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Sammanfattning 
I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av internet. Myndigheter försöker med 
hjälp av e-delegationen införa e-förvaltning. E-deltagande är en del av e-
förvaltningen som innebär att medborgare får chans att lämna sina synpunkter 
elektroniskt via någon form av verktyg på internet. Tidigare studier visar på att det 
oftast är en medelålders, föreningsaktiv och välutbildad man som deltar i 
planeringfrågorna. Unga, lågutbildade och kvinnor deltar däremot mindre frekvent 
vid rådande deltagarmöjligheter. Denna kandidatuppsats har därför fått 
frågeställningarna: Hur påverkas medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen av 
e-deltagande? Samt: Vilka möjligheter och hinder skapar e-deltagande när det gäller 
inflytande i planeringsfrågor? Studien grundar sig på tidigare skriven litteratur samt 
en fallstudie av två fall i Nacka kommun: Henriksdal och Fisksätra. Tjänstemän på 
Nacka kommun har intervjuats för att syftet med projektet ska klargöras samt att få en 
inblick i hur dialogformer fungerar i en expansiv kommun. Resultatet visade på ett 
ökat intresse för planeringsfrågor i de två fallen samt att det finns möjligheter för 
inflytande genom dialogen då den publiceras på hemsidan tillgänglig för allmänheten. 
Kommunen måste dock inte följa de konkreta förslag som inkommit utan måste göra 
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Slutsatsen grundar sig i att 
inflytande i planeringen är bra, men att det kan vara ett sken av inflytande i den 
kommunala planeringen eftersom frågorna som ställs till medborgare inte går ut på 
om något ska byggas, utan snarare vad. 

Abstract and English title 
We are becoming more and more reliant on internet in today’s society. Authorities are 
constantly improving to use e-governance. To their help they have the e-delegation. A 
part of e-governance is e-participation, which include the possibility to submit 
opinions by some kind of internet tool. Prior studies indicate that it is mostly a 
middle-aged, association active and educated man, participating in the planning 
issues. Young, non-educated and women are less frequently participating. This 
bachelor thesis for that reason based on the issues: How does citizens participation 
affects by the use of e-participation? As well as: What potential and what obstacles 
does e-participation create in terms of impact in planning issues? The study is based 
on earlier written literature and a case study of two cases in Nacka: Henriksdal and 
Fisksätra. Officials at Nacka kommun have been interviewed to clarify the purpose, 
and to get insight into how kinds of dialogue work in an expanding municipality. The 
result showed an increased interest in planning issues in each case, as well as 
potential impact because the dialogue is published on the municipality homepage. 
Despite the municipality doesn’t have to follow all the suggestions, yet they have to 
arbitrate public interests to private interest. The conclusion is based on that influence 
on planning is good; however there may be an appearance of influence because the 
questions to the citizens are not about if, rather what should be built. 
The English title of this bachelor thesis is: IT-planning – what opportunities and 
obstacles does e-participation create?  
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Inledning 
Samhället i stort går mot en mer datoriserad miljö där i princip alla tjänster och 
kommunikation sker över internet. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att 
totalt 7 miljoner eller 91 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-85 år har 
tillgång till en dator med internetuppkoppling i hemmet 2013 (SCB, 2014). 
 I Sverige finns E-delegationen som arbetar under näringslivsdepartementet och har 
uppdrag från regeringen. I arbetsområdet ingår att arbeta med e-förvaltning, sociala 
medier och vidareutnyttjande av offentlig information (E-delegationen, 2014).  
Samhällsplaneringen ger traditionellt möjlighet för yttrande inom ramarna för samråd 
(Boverket, 2012). En del planeringsforskare förespråkar en mer kommunikativ 
planering (Innes, 1998; Healey, 1996). Innes (1998) skriver i artikeln Information in 
Communicative Plannning om hur kommunikation har blivit av största vikt generellt i 
samhället och att planeringen också bör hållas mer kommunikativ (Innes, 1998). 
Healey (1996) anser att beslutsfattare sällan uppfattar lokala kvalitéer och 
komplexiteten i stadsområden, vilket däremot invånare gör och därför bör invånarnas 
åsikter framlysas genom en bredare och mer kommunikativ dialog. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat en rapport i två delar 
angående IT-verktyg i demokratins tjänst. IT ses vara en viktig del för 
medborgardialogen. Medborgarnas kunskap hjälper till att utveckla kommunerna och 
landstingen (Sveriges kommuner och Landsting, 2010). I del 1 av rapporterna tas 
utmaningarna upp. Det handlar främst om arbetet med att nå ut till medborgarna 
utöver de befintliga kanalerna som redan finns, att arbeta mot sociala medier för ökad 
delaktighet hos fler medborgare. I del 1 av rapporten skriver SKL (2010) följande: 

”Det handlar inte om att ersätta fysiska möten, tryckta alster eller andra 
traditionella kanaler. Utmaningen för kommuner och landsting är att 
utveckla strategier för att även använda IT-verktyg för dialog med 
medborgarna och på så sätt nå andra grupper än de som kommer på de 
fysiska mötena.” (SKL, 2010). 

Att använda e-deltagande blir således en till form av dialog i planeringen, men 
syftar till att nå ut till fler än de som kommer på de fysiska mötena. 
Den andra delen av rapporten visar verktygen för att nå ut till medborgarna. 
Hemsidan kan vara en bra första kanal för att nå ut med information till medborgarna 
genom delvis text och delvis film. Det är viktigt för kommunerna att se till att 
tillgänglighetskraven uppfylls för funktionshindrade. Men det är inte bara information 
till medborgare som är viktigt. Ibland behöver också medborgarna få möjlighet att 
lämna in synpunkter, där räcker det inte bara med en envägskommunikation utan IT 
blir här ett verktyg för att kunna föra en konsultation eller dialog mellan kommun och 
medborgare över internet (SKL, 2010). Kraven på dialogen är högre än om 
kommunen skulle valt konsultation då dialog innebär att medborgaren ska kunna 
argumentera för sina åsikter mer än att bara lämna in dem. Det kan då vara aktuellt att 
ha en live-kommunikation mellan kommun och medborgare (SKL, 2010). Inflytande 
blir det om kommunen tar till sig av kunskapen de fått in ifrån medborgarna och gör 
uttryck för det i planeringen (SKL, 2010).  
Plan- och Bygglagen (PBL) ställer i 5 kap 11§ krav på medborgare och myndigheter 
ska ges chans att yttra sig angående ett programförslag om ett sådant finns (SFS, 
2010:900). Det ställs inget krav på hur samrådet ska gå till mer än att samrådet ska 
syfta till att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt (SFS, 2010:900). 
Programförslaget visas vid samrådet upp för de invånare som kan anses vara berörda 
och berörda myndigheter. Vid arbetet med att ta fram programmet finns inget krav på 
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delaktighet, men flertalet kommuner arbetar i enlighet med Healeys (1996) principer 
med en mer kommunikativ strategi och använder sig av verktyg för e-deltagande 
(SKL, 2010). Den engelska termen för e-deltagande är e-participation (Sæbø, et al., 
2008) och kommer ibland göra sig uttryck i denna uppsats. 
Denna uppsats fokuserar på e-deltagande i Nacka kommun, som är en expansiv 
kommun i östra Stockholm, vilket gör att Nacka har en stor roll i att tillhandahålla 
bostäder till dem som väljer att flytta till Stockholm. År 2025 ska tunnelbanan till 
Nacka stå klar i enlighet med stockholmsförhandlingen. Motkravet för Nackas del blir 
därmed att bygga 13500 nya bostäder på västra Sicklaön (Stockholmsförhandlingen, 
2013). Tunnelbanan gör hela Nacka mer tillgängligt, västra Sicklaön ska förvandlas 
till en tät och blandad stad och Fisksätra som ligger något längre bort i Nacka har i 
översiktsplanen som mål att utveckla lokala centrum (Nacka kommun, 2012). I 
utvecklingen av dessa båda områden har e-deltagande använts vilket ska redogöras 
för i denna uppsats. 
Syfte 
Flera kommuner har valt att använda sig av andra former av dialogverktyg tidigt i 
planeringsprocessen och det kan finnas en poäng med att dialogen hålls tidigt (SKL, 
2010). Allt fler kommuner väljer att hålla en mer omfattande digital dialog där 
medborgarnas åsikter lyfts i planeringsfrågor, utöver samrådstillfällen. Syftet med det 
här arbetet blir därför att undersöka om hur e-deltagande tillämpas i planeringen samt 
vilka hinder och möjligheter detta ger för medborgainflytande i planeringen. För att 
arbetet inte ska bli för stort avgränsas studien enbart till de två tidigare nämna fall i 
Nacka kommun. 
Problembeskrivning 
Som angett i avsnittet om bakgrunden till arbetet begränsas deltagandet ofta till 
samråd vilket bland annat Patsy Healey anser ge brister i planeringen eftersom 
platsens värde inte objektivt kan studeras av en planerare. För att få fler medborgare 
intresserade av planeringen i sitt bostadsområde kan en mer påkostad dialog vara en 
god idé anser SKL. Frågeställningarna blir därför: 

• Hur påverkas medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen av e-
deltagande? 

• Vilka möjligheter och hinder skapar e-deltagande när det gäller inflytande i 
planeringsfrågor? 

