusson (2011) beskriver dessa möjligheter och risker i sin text om nya interaktiva metoder i 

planeringen. Dels framgår det av texten att de flesta människor behöver motiveras eller belönas 

för att delta. När man sen väl lyckas få igång intresset måste det också finnas en plan för hur det 

stora materialet ska hanteras och under vems ansvar. Vid införande av ny kanal måste alltså 

strukturerna för ansvar och omhändertagande av information vara fullt utredda. Med andra ord 

en medvetenhet om vad man vill uppnå med de olika insatserna. Intresset för ny teknik är stort, 

men man måste vara medveten om att det kräver utökade kunskaper hos användaren. Det leder i 

sin tur till behov av utökade resurser i form av tid och pengar. Fokus bör genomgående finnas på 
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vad som är relevant information för att hålla medborgaren informerad liksom möjliggöra 

deltagande och dialog, rimligtvis med Arnstein stege som direktiv.  
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8. Avslutande diskussion 

ag har i denna studie närmat mig en allmän diskussion, knutit an till ett antal teorier och 

framförallt deltagit i ett projekt med målet att utveckla medborgardialogen i stadsplaneringen. 

Jag har agerat både planerare, observatör och kritisk forskare. Jag har varit med vid 

utformning och utförande, men också tolkat och analyserat tillvägagångssätt och resultat. Likt 

min ansats i dispositionsdiagrammet på s. 7, har målet varit att närma mig projektet Mötesplatser för 

stadsbyggnad med grund i både den offentliga och interna retoriken, i empiriskt material och 

teoretiska koncept. En del av analysen är redan gjord. I teoridelen gjordes kopplingen till de olika 

argumenten för och emot medborgardialog. I de empiriska kapitlen har resultat, potentiella 

problem och iakttagelser fortlöpande analyserats i form av diagnoser och reflektioner. I detta 

avslutande kapitel knyts påsen ihop.  De empirirska resultaten kopplas till teorin och uppsatsens 

inledande frågeställningar. 

Varför medborgardialog? 
Jag har kommit till en punkt där en resumé av det centrala ämnet medborgardialog är på sin plats. 

Att rada upp argument vore att upprepa den ganska grundliga genomgången i kapitel tre. 

Viktigare är att återknyta till min inledande frågeställning och utifrån bland annat de 

pseudomedicinska anspelningarna (läs diagnoser) ta ställning till vad retoriken säger om tillståndet 

på medborgardialogen i stadsplaneringen osv. 

Det är varför som är det dominerande frågeordet i den allmänna diskussionen. Samtliga 

argument, både för och emot dialog, har av naturliga skäl ambitionen att svarar på just denna 

fråga. Svar på varför faller därför enkelt in i retoriken. Till skillnad från frågan om hur och när 

medborgardialogen ska ske, kan denna diskussion hållas på en ganska allmän nivå. Som jag 

upprepade gånger har poängterat rör det sig om återkommande argument som förenklat grundas 

i två motiv. På ett eller annat sätt handlar det antingen om dialogens påverkan på effektiviteten i 

planprocessen, eller om dialogen i relation till demokratins funktion, uppbyggnad och påverkan 

på meborgaren.  

Håller man sig på ytan blir diskussionerna kring motiven sällan särskilt konkreta, utan snarare 

allmängiltiga och visionära. Det märks inte minst i Nacka kommuns policies och riktlinjer. I en av 

dessa skrifter menar man att den goda kommunikationen och ökade transparensen ”ska skapa 

goda möjligheter till insyn, inflytande och möjlighet till dialog.” (Nacka kommun, 2012, s.3) Jag anser att 

kopplingen till den offentliga retoriken är uppenbar. Visionen bygger på att skapa allt från 

förtroende till legitimitet och engagemang. Genom att arbeta för bättre kommunikation och 

öppenhet ska Nacka bli en mer demokratisk kommun att bo i, samtidigt som värdefull kunskap 

kommer kommunen och planeringen tillhands. Här och i många liknande dokument går det att 

läsa ut samtliga av argumenten som summeras på s.20. Jag behöver inte heller sträcka mig långt 

för att befästa dessa ambitioner i vare sig teorier om multiple public eller empowerment. Det räcker att 

lyfta fram aspekter som hänsyn till diversitet och representativ fördelning av inflytande, för att 

göra snabba och uppenbara kopplingar. Det gör å andra sidan inte retoriken mer givande. Jag 

menar därför att med endast varför i sikte, blir dagens retorik ganska tom och som Henecke och 

Kahn skriver – ”en oanalyserad abstraktion.” (2002, s.7) Kanske krävs en allmängiltig och generell 

fråga som varför för att retoriken ska kunna hållas just ”offentlig”. 

J 
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Som försök till svar på min fråga menar jag att dagens offentliga retorik säger en hel del om 

medborgardialogen på en allmän nivå. Den ringar in de övergripande argumenten för dialogen.  

Men likt vad kapitel 3 visar är bilden inte fullt så entydig som retoriken i den allmänna 

diskussionen ofta ter sig. Arnsteins liknelse med den ”principiellt” unisona förståelsen för 

spenatens nyttighet är talande.  Retoriken säger en sak, men dialogens argument och utförande 

kritiseras på mer än ett sätt. Det skulle kunna anses tillräckligt för en mer nyanserad retorik. 

Retoriken förblir dock allmängiltig och säger dessutom föga om hur dialogen i själva verket 

hanteras i planeringen och hur utvecklingen bör ske i praktiken.  

Min uppfattning är att det krävs mer konkretion när man lämnar varför och istället närmar sig 

hur och när dialogen ska ske. En ansats som kräver ett steg bort från den allmänna bilden, mot 

de specifika fallen och därmed bort från den offentliga retoriken. För att fortsätta den avslutande 

diskussionen behöver jag därför vända mig till fallstudien i Nacka kommun.  

Hur och när i Nackas satsning  
Under studiens framväxt och arbetets gång har en del problem och knäckfrågor uppdagats. De är 

sprungna ur det praktiska arbetet, men kopplade till både den allmänna diskussionen och teorin. 

De skulle säkert kunna formuleras på otaliga sätt och i sig själva leda till omfattande studier. Hur 

som helst anser jag att det är viktigt att lyfta fram dem för diskussion, både som avslut på denna 

uppsats, men också som analytiskt underlag för Nackas fortsatta arbete med medborgardialogen i 

stadsplaneringen.   

Syfte och tydlighet 
Mitt intryck är att syfte och tydlighet verkar vara återkommande bryderier i dialogarbetet. Det 

gäller på ett generellt plan, men framförallt i de specifika fallen. Man är i princip överens om 

syftet, men har ändå svårt att sätta fingret på vad som verkligen är målsättningen med dialogen i 

de specifika fallen. Intrycket går att skönja oavsett om det rör sig om dataspelsbaserad worskhop, 

ny layout-mall för utställningar, satsningar för biblioteken eller förtydliganden av representation 

av planer på kommunens hemsida. Arbetet kretsar kring insatser för förståelse, tillgänglighet och 

kommunikation, men frågan om vad den resulterade dialogen ska användas till tycks komma i 

skymundan. Jag tror därför att noggrannare och mer befästa syftesformuleringar skulle berika 

arbetet med tydlighet, både för planeraren och för den deltagande medborgaren.  

Genom att förankra syftena med ett antal dialoginsatser inom enheten, tror jag att man 

förebygger risken för att dialog förs för sakens skull. Jag tror nämligen att ett av de viktigaste 

stegen i utvecklingsarbetet är insikten om att dialogen inte i sig inte medför något värde, om vi 

inte vet hur vi på ett lämpligt sätt tar vara på den kunskap och de åsikter de delger. Det är viktigt 

att deltagandet inte blir en punkt att ”checka” av på listan – ett spel för gallerierna, utan en verklig 

tillgång i planarbetet. Vi måste därför fråga oss vad medborgarna kan och vill delta med och hur 

kan detta gynnar stadsbyggandet?  