Disposition 
Denna kandidatrapport är uppbyggd på sätt att först följer teori/litteraturgenomgång. I 
metodavsnittet som följer beskrivs hur fallstudien gått till. Därefter följer ett avsnitt 
om dialogformer i Nacka varpå resultat från fallstudierna/empirin förklaras. Där 
anges först en beskrivning av respektive område i Nacka och därefter följer en 
sammanfattande tabell med de olika frågeställningarna. I analysdelen analyseras 
fallen och en diskussion förs angående hur medborgardialogen kommer användas i 
stor utsträckning i den framtida planeringen. Sist följer en mer allmän diskussion 
samt slutsats om hur e-deltagande påverkar medborgardeltagandet/inflytandet i 
planeringen. 
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Teori/litteraturgenomgång 
Här presenteras vilken tidigare erfarenhet som finns angående medborgares 
delaktighet i samråd och e-deltagande som en metod för delaktighet. 
Definitioner 
Under denna rubrik finns definitioner av vanligt använda begrepp som är bra att ha 
med sig i vidare läsning av uppsatsen.  
Medborgardialog är ett utbyte av kunskaper och erfarenheter under ett samtal. 
Samtalet behöver inte vara fysiskt för att räknas som medborgardialog. Två eller flera 
parter kan vara inblandade (de Laval, 1999). Enligt de Laval är det viktigt att alla 
deltagare ges möjlighet att ta del av den andra partens förslag och besvara dem i en 
dialog. Liknande definiton återfinns också i IT-verktyg i demokratins tjänst, de 
kunskaper som medborgarna besitter ses som en tillgång för att forma framtidens 
kommun och framtidens landsting (Sveriges kommuner och Landsting, 2010). 
Medborgardeltagande i planeringsprocessen, innebär att allmänheten deltar i 
planeringen (Khakee, 2000).  Medborgardeltagandet kan mätas i termer av hur många 
som deltog, vilket kön och ålder, medan medborgarinflytande innebär att 
medborgarens deltagande i dialogen ger ett resultat i den fysiska planeringen 
(Khakee, 2000). Även om synpunkter är rådgivande är inflytandet som följer av 
deltagandet det som påverkar demokratin. Inflytandet är svårare att kvantifiera i 
siffror och tabeller eftersom det inte går att mäta. Observera att medborgarinflytande 
kräver medborgardeltagande, men inte tvärtom. 
E-förvaltning är en metod i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik. Tillsammans med förändringar inom organisationen och nya 
kompetenser som detta medför anses e-förvaltning vara positivt (SOU, 2013:34). 
3D-visualisering innebär att en stadsdel visualiseras i en miljö där det finns med 
höjder istället för att visualisera området genom en vanlig karta. Genom att använda 
sig av 3D-visualiseringen kan upplevda avstånd bättre representeras (Wu, et al., 
2010). Spel i planeringen är ett annat sätt att visualisera en stadsdel, i spelet kan 
också en förståelse för beslutsfattandet inkluderas beroende på hur spelet är upplagt. I 
spelmiljön kan det också ges möjlighet för skapande (Poplin, 2012). 
Detaljplaneprocessen 
Här följer ett avsnitt om detaljplaneprocessen, hur det går till från idé till antagen 
detaljplan. 
När ett område ska förändra sin karaktär behövs det en ny detaljplan. En detaljplan är 
ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätter i området. Processen för 
framtagandet av den nya detaljplanen börjar med ansökan om planbesked, i 
planbeskedet står det om kommunen kommer fortsätta med planläggningsarbete, se 
figur 1 nedan. Vem som helst får söka om planbesked, men i och med kommunens 
planmonopol får kommunen neka planläggning – ett beslut som inte går att 
överklaga. När planbeskedet blivit godkänt startar kommunen i de fall där det är 
nödvändigt arbetet med ett planprogram i vilket de anger utgångspunkter och mål för 
planen (Boverket, 2012). I de fall där program används ska ett programsamråd hållas 
som ges allmänheten, myndigheter, organisationer med flera möjligheten at yttra sig 
kring förslaget på förändring, se figur 1. I enklare planförfaranden är planprogram 
dock inget krav.  
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Figur 1 Schematisk bild av planeringsprocessen. Bildkälla: Paulina Österberg Lindroos. 

Kommunen upprättar sedan förslag till detaljplan som berörda fastighetsägare, 
hyresgäster samt länsstyrelsen får yttra sig kring i ett samråd. Kallelse till samråd får 
alla som berörs av planen och det kungörs i post och inrikes tidningar, men det är 
långt ifrån alla kallade som deltar. Henecke & Khan (2002) skriver att det oftast är en 
föreningsaktiv, välutbildad medelålders man som deltar i samråden (Henecke & 
Khan, 2002). Personer med sämre socioekonomisk bakgrund, unga och kvinnor är 
däremot underrepresenterade. Detta kan bero på menar Henecke & Khan (2002) att 
sammansättningen på kommunernas planeringskontor också har en sammansättning 
bestående av största delen män.  
De synpunkter som sedan kommit in sammanfattar kommunen i en 
samrådsredogörelse, se figur 1 ovan. Om de som är berörda av detaljplanen har 
uttryckt önskemål på förändring av planen kan kommunen nu göra ändringar.  
Planen med eventuella ändringar ställs sedan ut på granskning, varvid synpunkter 
måste skriftligen lämnas av berörda. Om berörda inte skriftligen lämnar in synpunkter 
har de inte rätt att överklaga. Granskningstiden ska vara minst tre veckor. Efter 
granskningen antas planen i kommunfullmäktige varvid överklagandetiden på tre 
veckor inträder. Om planen inte blivit överklagad vinner den laga kraft och bygglov 
kan sökas (Boverket, 2012).  
 
Olika grader av medborgarinflytande 
Här beskrivs olika grader av inflytande efter Arnsteins teori. Arnstein visualiserar 
inflytande med hjälp av en stege där steget längst ner är minst inflytande och steget 
högst upp är mest inflytande. 
Arnstein (1969) skriver i sin artikel A ladder of citizen participation att deltagande 
aldrig ses som något negativt, att ingen egentligen är emot det eftersom det anses vara 
något bra. Arnstein har formulerat olika grader av medborgarinflytande i form av en 
stege med åtta steg, se figur 2 nedan. De två nedersta stegen manipulation och terapi 
innebär egentligen inte något inflytande alls. Med manipulationssteget (1) anses 
medborgardeltagande vara en störning istället för något positivt. Terapi (2) är enligt 
Arnstein i vissa grupper markerat som deltagande, men det är lögner och arrogans 
inblandat. Steg tre till fem innebär ett symboliskt inflytande. Bland stegen för 
symboliskt inflytande finns information (3) som ett första steg att legitimera 
medborgardeltagande. Medborgaren informeras om vad som planeras för, detta sker 
genom en envägskommunikation från myndighet till medborgare. Konsultation (4) 
innebär att man inbjuder medborgare att uttrycka sina åsikter, även om 
myndigheterna inte behöver lyssna på dem. Blidkande (5) kan ses som ett högre steg 
av symboliskt inflytande eftersom man kan se det som ett sätt att avvärja en uppstådd 



 
 

8 
 

konflikt. I det femte steget svarar myndigheten på de synpunkter vilka medborgaren 
lämnat och för därmed en dialog. De översta tre stegen innebär grader av 
medbestämmande där partnerskap (6) innebär att myndigheten och medborgarna 
förhandlar om vilken utveckling som ses som önskvärd. Det näst översta steget 
delegerad makt (7) innebär i praktiken att de förhandlingar som sker mellan 
myndigheter och medborgare ger resultatet att medborgarna fattar det faktiska 
beslutet genom t.ex. en folkomröstning. Det allra översta steget medborgarkontroll 
(8) innebär att medborgarna konrollerar allt gällande samhället. Detta skulle innebära 
att enskilda medborgare kan fatta alla beslut. Det åttonde steget är enligt Arnstein inte 
möjligt att uppnå då inte ens Amerikas president innehar en sådan makt (Arnstein, 
1969). 

 
Figur 2 Arnsteins stege med stegen Manipulation (1), Terapi (2), Information (3), Konsultation 
(4), Blidkande (5), Partnerskap (6), Delegerad makt (7) och Medborgarkontroll (8). Bildkälla: 
Pål Castell i steget och trappan – mellanplatsprojektet. 