Tydlighet mot medborgaren lägger grund för retorikens legitimitet och förtroende. Tydligare 

syften och målsättningar i dialoginsatserna underlättar för uppföljning av resultat och 

återkoppling till deltagarna. Det läggs ofta fram som en viktig variabel för förtroende och 

acceptans.  
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Den efterfrågade tydligheten torde också göra det lättare för politiken att ta ställning till arbetets 

syfte. Förankringen ”uppåt” är av naturliga skäl av stor vikt i den kommunala planeringen, för 

mandat och resurser mm.   

Som stöd för resonemangen kan man med fördel använda sig av Arnsteins teoretiska modell. 

Även då gränserna mellan stegen kan vara flytande, bidrar de ändå med förtydliganden om 

dialogens nivåer. Jag väljer att exemplifiera genom delprojektet Mina kvarter. Jag ser där en 

blandning av flera av stegens definitioner. Workshopen innebar en klar informativ länk från 

kommunen till deltagarna. Där finns inslag av konsultationen då medborgarens åsikter, idéer och 

lokalkännedom efterfrågas. I detta fall kan gruppen även ses delta som en slags expertpanel, vilket 

kännetecknar blidkande. Där finns dock ingen förpliktelse från kommunen att verkligen 

implementera de förslag som genereras, varför det inte blir tal om något egentligt partnerskap 

eller delegerad makt. Analysen visar att Arnsteins modell är tillämpbart retroaktivt. Den borde 

därför också vara användbart i förberedande syfte – för att inför dialogsatsning förtydliga vilken 

nivå av delaktighet som bör och kan uppnås och varför. Jag tror att inledningsvis tydligare ramar, 

runt deltagarnas mandat och förväntningar, skulle underlätta både för kommun och deltagare i 

projekt av denna typ.   

Tydligheten kan också frambringas genom ett arbetssätt inspirerat av Forum, Arena & Court. 

Tankesättet förtydligar att dialogen inte är tillfälliga ”events” utan en fortlöpande process som 

stundvis formaliseras och fokuseras. Jag läser in Mina kvarter i denna modell genom att se också 

den som en del av en större dialog som pågått under en längre tid. Ansvarig planerare framhåller 

att delprojektet bara är en del av ett omfattande förarbete inför detaljplaneprogrammet och en 

dialog som pågått under många år. På så sätt kan Mina kvarter läsas in under Arena – en 

organiserad mötesplats där scenarier och alternativ på urban utveckling genereras till programmet 

som formellt antas i följande fas Court.  

Det centrala i resonemanget är att tydligare ramar underlättar och förbättrar dialogen. Tydligheten 

består i en frågeställning till deltagare. Det kan också vara en beskrivning av vad man befinner sig 

i planprocessen samt vad resultaten kommer leda till. Tydligare ramar gör dialogen mer 

användbar för planeraren och deltagaren ges inga falska förhoppningar.  

Skede och grad av delaktighet 
En ständigt återkommande fråga är när i processen dialogen ska ske. Ofta lyfts det tidiga skedet 

fram som den största potentialen, i den allmänna diskussionen liksom i praktiken. 

Detaljplaneprogrammet togs fram bland annat för att underlätta dialog i tidiga skeden. Dialogen 

kan då hållas formell, men utan att bli bindande. Resultaten kan bidra till riktlinjer och 

inspiration, men planeraren åläggs inga formella krav att tillgodo se dem senare i processen. I 

Mina kvarter ser jag detta som en förutsättning för workshopen. Likt Sandercocks koncept om 

Cosmopolis (1998b) vill man komma åt de tysta kunskaperna och deltagarna uppmuntras vara 

intuitiva och fantasifulla. Dialogen anses värdefull för framväxt av idéer och kunskaper, utan att 

medföra formella krav på bindande effekter.  