Detta är en teoretisk bild när man försöker mäta inflytandet i olika steg. Under 
rubriken deltagande och inflytande i planeringspolitiken beskrivs olika 
demokratimodeller och hur deltagande och inflytande presenteras i den svenska och 
europeiska lagstiftningen. 
Deltagande och inflytande i planeringspolitiken 
Henecke & Khan (2002) beskriver fyra olika demokratimodeller som visar olika mått 
av deltagande i planeringen. Den första två modellerna är inom det som kallas liberal 
demokrati vilket inkluderar en elitdemokratisk och en pluralistisk modell. 
Tillsammans har det en gemensam utgångspunkt i att medborgare inte är kapabla att 
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fatta egna beslut eftersom de då skulle främja sina egenintressen, utan bör genom val 
välja fram sina representanter. Deltagardemokrati är den tredje modellen vilken har 
som utgångspunkt att alla medborgare är kapabla att ta goda beslut för samhället. 
Deltagardemokratin anser skapa demokratiska kvalitéer hos människor vilket ger en 
känsla av gemensamt ansvar för att skapa det goda samhället. Denna 
demokratimodell bygger på ett indirekt inflytande, men inget direkt inflytande. 
Deltagandet måste enligt Henecke & Khan (2002) medföra ett reellt inflytande för att 
medborgare ska finna det värt att delta. Den fjärde och sista modellen som Henecke 
& Khan tar upp är den deliberativa demokratin vilken grundar sig på att alla 
medborgare ska ha lika möjligheter att delta i den politiska processen. Den 
deliberativa modellen handlar om att nå konsensus, att föra en god kommunikation 
där man gemensamt fattar ett beslut som anses vara bäst för det allmänna. Detta 
innebär alltså att medborgarna åsidosätter sina egna intressen. Dock menar författarna 
att denna typ av demokrati är svår att uppnå då vissa personer kan föra argument för 
sin sak och på så sätt manipulera de andra deltagarna.  
Med den Plan- och Bygglag som utkom 1987 var syftet att demokratisera 
planprocessen och frångå den elitdemokratiska karaktär som tidigare präglat 
planeringen. Istället önskades en deltagardemokratisk karaktär där medborgare får 
chans att uttrycka sig. Istället för den statliga efterhandskontrollen gavs nu 
medborgare denna rätt att kontrollera planerna. Med PBL från 1987 lagfästes 
medborgardeltagandet vilket också skapade förutsättningar för ett ökat 
medborgarinflytande över planeringen, enligt de definitioner som presenterats under 
avsnittet med samma namn  (Henecke & Khan, 2002). För att stärka 
medborgarinflytandet vidtogs åtgärder som gav medborgarna rätt att lämna 
synpunkter i flera steg av planprocessen. Tidigare var samrådsmöjligheten enbart 
knuten till detaljplaneprocessen, men detta uppmärksammades som ett hinder när 
lagen skulle revideras. Inflytandet var begränsat då planen vid detta skede är tämligen 
fastlåst (Henecke & Khan, 2002). Detta har lett fram till ett nytt samråd vid 
programskedet av planprocessen. 
Kritik har riktats mot dessa möjligheter till medborgarinflytande, olika aktörer i 
branschen anser det vara komplicerat och tidskrävande samt att det ger falska 
förhoppningar till medborgare. Förbunden menar på att deltagandet ska vara knutet 
till den representativa demokratin där medborgarna väljer representanter som ska 
uttrycka deras åsikter. Överklaganden av planen har i vissa fall setts som ett 
medborgarinflytande, men få överklaganden bifalles och därmed fördröjer 
överklagandena processen snarare än hindrar det som planeras för och därmed inte 
innebär ett egentligt inflytande (Henecke & Khan, 2002).  
Utöver de formella kraven för samråd finns också andra former av deltagande som 
framförallt berör översiktsplaner och stadsdelsförnyelse. Då samlas ofta berörda till 
en bredare dialog där möjligheter diskuteras förutsättningslöst vilket ger planerarna 
möjlighet att ta del av värden som de inte själva kan se genom sina objektiva 
glasögon. Det finns också krav på att plantexten skall hålla en tillgänglig karaktär då 
det tidigare upplevts vara stora avstånd mellan medborgare och planerare. Det ligger 
dock fortfarande på planerarens bord att ta initiativ till samråd vilket gör att 
planeraren ofta kan styra de frågor som tas upp under mötena med medborgarna 
(Henecke & Khan, 2002). 
Det är svårt att mäta vilket inflytande enskilda medborgare har över planeringen då 
framförda önskemål ibland sammanfaller med andra intressen eller att åsikten redan 
framförts genom andra kanaler. Det inflytande medborgare har över planeringen rör 
ofta detaljer i planen. Detta har till största delen dessutom skett då deltagandet hölls 
tidigt i processen (Henecke & Khan, 2002). 
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Inom den europeiska politiken används flera metoder för att inkludera medborgare i 
hela EU. Anledningen till dessa initiativ är enligt Karlsson (2013) att medborgare 
uttrycker en misstro till politiken som förs bakom stängda dörrar. Syftet är att minska 
avståndet mellan medborgare och beslutsfattare inom EU (Karlsson, 2013) 
Medborgardialog i den kommunala demokratin 
För att medborgardialogen skall ha möjlighet att utvecklas och bli en del av den 
kommunala demokratin pekar Fridén ut tre nyckelpunkter i Medborgardialogens 
förutsättning i praktiken vilka är 

1. Politiker och tjänstemän måste vara medvetna om att en dialog aldrig kan vara 
förutbestämd. Medborgardialoger är inte ett säkert sätt för att färre 
överklaganden eller upprörda röster i planeringsprocessen 

2. I många fall är dialoger i projektform vilket bör undvikas. Istället bör dialogen 
ses som en ständig verksamhet, på så sätt kan stadsbyggnadskontoret fånga 
upp angelägna frågor. 

3. För att resultatet av medborgardialoger skall bli givande och inflytelserikt 
krävs det att det finns en politisk ambition att ge medborgarna plats i 
systemet. Till den politiska ambitionen för att nå en hållbar struktur på arbetet 
krävs också resurser och styrning (Fridén, 2013). 

De här tre nyckelpunkterna syftar till en fördjupad förståelse över att dialogen är 
något aktivt vilket inte kan räknas med att det sköter sig självt. Dialogen är ett viktigt 
verktyg, men bör också styras aktivt för att dialogen ska bli inflytelserik.  
Nyckelpunkterna nämnda ovan tas senare upp i analysdelen där de analyseras i 
samband med fallen i Nacka kommun. 
Vad innebär inflytandet i planeringen? 
Kritiska röster gällande dialoger höjs också, egentligen inte om dialogen i sig utan det 
inflytande som myndigheter utger sig ge till medborgarna. Tahvilzadeh menar att 
retoriken kring dialogen präglas av ideal om fördjupad demokrati, men i verkligheten 
kan dialogerna förvandlas till ett maktverktyg som kan gynna kommunerna själva. 
Tahvilzadeh nämner Fung (professor i demokrati och medborgarskap) & Wrights 
(forskare inom sociologi) utgångspunkt vilken är att den representativa demokratin 
behöver utvecklas. Detta skulle kunna vara ett sätt att skapa den kraft som behövs för 
att lösa rådande problem med fattigdom och minskat politiskt deltagande. Lösningen 
föreslås inte vara att makten förskjuts till den privata marknaden, utan istället föreslås 
mer demokrati i form av folkligt deltagande (Tahvilzadeh, 2013). 
I ovan skrivna rubriker benämns argumenten för och emot deltagande, inflytande 
samt dialog. Slutsatserna från dessa rubriker är att demokrati kan anta flera former, i 
modeller beskriver Henecke & Khan inflytandet som beror på vilket deltagande som 
tillåts. Medborgardialoger är ett aktivt arbete vilket kräver resurser och intresse hos 
kommunerna, men att dialogen inte nödvändigtvis behöver leda till en fördjupad 
demokrati. Nedan beskrivs nya former av deltagande där IT har stor betydelse. 
Varför e-deltagande?  
I det hektiska livet vittnar många medborgare om att de inte har tid att delta i fysiska 
möten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Detta gör internet till ett allt 
viktigare verktyg för kommunikation. Kommuner och landsting vittnar om ett lågt 
deltagande där framförallt äldre medborgare och främst män deltar. De yrkesgrupper 
som är mest representerade är de som har direkt intresse av planeringsfrågor. Den 
typiske deltagaren är en föreningsaktiv, välutbildad medelålders man (Henecke & 
Khan, 2002).  Att kvinnor och ekonomiskt svagare medborgare inte deltar kan bero 
på det hektiska livet som SKL beskriver men också att medarbetarna på kommunens 
planeringskontor ofta också är välutbildade män (Henecke & Khan, 2002). Med 
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anledning av detta anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att de fysiska 
mötena måste kompletteras med andra metoder. Som exempel finns e-panelen som 
ger möjlighet för medborgaren att delta när det passar den via internet (SKL, 2010). 
Spel i planeringen 
Under denna rubrik tas två exempel upp där spel har använts som en metod för att 
inkludera medborgare i planeringen. 
Spel och multimedier i planeringen är något som utreds som ett sätt att inkludera och 
intressera fler medborgare för planeringsfrågor. Ett exempel på detta är 
experimentspelet NextCampus där universitetet i Hamburg är i dåligt skick. För att 
åtgärd detta har följande förslag framtagits: renovering på den befintliga platsen för 
universitetet, riva hela universitetet och bygga upp det på samma plats, flytta delar av 
universitetet till en ny plats eller flytta hela universitetet till en ny plats (Poplin, 
2012). Poplin skriver bland annat att GIS, multimedier och ”argumentation maps” 
inte har noterats ge ett högre deltagande. Poplin skriver också att former av 
alternativa deltaganden är en viktig del i planeringen, men det kan inte vara den enda. 
I just spel är historieberättandet väldigt viktigt, historieberättelsen utgör bakgrunden 
och syftet för spelaren. Möjligheten för rundvandring i 3D-visualitationer ger 
medborgaren kunskap och är underhållande. Som en slutgiltig faktor anger Poplin 
illustrationer i miljön för medborgaren, en illustration i ett datorprogram kan vara 
betydligt mer effektfullt än en enkel handskiss. (Poplin, 2012).  
I Poplins experiment avslutades studien med intervjuer med deltagarna där resultatet 
visar positiva aspekter såsom potentialen i spelet, fler medborgare blir inkluderade 
och förstår hur planeringsprocessen går till. Några av de negativa aspekterna var dock 
spelets komplexitet samt vad man ska göra med resultaten från en sådan här studie. 
Kommer medborgarnas åsikter användas? Kritik riktades också på sättet man hade 
räknat på konsekvenserna, att metoder likt denna är dyrare (hur mycket nämns inte) 
än vanliga deltaganden samt om det är realistiskt att använda sig av metoder likt 
denna i planeringen (Poplin, 2012).  
I tidsskriften International Journal of Communication skriver författarna Eric Gordon 
och Jessica Baldwin-Philippi om hur medborgardialoger ofta strävar efter att ha så 
många deltagare som möjligt snarare än att fokusera på kvaliteten av dialogen. 
Eftersom samhället fokuserar mer på multimedier görs i artikeln en undersökning om 
hur just en djupare dialog kan genomföras med hjälp av ett spel (Gordon & Baldwin-
Philippi, 2014). Författarna skriver: 

” Participating in local life can be difficult. Voicing an opinion on a local 
ordinance; connecting with like-minded neighbors; learning about a 
planning project: government allows and sometimes encourages citizens to 
take these actions, but barriers remain high. Information is hard to obtain, 
meetings are difficult to attend, and, consequently, local networks are 
challenging to build.”  

Det kan vara svårt att delta i och förstå, svårt att ta till sig information, samt svårt att 
finna tid att delta i möten. Gordon och Baldwin hänvisar till Zalen och Zimmerman 
när de skriver följande: 

” Games, in particular, can offer a productive context through which design 
spaces for civic learning emerge. Games, properly conceived, are clear 
feedback systems that prescribe certain kinds of player actions while 
accommodating changes in the system that emerge from play. Moreover, 
they provide players with opportunities to restructure interactions and 
relationships of power, providing opportunities that are qualitatively 
different from life outside of the game” (Gordon & Baldwin-Philippi, 2014). 



 
 

12 
 

 
En av slutsatserna efter att ha arbetat med spelet Community PlanIt (CPI) var att just 
CPI uppmuntrar medborgare att inte bara reflektera över specifika policyers eller 
planeringsbeslut utan också att reflektera över sina, och andras roller i samhället. 
Spelet fick en positiv stämning där spelarna fick ”gilla” förslag snarare än att ”ogilla” 
dem och frågorna spelarna fick var ofta positivt framställda vilket resulterade i 
positivare, mer deliberativt synsätt. Den deliberativa demokratimodellen syftar enligt 
Henecke & Khan (2002) till att nå konsensus. 
Kort sammanfattning 
I teoriavsnittet har definitioner av vad medborgdeltagande, inflytande och dialog 
klargjorts. Detaljplaneprocessen har klargjorts och där har problematiken med lågt 
deltagande under samråd redovisats. Samråden som hålls redovisar ett innehåll som är 
tämligen fastlåst och därmed inte skapar möjligheter för inflytande. Själva dialogen 
kan därför vara ett sken av inflytande och om kommunen är intresserad av att 
dialogen ska ge ett ökat inflytande behöver dialogen styras på ett sådant sätt. 
Litteraturen analyseras vidare i analys och diskussionsdelarna av denna rapport.  
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Metod och avgränsningar 
En metod är att vetenskapligt närma sig ämnet för uppsatsen, det handlar således om 
att binda sig till att göra en viss typ av undersökningar medan teknik är på vilket sätt 
materialet praktiskt insamlas (Ejvegård, 2009). Det är således viktigt för skribenten 
att formulera en utförlig metod för att kunna nå ett önskvärt resultat. 
Vid denna undersökning av de två fallen i Nacka kommun, Henriksdal och Fisksätra 
har flera metoder använts, d.v.s. triangulering (Ahrne & Svensson, 2011). 
Triangulering innebär att använda flera metoder som ger samma resultat, vilket 
därmed då ökar trovärdigheten i arbetet, författarna skriver: 

”En vanlig grundtanke med triangulering inom en del kvalitativ forskning är 
att man genom att kombinera flera (dock inte nödvändigvis tre) olika 
metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare för att studera ett 
och samma fenomen och på så sätt komma fram till en mer ”korrekt”, 
objektiv eller sann beskrivning än om endast en metod används” 

Dock ska man som forskare vara försiktig med triangulering eftersom att man då 
söker efter en sanning vilket i många fall inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen inte finns (Ahrne & Svensson, 2011). 
I denna rapport har en fallstudie gjorts av två fall i Nacka kommun. Anledningen till 
att det två fallen i Nacka kommun valts är att kommunen ligger angränsande till 
Stockholms stad och de två kommunerna växer tillsammans som en del av den 
snabbast växande staden i Sverige (SCB, 2013). 
Nacka kommun är inte lika tätt exploaterat som Stockholms innerstad och det kan 
finnas större möjligheter för utveckling av en storstads goda kvalitéer. De två fallen i 
Nacka har valts med omsorg för att ha så lika grundförutsättningar som möjligt. 
Ejvegård beskriver detta i vetenskaplig metod som viktigt eftersom det inte går att 
jämföra två olika fall med totalt olika förutsättningar. Enheter och valuta som 
används bör alltid omvandlas för att få en helhetsbild som faktiskt är jämförbar 
(Ejvegård, 2009). Själva fallstudien grundar sig på publikationer kring 
undersökningsområdena i Nacka samt intervjuer med respektive ansvarig planerare. 
Till intervjun har frågor angående planerarens bakgrund, tidigare erfarenheter av 
medborgardialoger, möjligheter och svårigheter med dialogen samt prisuppgifter, 
ställts till planerarna. Frågorna i sin helhet finns att läsa i bilaga 1.  
Frågorna är av liknande karaktär i de olika fallen för att en komparation ska vara 
genomförbar. Ett problem med fallstudier är att de aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten. Därför bör slutsatserna som dras, analyseras och vara ”försiktiga” 
(Ejvegård, 2009). Meningen med fallstudierna är att förstå syftet med alternativa 
digitala metoder för deltagande, snarare än att förklara metoderna vilket också 
Ejvegård skriver (Ejvegård, 2009). I intervjusituationen har en kortfattad presentation 
av mig gjorts varefter planeraren fått förklara sin bakgrund innan frågorna ställts. 
Intervjun har spelats in för att inte distrahera vid intervjutillfället. Intervjuarens 
neutralitet handlar enligt Ejvegård (2009) om att intervjuaren inte ska uttrycka sitt 
gillande eller ogillande till svaren. De ställda frågorna får inte heller vara av ledande 
karaktär enligt Ejvegård (2009), därför har frågorna ställts som raka frågor.  
Till fallstudierna har enbart planerare intervjuats. Anledningen till detta är att 
eftersom projektet pågått under en så begränsat tid har det helt enkelt inte funnits tid 
över till att intervjua medborgare. Det skulle kunna vara både intressant och 
utmanande att ha med invånare i intervjuer, men detta har som sagt på grund av 
tidsbrist fått strykas ur agendan för att arbetet ska kunna hålla en så god kvalitet som 
möjligt. Sammanställningen av resultatet finns i nästa avsnitt. 
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Resultat från fallstudien i Nacka kommun 
I det här avsnittet beskrivs först de olika dialogformerna som använts i Nacka 
kommun och sedan empirin utifrån de av mig utförda intervjuerna med tjänstemän på 
Nacka kommun. Henriksdal beskrivs direkt efter rubriken dialogformer i Nacka 
kommun. Därefter följer beskrivningen av Fisksätra. Sist finns en sammanfattning av 
fallstudien där de olika områdenas sammansättning beskrivs. 
Dialogformer i Nacka kommun 
Nacka kommun arbetar med flera olika dialogformer. Planenheten, vilket är den enhet 
som har ansvar för detalj- och översiktsplaner, har länge jobbat med kvartersdialoger 
i förnyelseområden. Då skickar de ut en kallelse till ett kvällsmöte där man kan ”beta 
av” området kvartersvis. Fastighetsägarna får chans se närmare på sina egna 
fastigheter och förklara vad de önskar vid utvecklig i området. Detta är ett sätt att 
anstränga sig för att få medborgarinflytande i planeringen, tjänsteman 1 tror inte att 
man bör komma ”uppifrån” som planerare och påstå sig veta vad medborgarna vill 
ha. En beskrivning av tjänsteman 1 finns under rubriken med samma titel. Andra 
engagemang för medborgarinflytande har varit workshops på helger i Älta. Den 
största utmaningen som planerare är att göra avvägningar mellan olika synpunkter 
och göra en bild av hur väl medborgaren tagit till sig informationen. När man har en 
digital dialog likt denna finner tjänsteman 1 fördelar genom att det är lättare att 
sortera data. Tyvärr är det ofta de negativa delarna som framkommer vid dialoger 
medan de positiva hamnar i skymundan. En önskan om att höra mer av de positiva 
synpunkterna är viktigt för avvägningarna som måste göras. ”Om 60% tycker att 
något är bra och 20% tycker att det är dåligt och uttrycker det. Vad bör man då göra?” 
Tjänsteman 1 tror inte att synpunkter som kommer in via digitala metoder där det inte 
är krav på att lämna kontaktuppgifter håller en dålig karaktär och hon tror att 
invånarna tänker efter mer när de ska formulera sig skriftligt eftersom det då finns 
kvar. På traditionella samråd växlas ofta hårda ord som inte syns i 
samrådshandlingarna. Flera karismatiska personer som argumenterar och få med sig 
på samråd. För att positiva aspekter också ska framgå tycker Tjänsteman 1 att 
formulär kan vara en god lösning 1. 
 