Enligt Arnstein (1969) skulle den tidiga dialogen kunna läsas som en konsultation som kan tas på 

mer eller mindre allvar. Jag menar att det tidiga skedet medför en större frihet för planeraren, 

men sätter samtidigt medborgarens förtroende på spel. För bibehållet förtroende lyfts nämligen 

återkopplingen fram som en variabel av största vikt. Och återkopplingen måste ske också till 



78 
 

insatser som skett tidigt i processen. Jag ser därför en risk i att ta för lätt på dialogens verkan i de 

tidiga skedena. Deltagaren vill ha återkoppling om vad arbetet leder till, då lika mycket som längre 

fram. Med återkopplingen i förgrunden ser jag återigen en risk i att se dialog som punktinsatser. 

Som i fallet Mina kvarter måste vi som planerare inse att dialogen inte avslutats med workshopens 

slut. Om något så har den intensifierats och kommer fortleva med Fisksätras utveckling.  

Frågan om skede lyfts inte minst fram i samband med informationsspridning och representation. 

I Nackas fall riktas fokus till stor del mot utformning och spridning av information om 

planförslag, stadsbyggnadsprojekt och planprocessen som sådan. Information beskrivs i 

Arnsteins modell som det första steget av egentlig delaktighet, men också det lägsta. Den vanliga 

kritiken är att informationen är enväga och sällan ger medborgaren större möjlighet att påverka 

planeringen, särskilt när informationen ger i sena skeden. I detta fall ser jag dock att arbetet med 

förbättrade kanaler för informationsspridning, i förlängningen syftar till spridning av större 

kunskap och insyn i beslutsprocessen – en inkörsport till högre steg på Arnsteins stege. Teorin 

ger också förståelse för att de högre stegen inte alltid är önskvärda. Ur mer deltagande och makt, 

krävs också ansvar och ökade insatser, något man inte kan förvänta sig av medborgare i alla 

sammanhang. Jag menar dessutom att det vid närmande av stegens övre trappsteg, blir allt svårare 

att motivera representativiteten i den grupp som tillskrivits makt. Det skulle i plansammanhang 

möjligen kunna röra sig om en förändring/åtgärd i ett mycket begränsat område där samtliga 

berörda kan delta. I många fall tror jag att det är den god information, konsultation och till viss del 

blidkande som utvecklingsarbetet strävar efter.  

Också i denna fråga ser jag behov av gemensam diskussion inom verksamheten. Med 

utgångspunkt i både Arnsteinstege och Forum, Arena & Court, skulle man kunna utarbeta en mall 

för vilken typ av insatser som lämpar sig när under processen, med vilka syften och påföljder i 

form av förväntningar och återkoppling. Det är uppenbart att dialogen har stor potential i tidiga 

skeden då planarbetet fortfarande är formbart. Det är också förståeligt att stora mängden 

information och idéer är problematiskt att hantera när planarbetet hunnit nå ett mer formellt 

stadium. Men, som påvisat av diskussion och teorier består dialogen av olika stadier och nivåer. 

Deltagarens konkreta inflytande på planarbetet är ett, men information och återkoppling är också 

viktiga delar som inte får glömmas bort. Har en mer koncentrerad dialogsatsning genomförts, 

behövs informationskanalerna för återkoppling.  Har deltagandet givit frukt i planhandlingar ska 

det förtydligas. Om inte bör man förklara varför. Men dialogen tar inte slut, den tas upp igen i 

nästa stadsbyggnadsprojekt och kommer återigen gå igenom olika skeden. Med goda eller 

illavarslande minnen av hur det gick till förra gången.  

Fysiska och tekniska förutsättningar 
Av arbetet i projektet framgår en tro på ett växande antal kommunikationskanaler mellan 

kommunen och kommuninvånarna. Jag har berört konventionella tillvägagångssätt i fysiska 

möten, men också idéer om mobila stationer, sociala mediers utveckling osv. Insatserna 

motiveras med ledord som tydlighet, tillgänglighet och välkomnande. Förhoppningar finns om att 

den nya utställningshallen ska bli en välbesökt plats dit alla befolkningsgrupper känner sig 

välkomna. Layout och hemsida ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar att ta del av 

kommunikationen i form av språk och bilder. Bibliotekens vikt lyfts, inte minst för en 

befolkningsgrupp utan tillgång till internet, men också som ett fysisk diskussionsforum. 

Representationen av diversifierade målgrupper verkar således inbyggs i arbetet, och multiple publics 
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kan ses som teoretiskt stöd. För att nå ut med information och få in kunskaper, måste 

kommunikationen och dialogen utgå ifrån och formas där människor finns, dvs. i anslutning till 

allahanda socioekonomiska förhållanden och vardagsmiljöer som ingår i det postmoderna 

samhälle som konceptet multiple public konstrueras runt. De möjligheterna, menar jag, bygger på 

tillgängligheten i ett diversifierat utbud av forum och kommunikationskanaler för dialog. 

Det här har man insett i Nacka och arbetet är på flera sätt igång. Målet med förbättrad 

representation och tillgänglighet är att stärka eller upprätta nya länkar mellan planeringen och 

invånarna, med kunskaper och önskemål. Jag anser dock att det finns risker med ett ständigt 

växande antal kanaler för information och delgivning av åsikter och önskemål. De tekniska 

möjligheterna växer, men föränderligheten är stor. För bästa nytta bör kanalerna förvaltas, hållas 

ajour och stämma överens med befolkningens sätt att kommunicera.   

Jag vill också notera att risken i övertron på tekniska och fysiska förändringar. Ett talade exempel 

är utställningshallen. Innan ombyggnation ansågs ambitionsnivån på planhandlingarna lida av den 

trista lokalen. Med ombyggnation och nya mallar finns förhoppningar om att standard på 

framtagna utställningsdokument ska höjas. Jag kan inte bedöma huruvida antagandet är rimligt. 

Jag antar dock att en verklig förändring står i beroende också till planerarnas mentala inställning 

till dialogen. Teknik och materiella resurser må vara viktiga, men också tämligen meningslösa utan 

planerarens vilja att skapa och ta vara på dialogen.  

Från projekt till process 
En central uppgift för aktionsforskaren är att delta vid och stödja förändring inom verksamheten 

som efter forskningsinsatsens slut ska drivas vidare av den ordinarie arbetsgruppen.  Mötesplatser 

för stadsbyggnad är ett spretigt projekt med satsningar i olika skala och med olika tidsplan. Projekt 

som ombyggnation av utställningshall eller framtagande av ny layout-mall, kan exempelvis ses 

som engångsinsatser. På samma sätt kan pilotprojekt och test av dialog- och visualiseringsverktyg 

(Mina kvarter) ses som en punktinsats med början och slut. En insats byggd på uppdrag, 

genomförande och resultat.  Här ser jag en kritisk punkt där det avgörs om detta projekt blir en 

parantes i en verksamhet som återgår till ”det vanliga”, eller ett projekt som systematiseras, 

arbetas in i rutiner, mentala bilder osv. och leder till förändringar på riktigt.  Jag vill påstå att 

avgörandet hänger i just synsättet på delprojekten. För att projektet ska växa sig fast och etableras 

i organisationen är det viktigt det inte ses som en extrainsats eller ett tillfälligt försök, utöver det 

vanliga. Det handlar om fysiska och mentala förändringar, där varje delprojekt ger lärdomar inför 

nästa. Jag tror att arbetets fortlevnad hänger på den enskilde planerarens intresse och inställning. 

Jag tror också att det avgörs av projektledningens förmåga att upprätthålla gemensamma 

diskussioner av den typ som förs under föregående stycken; kring syfte, tydlighet, skeden och 

tekniska förutsättningar etc. En bibehållen helhetsbild som driver satsningarna tills de döms ut 

eller arbetats in.  

Som det framgår tror jag att den mentala bilden och diskussioner om gemensamma målbilder är 

av stor vikt för en lyckad satsning. Jag är å andra sidan medveten om att andra faktorer spelar in. 

I den kommunala planeringen beror t.ex. mycket på politikens prioriteringar och ambitioner. 