Henriksdal 
Tjänsteman 1 
Till detta avsnitt grundar sig mycket av informationen på en intervju med en 
tjänsteman på Nacka kommun. Tjänstemannen är utbildad husarkitekt och har arbetat 
på Nacka kommun i ca 10 år. Hen började på planenheten för 3 år sedan efter att 
tidiagare arbetat på bygglovenheten. Tjänstemannen arbetar med dialoger och utreder 
möjligheter för dialogformer.  
Beskrivning av området 
Henriksdal är ett område i västra Nacka, Sicklaön. Området gränsar till Stockholms 
stads södra Hammarbyhamnen och Danviksklippan. Området begränsas av 
Kvarnholmsvägen och Värmdövägen, se figur 3 nedan 

                                                 
1 Intervju den 11 april 2014 



 
 

15 
 

 
Figur 3 Översiktskarta över området. Bildkälla: Eniro. 

Vid Henriksdalsberget finns ett vattentorn, ett reningsverk och Danviks center 
tillsammans med privatägda bostäder byggda åren 1968-1970 i form av två höga 
skivhus placerade i en krans kring en inre gård. Typiskt för byggåren är 
trafikseparering och just Henriksdal karakteriseras av en ring för biltrafik runt 
området, ingen trafik finns således i området (Nacka kommun, 2012). Området är 
utpekat som ett kulturmiljöområde i Nacka kommuns kulturmiljöprogram, det finns 
också fornlämningar i området. I översiktsplanenen för Nacka kommun pekas västra 
Sicklaön, vilken Henriksdal är en del av ut som ett utvecklingsområde för en tät och 
mer blandad stad. En tät och blandad stad bör enligt översiktsplanen vara lätt att hitta 
i samtidigt som enskilda stadsdelar ska ha en egen utformning vilket gör att staden får 
sin identitet och karaktär (Nacka kommun, 2012). Ett arbete att ta fram ett 
planprogram pågår just nu, se var i planprocessen Nacka kommun befinner sig just nu 
i figur 4 nedan. 

 
Figur 4 Visar var i planprocessen Henriksdalsprojektet ligger just nu. Bildkälla: Paulina 
Österberg Lindroos. 
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Att Henriksdal delvis är svårt att nå upplevs under platsbesöket. Från busshållplatsen 
tog det ca 10 minuter att gå till bostäderna på Henriksdalsberget. Det finns också en 
busshållplats vid den lokala dagligvarubutiken i bostadsområdet, se figur 5 nedan. 
Med Henriksdals goda läge är också utsikten något utöver det vanliga, se figur 6. 

 
Figur 5 Busshållplats och matbutik vid Henriksdalringen. Bildkälla: Paulina Österberg 
Lindroos. 

 
Figur 6 Utsikt från den norra utsiktsplatsen uppe på Henriksdalsberget. Bildkälla: Paulina 
Österberg Lindroos. 

Utmaningar i planarbetet 
Området är topografiskt komplext och detta blir enligt Nacka kommun (2012) en 
utmaning då bebyggelsen ska anpassas till en stads goda kvalitéer. Kvarnholmsvägen 
utgör en entré till området, men den är kraftigt belastad, ny bebyggelse skulle ge ökad 
belastning vilket behöver utredas i framtida planarbete (Nacka kommun, 2012). 
Eftersom området begränsas av två kraftigt trafikerade vägar bildas starka barriärer 
vilket också måste utredas i planarbetet. De sammanfattande punkterna som ska 
utredas i planprogramframtagningen är: 

• Ny entré till området 
• Topografiska förutsättningar 
• Fragmenterat område med starka barriärer 
• Ny bebyggelsestruktur med stadskvalitéer 
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• Ny bebyggelse med hänsyn till natur-, rekreation och kulturvärden. 
• Samordning med befintliga planer och ny infrastruktur 
• Trafikbuller (Nacka kommun, 2012) 

Hur dialogen gått till 
Eftersom området ligger centralt i Nacka och västra Sicklaön ska utvecklas till att bli 
en tät och mer blandad stad var det aktuellt med en dialog som kunde nå ut till många 
för att skapa acceptans. Att dialogen är öppen ger också förutsättningar för fler 
platsvärden att nå fram till planerarna säger tjänsteman 1 i intervjun2. På grund av 
områdets komplexitet önskades en visualisering i 3D-miljö för vilket verktyget 
Cityplanner användes. Cityplanner är ett verktyg som man med hjälp av 
bakgrundsdata (nuläge i form av ortofoto, höjdmodell och 3D-byggnader) kan bygga 
upp modellen. Detaljplaneillustrationer kan också laddas in i modellen från bland 
annat Google SketchUp. Till modellen kan sedan sakägare, politiker och andra 
intressenter bjudas in för att kommunicera förslaget. Deltagarna kan lämna 
synpunkter och markera vad synpunkten berör, de kan också lägga in illustrationer 
(Agency 9 , 2003). Ett exempel på hur det ser ut i 3D-modellen finns i figur 7 nedan. 

 
Figur 7 3D-modellen i cityplanner. Bildkälla: (Cityplanner, 2014). 

Dialogen som legat uppe på Nacka kommuns hemsida i två månader, 10 december till 
26 februari, och har gett 151 inkomna synpunkter. Medborgarna har fått lämna 
synpunkter som andra har kunna se och kommentera/gilla. I intervjun med tjänsteman 
1 anger hen att anledningen till valet av den tidiga dialogen är för att skapa acceptans 
för invånarna att förändring kommer ske och att man som planerare kan utnyttja 
inkomna synpunkter i planeringen.  Tjänstemannen nämner att Henriksdal utgör ett 
hörn av Nacka vilket gränsar till Stockholm, området är byggt som ett 
miljonprogramområde, är isolerat och har haft ett dåligt rykte. Från början ingick 
Henriksdalsringen i allmännyttans bestånd, men det har till stor del övergått till privat 
ägo.  

                                                 
2 Intervju den 11 april 2014 
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Tunnelbana till Nacka 
Tunnelbaneavtalet i Stockholmsförhandlingen gör att man måste bygga nya bostäder 
och där är Henriksdal ett viktigt område att bygga i. Totalt ska det enligt avtalet 
byggas 13500 på västra Sicklaön (Stockholmsförhandlingen, 2013). Det kommer inte 
finnas en tunnelbanestation och därför utreds promenadvägar till Sickla. Just 
önskemål om vägar till Sickla är något som invånarna har efterfrågat i dialogen. 
Anledningen till att metoden genom 3D-visualisering använts är på grund av den 
kuperade terrängen. Henriksdal är till synes nära på kartan, men detta representerar de 
faktiska avstånden på ett otillräckligt sätt. 3D-visualationen blir således ett effektivt 
verktyg till att kunna sättas in i verkligheten som inte skulle kunnat representeras 
annars.  
Tid och kostnad för projektet 
Till verktyget Cityplanner har flera olika leverantörer varit inblandade till olika delar, 
det har varit stora problem att byggnader till en början såg ut som ”råttbon” inuti. På 
grund av dessa problem har det tagit lång tid att färdigställa dialogen. Den totala tiden 
som använts är 1,5 år vilket också lett till ökade och oväntade kostnader. 
Projektledaren för området uppskattar att kostnaden för dialogen ligger mellan 
300000 – 400000 kronor mot det budgeterade 250000. Det är dock inte riktigt 
representativt med den totala kostnaden eftersom detta varit ett pilotprojekt och 
mycket av svårigheterna som tacklats med i Henriksdal kan undvikas i övriga 3D-
visualationer i Nacka kommun förtydligar projektledaren3. Som det ser ut nu kommer 
dialogen fortsätta i samrådsskedet för programförslaget genom samma metod. I 
planprogrammet kommer förslag till bebyggelse dock ingå, tanken är att de 
synpunkter som kommit in ska inarbetas i detta förslag vilket är möjligt att göra till 
viss del enligt tjänstemannen4. Förhoppningen är att kunna tillmötesgå de synpunkter 
som kommit in, men alla kan inte tas hänsyn till och avvägningar mellan olika 
intressen måste göras. Ytterligare gäller att det inte finns lagrum att hänvisa till för 
överklaganden inom plan och bygglagen i det här skedet av planeringsprocessen. 
Tjänsteman 1 påpekar i intervjun att den tidiga dialogen ska kunna ge acceptans hos 
invånarna och att det är viktigt för planerarna att kunna ta in de värden som finns på 
platsen som de som bor och vistas där ofta känner till i större utsträckning.  
Svårigheter 
Tekniken har varit ett hinder för att dialogen ska flyta på som önskat, till verktyget 
behövs en så kallad plug-in, Java. Denna måste uppdateras ibland och det kan vara 
svårt för de som inte har datorvana. Det största problemet har dock varit datorer i 
offentlig miljö där det krävs vissa behörigheter för att uppdatera program vilket då 
krävt att kommunens IT-tekniker varit tvungna att besöka datorerna för att göra 
uppdateringen.  
Statistik 
Tjänsteman 1 sa under intervjun att just denna dialog har varit väldigt lyckad i och 
med det höga deltagandet, det har inkommit 151 synpunkter från 47 personer och tre 
föreningar/företag. Anledningen till det höga deltagandet kan bero på att kort har 
skickats ut till invånarna i Henriksdal och dialogen har fått uppmärksamhet i media. 
Modellen har visat sig intressant för invånarna, det är fortfarande hög besöksstatistik 
enligt tjänstemannen. Det har inte varit ett krav att lämna kontaktuppgifter, men 
medborgaren hade ett val att lämna namn och mailadress. Eftersom det inte var ett 
krav att lämna kontaktuppgifter är det svårt att kunna göra ett statistiskt samband av 
deltagarna. Enligt det opublicerade arbetsmaterial som jag fått ta del av (Nacka 
                                                 
3 Kontakt den 23 april 2014 
4 Intervju den 11 april 2014 



 
 

19 
 

kommun, 2014) var av de som lämnade kontaktgifter (förnamn) 18 kvinnor och 28 
män. Av de som hade lämnar både förnamn och efternamn var 22 under 50 år, 14 
över 50 år. Inkomstuppgifter har inte varit möjligt att ta fram. Statistiken är dock 
något missvisande eftersom alla inte lämnat sina fullständiga namn. Ett exempel på 
en synpunkt visar i figur 8 nedan. Figuren kommer ifrån en opublicerad 
sammanställning av synpunkterna som inkommit (Nacka kommun, 2014). 

 
Figur 8 En inkommen synpunkt från dialogen i Henriksdal. Bildkälla: (Nacka kommun, 2014). 

Acceptans 
På frågan om färre överklaganden vid tidig dialog svarade tjänstemannen att man inte 
kan förutse detta. Tjänstemannen påpekar att kommunikation är jätteviktigt då man 
förhoppningsvis skapar acceptans för de som bor i området. Eventuellt kan detta leda 
till färre överklaganden vid detaljplaneläggningen. Jämfört med andra dialoger 
tjänstemannen varit inblandad i har fler synpunkter inkommit, vilket kan ha att göra 
med i vilket skede man har dialogen. Det kan vara känsligare att lämna synpunkter 
vid samrådsskedet.  
 
Fisksätra 
Tjänsteman 2 
Till detta avsnitt grundar sig mycket av materialet på intervjuer med en annan 
tjänsteman på Nacka kommun. Tjänsteman 2 kommer från en bakgrund på 
samhällsbyggnadsprogrammet på KTH och har arbetet på Nacka kommun sedan hen 
skrev sitt examensarbete. 
Beskrivning av området 
Fisksätra är ett område i sydöstra Nacka se karta i figur 9 nedan. Området stod färdigt 
1974 och består idag till största delen av flerbostadshus mellan 6-7 våningar (Nacka 
kommun, 2013). I Fisksätra blandas olika kulturer och sammanhållningen anses vara 
god bland de boende. Många av de boende i Fisksätra uppskattar sport och odling, i 
centrum finns handel för lokalodlade grönsaker. Det finns dock otrygga stråk i 
området vilka undviks av bland annat unga kvinnor. Eftersom området är 
färdigställdes 1974 då det fanns andra förutsättningar för vem man planerade för, 
finns idag stora behov av upprustning (Nacka kommun, 2013). Se Fisksätra på karta i 
figur 9 nedan. 
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Figur 9 Översiktskarta över Fisksätra. Bildkälla: Eniro. 

Workshop med Minecraft 
För att Fisksätra ska fortsätta utvecklas i den mångkulturella sammansättning, i form 
av en blandad befolkning med olika bakgrund som det idag krävs att planenheten inte 
ska komma ifrån ett ”uppifrånperspektiv”. Därför var det aktuellt med en aktiv dialog 
med medborgarna.  
Bakgrunden till workshopen var den omfattande dialog som kommunen 2010 höll i 
Fisksätra. Dialogen har gett kunskap om vad de boende önskar i sitt bostadsområde. 
Som ytterligare en del inför detaljplaneprogrammet bjöds nio unga vuxna mellan 17-
21 år in till en workshop, i vilken flera metoder användes för att få chans att dela med 
sig av sin syn på utvecklingen av sitt område. Syftet med en av metoderna var att 
undersöka om hur spelet Minecraft kan användas för dialog i 
samhällsbyggnadsprocessen. Projektet är ett av Svensk byggtjänst tre pilotprojekt i 
Sverige (Nacka kommun, 2012). 
Workshopen har gått till på följande vis: Under första dagen höll ansvarig planerare, 
Ann-Christin Rudström, en inledande genomgång där hon sammanfattade det som 
inkommit under Fisksätradialogen och vad denna workshop ska ge för bidrag till 
detaljplaneprogrammet. Därefter följdes detta av en genomgång av 
hållbarhetsaspekterna med den beskrivning som anges i kommunens översiktsplan. 
Under workshopen diskuterades de tre gemensamma målen i Fisksätraakademins 
arbete: fler i egen försörjning, engagerade medborgare samt den inre och yttre bilden 
av Fisksätra. Det var inte fören den tredje dagen som Minecraft användes med 
tillägget Mina kvarter, utvecklat av Svensk byggtjänst tillsammans med 
spelutvecklaren Mojäng. Tillägget gör det möjligt för spelaren att på ett enkelt sätt 
kan ändra och bygga till i den fysiska miljön. Mellan dag ett och två fick deltagarna i 
hemläxa att genomföra egna studier genom att intervjua tio boende i Fisksätra var vad 
de vill se mer eller mindre av i sitt bostadområde. 
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Resultatet av workshopen 
I början av workshopen hade deltagarna svårt att förstå syftet med workshopen 
eftersom de tidigare inte haft något intresse för planeringsfrågor. Denna bild 
klarnades dock upp efter utförd workshop. Resultatet av workshopen tyder på ökat 
intresse för planeringsfrågor hos deltagarna (Nacka kommun, 2012). Under 
workshopen formulerades visionen att 2030 ska Fisksätra vara en förebild bland 
Stockholms förorter där gemenskap och kärlek är ledord och mellan unga och gamla 
finns det en kravlös sammanhållning. Deltagarna fick också utifrån aspekterna social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet formulera idéer och motivera med tre argument 
vad som gör dem så viktiga. Inom kategorin ekonomisk hållbarhet fanns idéerna 
fräschare gemensamma lokaler, en konstvägg, och en upprustning av Fisksätraskolan. 
De ekonomiska aspekter som framlystes genom att rensa upp runt Fisksätra holme, 
fler fungerande återvinningsstationer, urban odling. Slutligen inkluderas 
kvinnocenter/tjejgym, förbättra fritidsaktiviteter och ha kartor för bättre orientering 
inom social hållbarhet. 

 
Figur 10 Visar en av entréerna till Fisksätra centrum idag. Bildkälla: (Nacka kommun, 2013). 

 
Figur 11 Förslag till utveckling av centrum och parkeringsplats gjord under workshopen i 
Minecraft. Bildkälla: (Nacka kommun, 2013). 

Fisksätra delades upp i tre delområden där Minecraft-övningen sedan utfördes. I 
delområde 1 vid vattnet och runt idrottsplatsen önskades att de gröna ytorna längs 
vattnet och vid idrottsplatsen ska rustas upp och göras trevligare, se figur 12 och 13. 
Gästvänligheten ska förbättras genom bänkar, grillplatser mm. Delområde 2 
inkluderar stationen och centrum, se figur 10 och 11 ovan. Där vill man se en 
upprustning av stationshuset med bättre informationsskyltar samt att tillgängligheten 
för rörelsehindrade bör förbättras. Det föreslås också att centrum ska rustas upp. I 
delområde 3, ”Soptippen” och Lakegatan, föreslås ett kvinnocenter, området kan 
också ge möjligheter för odling. En konstvägg anordnas också längs Lakegatan. 
(Nacka kommun, 2012).  
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Figur 12 Idrottsområdet idag. Bildkälla: (Nacka kommun, 2013). 

 
Figur 13 Förslag till nytt idrottsområde gjort i Minecraft. Bildkälla: (Nacka kommun, 2013). 

  
Både innan och efter workshopen tillfrågades deltagarna vad de önskade att resultatet 
av dialogen skulle bli. Sammanfattningsvis hoppades ungdomarna i början av 
workshopen att de åsikter som kom ifrån dem verkligen skulle användas och att det 
inte bara skulle rinna ut i sanden, vilket de ansåg att det tidigare gjort när någon 
försökt att förändra något. De önskade att det kommer bli förändringar i den fysiska 
miljön. I slutet av workshopen fick deltagarna fylla i en enkät om vad de tyckte om 
metoden. I slutrapporten Fisksätra – våra drömkvarter sammanfattas åsikterna om att  

”workshopen har ökat deltagarnas förståelse för stadsplaneringen och 
intresse för hur planerna för Fisksätra utvecklas. De flesta tycker att spelet 
Mina kvarter är ett bra verktygför att gestalta idéer kring stadsplanering och 
samtliga deltagare skulle rekommendera andra att delta vid liknande 
tillfällen” (Nacka kommun, 2012). 