Huruvida arbete med medborgardialog kommer ingå i Nacka kommuns budget framöver kan jag 

inte svara på ännu. Jag hoppas däremot att publiciteten som planenhetens arbete har fått, ska lyfta 

frågan på agendan. För planenheten och projektgruppen gäller det då att kunna motivera syftet 
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och de långsiktiga vinsterna med arbetet. Förhoppningsvis kan denna studie komma till 

användning. 

Avslut 
Inledningsvis ställde jag frågan om jag genom mitt arbete som följeforskare i enskilda fallet kan 

generera generella råd och riktlinjer för medborgardialogen i stadsplaneringen. Jag är beredd att 

svara både jag och nej. Arbetet växte snabbt och jag fick prioritera bort möjligheter för att hålla 

mig innanför de ramar som en masteruppsats medger. Som jag nämnt upprepade gånger är 

projektet med utveckling av dialog på planenheten i Nacka kommun långt ifrån avklarat. På sätt 

och vis befinner det sig fortfarande i startgroparna. Min uppsats kom därför att bli en analytisk 

dokumentation av en uppstart, det övergripande projektupplägget, genomförandet av ett 

delprojekt samt av ett omfattande IT-projekt som är under uppbyggnad. Tre ansatser och tre 

källor till analys. På sätt och vis är de unika eftersom de är knutna till en enskild kommun. Å 

andra sidan pågår liknande projekt på annat håll; pilotprojekt med nya innovativa verktyg, 

utveckling av representation på internet osv. Samtidigt visar min studie att knäckfrågorna som 

uppdagats under arbetets gång är tydligt kopplade till både generella teoretiska koncept och 

dagens offentliga ställningstaganden och antaganden som uppdagas av den offentliga 

diskussionen och av dess retorik. Problem och avvägningar som uppstår är alltså till viss del unika 

på en detaljnivå, men desto mer allmängiltiga om man deriverar innehållet till dess teoretiska och 

konceptuella beståndsdelar. Jag kan inte besvara frågan med riktlinjer och råd i form av konkreta 

instruktioner. Jag tror dock att sammanställningarna av argumenten i dagens retorik, liksom 

kritiken mot desamma, kan lägga grund för en givande diskussion för planerare långt från 

planenhetens kontor i Nacka. Jag tror också att många skulle känna igen sig i knäckfrågorna i den 

avslutande diskussionen och förhoppningsvis få ut något av att läsa denna.  

Personligen hoppas jag framförallt att uppsatsen kan hjälpa Nacka kommun att driva vidare sitt 

arbete för en utvecklad medborgardialog. Jag hoppas också på att befästa min syn på dialogen 

som något kontinuerligt och inte som tillfälliga events som ”klaras av”. Samtalet om vad som 

planeras, byggs och existerar i staden pågår ständigt. Det tystnar inte för att en plan antas och 

vinner laga kraft. Dialogen lever vidare med uppbyggnad, befolkning, förvaltning och utveckling. 

För planeraren gäller det således att bjuda in och intensifiera dialogen när den behövs och 

specificera den för att nå värdefulla kunskaper. Det gäller att göra det med tydliga syften och 

öppen agenda. Uppföljning och återkoppling är omistligt för att sedermera bibehålla förtroende 

och engagemang tills då dialogen behövs därnäst. 

Aktionsforskningen lämpade sig väl för att, som i detta fall, följa och delta ett specifikt projekt. 

Under arbetet har jag dock insett att många frågor som jag i denna form endast rör vid ytan, 

skulle vara stora och givande nog att stå föremål för enskilda avhandlingar. Att med ansats att 

fylla hålen i forskningen tror jag att medborgardialogen som helhet är ett allt för brett ämne. 

Varför inte istället ta sig an den allmänna diskussionens ”oanalyserade” argument? Börja 

exempelvis med en djupgående studie av det tidiga skedets innebörd, eller varför inte dialogens 

påverkan på förändringsbenägenhet och acceptans… Med ett huvud fullt av både oklarhetens 

bryderier och förväntningar om framtida upplysning, låter jag följande ord avsluta denna uppsats: 

”Design is people.”  - Jane Jacobs 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/janejacobs169648.html
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