Dialogen i vidare planeringsarbete 
Tjänsteman 2 anser att det inte finns anledning till att lägga ner mycket resurser på 
dialog och ett program om inte förhoppningen är att använda materialet i 
detaljplanearbetet. Eftersom deltagarna tvivlat på hur deras synpunkter tas hänsyn till 
och huruvida de används har deras kontaktuppgifter sparats för att planerarna ska 
kunna ge återkoppling till ungdomarna. Tjänsteman 2 påpekar att det som varit 
viktigast har varit att informera ungdomarna om de långa planeringsprocesserna samt 
att de inte kommer se resultat inom den närmaste framtiden. Figur 14 nedan visar 
schematiskt var i planeringsprocessen utvecklingen av Fisksätra ligger. 
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Figur 14 En schematisk bild över var i planeringsprocessen utvecklingen av Fisksätra ligger. 
Bildkälla: Paulina Österberg Lindroos. 

Känslan av att blivit lyssnad på kan vara minst lika viktig som det inflytande som 
dialogen kan medföra i många fall berättar Tjänsteman 2 i intervjun. Nacka kommun 
arbetar flitigt med dialoger i och med de krav som finns på att bygga nya bostäder. 
Tjänsteman 2 nämner också likt tjänsteman 1 att det är negativa röster som gör sig 
hörda, även om positiva röster kan vara i majoritet. Tjänsteman 2 tror att tidiga 
dialoger kan främja acceptans och hjälpa planeraren att få in kvalitéer som inte ett 
objektivt planerarperspektiv normalt sätt inte kan uppfatta.  
Tid och kostnad för workshopen 
Eftersom dialogmodellen med Mina kvarter var ett pilotprojekt från Svensk 
byggtjänst har Nacka kommun fått ett väldigt förmånligt pris. Tjänsteman 2 påstår att 
dialogen varit gratis och att Nacka kommun sedan fått ett förmånligt pris för att 
använda Mina kvarter i utställningsskedet. 
Sammanfattning av fallen i Nacka kommun 
Både Henriksdal och Fisksätra är områden som är byggda under miljonprogramtiden 
vilket kan ha lett till ett dåligt rykte och starka krafter mot förändring finns i båda 
fallen. De båda intervjuade tjänstemännen anser att dialogformen med e-deltagande 
varit effektiv i form av att väcka mer intresse och acceptans för förändringen. Båda 
tjänstemännen ställer sig positiva till inflytande i planeringen och anser att e-
deltagande är ett sätt att få mer inflytande i planeringen. De hinder för deltagande 
som tagits upp är tekniken som strulat och resurser, i form av att själv lära sig och 
vara delaktig under dialogtillfället, som krävts för att kunna utföra dialogen.  
Nedan visas en tabell som sammanfattar resultatet av undersökningen. I 
vänsterspalten anges frågeställningen och de två högra kolumnerna sammanfattar 
resultatet ifrån intervjun med de olika tjänstemännen på Nacka kommun. 
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Frågeställning Henriksdal Fisksätra 

Vilket deltagande har 
e-deltagandet gett 
planeringsprocessen? 

Deltagandet har 
resulterat i 151 unika 
synpunkter. 

I workshopen deltog sju 
utvalda ungdomar som 
fick chans att delta under 
tre dagar. 

Vilka möjligheter för 
inflytande finns i 
området från e-
deltagandet? 

Det finns än så länge 
goda möjligheter för 
inflytande. De åsikter 
som inkommit under 
dialogen behandlas i 
framtagande av 
planprogram. I 
planprogrammet 
fastställs riktlinjerna för 
detaljplanearbetet som 
kan avgöra vilket 
inflytande medborgarna 
fått genom dialogen. 

I planprogrammet som 
antogs i 
kommunfullmäktige 
2012 finns workshopen 
omnämnd och några av 
ungdomarnas förslag 
visas upp. Detta skapar 
möjligheter för 
inflytande då det som 
anges i planprogrammet 
är tämligen fastställt ska 
ingå i framtidens 
detaljplaner. 

Vilka hinder för 
inflytande finns i 
området från e-
deltagandet? 

Tekniken kan vara ett 
hinder när det gäller 
medborgarinflytande 
inom e-deltagande. Den 
ska vara lättförståelig 
men samtidigt ge 
möjlighet för 
synpunktslämnande och 
vara säkert.  

Konsulter som varit 
kunniga i spelet har varit 
delaktiga under sista 
dagen. I övrigt har tiden 
varit det som begränsat 
dialogen. 

Tabell 1 Sammanfattning av resultatet av undersökningen. 
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Analys av e-deltagande  
I detta avsnitt analyseras fallen med hjälp av den litteratur som lästs. 
Frågeställningarna tas återigen upp i omfattning om hur e-deltagande ökar 
deltagandet och hur inflytandets möjligheter och hinder föreligger. 
I det hektiska liv som idag levs i samhället ger samrådsmöten inte den 
tillgängligheten för alla medborgare vilken kan anses vara nödvändig (Sveriges 
kommuner och Landsting, 2010). Heltidjobb, barn med aktiviteter, hushållssysslor 
gör det helt enkelt svårt för medborgare att finna tid att gå på samråd som ofta hålls 
under kontorstid. Spridningen på de som deltar blir därför låg, det är företrädesvis 
välutbildade, föreningsaktiva, medelålders män som deltar medan lågutbildade, unga 
och kvinnor inte deltar (Henecke & Khan, 2002).  
Samtidigt som deltagandet på samrådsmöten är lågt har 91 procent av Sveriges 
befolkning mellan 16-85 år har 2013 tillgång till en dator med internetuppkoppling i 
hemmet  (Statistiska centralbyrån, 2014). Möjligheten till ett allt bredare 
användningsområde av IT inom den offentliga sektorn utreds av E-delegationen. E-
delegationen har på uppdrag av regeringen att se till att den offentliga sektorn blir mer 
tillgänglig på andra tider än kontorstid och jobbar aktivt för att kommuner ska 
använda sig av e-förvaltning (E-delegationen, 2014). E-deltagande är en undergrupp 
av e-förvaltning i den offentliga sektorn. 
E-deltagande skapar möjligheter för deltagande via internet under alla dygnets timmar 
vilket gör planeringen mer öppen och tillgänglig för berörda medborgare (SKL, 
2010). Strävan ligger dock ofta mot ett högt deltagande snarare än en dialog där 
medborgarnas åsikter spelar en stor roll (Gordon & Baldwin-Philippi, 2014). 
Dialogen som sker är uppstyrd av planerare vilket kan skapa olika förutsättningar för 
de argument som förs under dialogens gång (Henecke & Khan, 2002). Fridén (2013) 
påpekar detta till trots att politiker och tjänstemän måste vara medvetna om att en 
dialog aldrig kan vara förutbestämd och att medborgardialogen inte är ett säkert sätt 
för att få färre överklaganden. Dialogen bör vara en ständig verksamhet och inte 
fungera i projektform, detta kan leda till att stadsbyggnadskontoret kan fånga upp 
angelägna frågor. För att dialogen ska resultera i inflytande krävs det att det finns en 
politisk ambition om att ge medborgarna plats i systemet. Till detta följer också 
resurser och styrning (Fridén, 2013).  
Fallet Henriksdal visar på ett högt deltagande med 151 inkomna synpunkter och har 
fortfarande hög besöksstatistik på hemsidan. I mått på deltagande är detta i jämförelse 
med andra projekt i Nacka kommun högt enligt tjänsteman 1. Anledningen till det 
höga deltagandet tros vara uppmärksamheten i media. Tjänsteman 1 i Nacka kommun 
anser att medborgarnas åsikter är av största vikt och att i vidare planarbete ska 
åsikterna användas i så stor utsträckning som möjligt. Dialog i Nacka är enligt 
tjänstemannen viktigt för att kunna fånga upp lokala värden vilka inte går att se 
utifrån. Som nästa steg i dialogen förbereds ett programförslag som också är tänkt att 
presenteras i Cityplanner enligt tjänstemannen, där ges medborgarna svar på 
önskemål som framförts inför arbetet med programmet. Frågan kvarstår dock om 
strävan var ett högt deltagande eller möjligheten att fånga upp åsikter för inflytande i 
programarbetet. Det som talar för hög strävan efter deltagare är att kommunen gjort 
stora ansträngningar för att publicera dialogen tillgänglig för allmänheten på 
hemsidan och lyckats få uppmärksamhet i media. Det som talar emot denna tes är 
principen att inflytande över planeringen kräver deltagande, men det går inte att 
vända på detta samband (Khakee, 2000). På så sätt skulle också ett högre deltagande 
leda till högre inflytande över planeringen. Det är dock upp till kommunen att göra 
valet i hur mycket medborgarnas åsikter ska få spela in i planeringen. Kommunen ska 
fungera som en opartisk domare mellan enskilda, allmänna och ekonomiska intressen 
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vilket gör att alla åsikter från medborgare inte kan tas hänsyn till (Henecke & Khan, 
2002). 
Denna tidiga typ av dialog har enbart varit tillgänglig för de som har tillgång till 
internet, dock finns det bibliotek och lånedatorer på stadshuset för de som inte har 
internet hemma. När programförslaget sedan ska ställas ut krävs dock ändå ett 
samrådsmöte där åsikter kan framföras. Vid samrådsmötet med berörda kan det 
material som insamlats under dialogens gång och resultatet i form av illustrationen 
visas för medborgarna. Här ges ytterligare en chans för medborgarna att uttrycka sina 
åsikter och ändringar kan göras inför detaljplanearbetet. Eftersom samhället idag 
grundar sig på folkbokföringsadressen när viktig information ska framgå, så kan man 
inte räkna med att alla berörda deltagare tar del av aktuell information via mail. 
Information till sakägare måste skickas med post samt kungöras inom post och 
inrikes tidningar (Boverket, 2012). Tjänsteman 1 berättar att invånare är medvetna 
om att deras åsikter finns publicerade ordagrant när de lämnar dem elektroniskt vilket 
skulle kunna leda till att åsikter tonas ner och inte speglar verkligheten. Mer om detta 
finns att läsa under den avslutande diskussionen. 
Spel i planeringen är en annan form av e-deltagande. I spel är historieberättandet 
väldigt viktigt, historieberättelsen utgör bakgrunden och syftet för spelaren. 
Möjligheten för rundvandring i 3D-visualitationer ger medborgaren kunskap och är 
underhållande. Som en slutgiltig faktor anger Poplin illustrationer i miljön för 
medborgaren, en illustration i ett datorprogram kan vara betydligt mer effektfullt än 
en enkel handskiss. (Poplin, 2012). Gordon & Baldwin-Philippi (2014) drar också 
slutsatsen från sin studie om spelet Comminity PlanIt (CPI) att det uppmuntrar 
medborgare att inte bara reflektera över specifika policyers eller planeringsbeslut utan 
också att reflektera över sina, och andras roller i samhället. Spelet fick en positiv 
stämning där spelarna fick ”gilla” förslag snarare än att ”ogilla” dem och frågorna 
spelarna fick var ofta positivt framställda vilket resulterade i positivare och mer ett 
mer deliberativt synsätt (Gordon & Baldwin-Philippi, 2014). 
I Fisksätras workshop användes under sista dagen Mina kvarter som ett tillägg i 
Minecraft vilket uppskattades av deltagarna (Nacka kommun, 2012). I workshopen 
låg fokus på att få fler unga att vilja ta del av planeringen av Fisksätra. Spelet 
användes för att göra visualiseringen roligare och gav ungdomarna chans att uttrycka 
sig kreativt (Nacka kommun, 2012). Några av ungdomarnas idéer finns med i 
planprogrammet för Fisksätra (Nacka kommun, 2013). Planprogrammet ligger till 
grund för framtida detaljplaner och det vore därför inte alls bra för varumärket Nacka 
kommun att inte använda sig av inkomna synpunkter i detaljplanearbetet anser 
tjänsteman 2 vid intervjun. Av samma argument förda ovan gäller att fler deltagare i 
planeringens olika skeden ger större förutsättningar för inflytande. 
Är det verkligen inflytande som pågår eller är det bara ett sken av inflytande? 
Eftersom dialogen hålls av kommunen och det man kommunicerar ofta berör en 
grundläggande tanke från kommunen. Kanske har ekonomiska påtryckningar 
påverkat denna grundtanke inom planeringspolitiken. I Nacka kommun har man 
ingått ett avtal för att få statligt bidrag för att bygga tunnelbana till centrala Nacka. 
Henecke & Khan (2002) bekräftar att kommunens tjänstemän har stark makt när det 
kommer till vad som diskuteras under samråden. I Stockholmsförhandlingen anges ett 
kriterium på 13500 nya bostäder på västra Sicklaön (Stockholmsförhandlingen, 2013) 
och frågan till medborgarna ställs inte som om det ska byggas, snarare vad som ska 
byggas. Det medborgarna kan påverka är således begränsat till att kunna påverka 
detaljer i byggandet, såsom höjd, färgval etc. Detta medför snarare en diskussion om 
ideologiska påtryckningar som ska skapa acceptans hos medborgarna, alltså att de ska 
”ställa sig i ledet”. Tahvilzadeh skriver också om en snedvriden dialog som i själva 
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verket kan anses vara en maktutövning. Resultatet från dialoger varierar ofta vilket 
kan bero på hur många man engagerar och de enskilda individernas intresse för 
planering. Val av metod för påverkar således också resultatet (Tahvilzadeh, 2013). 
Vad som också är intressant är Poplins (2012) slutsats om att e-deltagande inte visat 
sig ge ett högre deltagande i planeringen när det i båda fallen i Nacka visat sig göra 
just det. 
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Diskussion utifrån e-deltagande i planeringen 
E-deltagande i planeringen tyder på ökad tillgänglighet och ökat intresse för planering 
hos medborgare (Sveriges kommuner och Landsting, 2010), däremot verkar 
deltagandet inte öka enligt Poplin (2012.) Ökat deltagande skapar möjligheter för 
bredare inflytande över planeringen (Henecke & Khan, 2002), vilket ökat intresse bör 
kunna ge. Frågan är om Poplins slutsats är något tveksam då de praktiska fallen som 
studerats i denna kandidatrapport visar på både ökat intresse och ökat deltagande 
(Henriksdal). Det finns dock en möjlighet att de som efterfrågar en mer rationell 
planprocess inte anser att synpunkter från medborgare ger några nya perspektiv i 
planeringen (Henecke & Khan, 2002). Möjligheter för inflytande ges lättare till de 
som deltar om de får möjlighet att delta med en metod som passar just deras 
livssituation. Om det dessutom ger någonting att vara delaktig, d.v.s. att deltagandet 
är kraftigt kopplat med inflytande bör detta i långa loppet leda till fler intressenter av 
planeringsfrågor. I grepp om att få fler deltagare till olika dialoger har e-deltagande i 
någon form visat sig kunna vara en del. Medborgare efterfrågar enkelhet i 
möjligheten att uttrycka sina åsikter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010) vilket 
e-deltagande kan ge dem.  
Det skrivna material som grundar sig för denna uppsats är framförallt positivt 
inriktade kring e-deltagande. Detta kan bero på att e-deltagande inte funnits så länge 
vilket gör att man utreder möjligheterna snarare än hindren med e-deltagande. 
Eftersom detta arbete har varit relativt begränsat i tidsaspekten har bara planerarsidan 
studerats, vilken ställer sig mycket positiv till metoder för att inkludera flera i 
planeringen. Hade mer tid funnits skulle det också vara intressant att utreda 
medborgarperspektivet på deltagandeformen. I tidsskriftsartiklar verkar dock 
medborgare ställa sig positiva till e-deltagande och eftersom det visar på ett ökat 
deltagande bör det också vara så. I läst material nämns de hinder som finns för e-
deltagande i tankar om instabilitet och bristande säkerhet. Till dialoger där 
deltagandet ska regleras till vissa enskilda grupper kan metodvalet grunda sig i 
enkäter till de berörda fastighetsägarna och hyresgästerna, medan i större 
stadsutvecklingsprojekt kan det vara aktuellt att publicera dialogen via kommunens 
hemsida.  
Det Tahvilzadeh beskriver en angelägen diskussion kring hur stadbyggnadskontor bör 
utforma metoder för medborgardialoger. Som Tahvilzadeh skriver påverkas resultatet 
av just metodvalet (Tahvilzadeh, 2013). Frågan är då huruvida kommunen antar en 
dialogpolicy för att nå ett redan fastställt önskat resultat, och att begreppet acceptans 
används för att uppnå detta. Om kommunen redan fastställt en sådan önskan om 
resultat ställer jag mig frågan om vilket inflytande det faktiskt finns möjligheter för. 
Henecke & Khan (2002) beskriver också att inflytande inte egentligen går att utföra 
när planen redan är tämligen fastlåst från början. De exempel som finns gällande 
medborgarinflytande i planeringen visar på mindre förändringar av den 
grundläggande strategin, det kan vara en våning som försvinner på ett hus andra 
liknande åtgärder (Henecke & Khan, 2002). Dialogerna går inte ut med 
frågeställningen om det ska byggas utan snarare vad som ska byggas. Svårigheten 
med att ställa frågan om skulle kunna vara att medborgarna skulle säga nej till 
utveckling, nej till nya bostäder och nej till det som påverkar egenintressena på 
negativa vis. I den deliberativa demokratimodellen skulle frågan om vara svår att 
diskutera då den är mycket svår att nå någon form av konsensus kring. Frågorna vad 
eller hur bistår däremot med något konkret att diskutera.  
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Slutsats 
Det är lätt att ställa sig positiv till medborgardeltagande, för mig är det självklart att 
medborgare ska ges möjligheten att uttrycka åsikter och påverka planeringen. Det är 
viktigt framförallt när man talar om social hållbarhet. Medborgare kommunicerar 
dagligen omvärlden och har åsikter kring planering. Om inte kommunerna är öppna 
för att föra dialog är chansen stor att medborgare protesterar därför att de anser att 
insynen i planeringen är alldeles för dålig. Det är dock viktigt att påpeka att jag inte 
tror, likt mycket av litteraturen också visar, att överklaganden av planer försvinner om 
man för fler dialoger, avsett om det är digitala eller analoga. E-deltagande är ett sätt 
att inkludera fler med spridda åldrar, utbildningsnivå och kön i planeringen vilket 
både uppskattas och ligger i tiden för IT-samhället. E-deltagande som 
förutsättningslöst diskuterar markanvändningen med uppställda mål skapar möjlighet 
för diskussioner om lösningar snarare än problem. Medborgardeltagande i 
planeringen ger inte bara möjligheter för demokratisk utveckling, utan är också ett 
sätt att planera för medborgarna, inte åt dem. Detta till trots uttrycker de intervjuade 
planerarna dialogen som ett verktyg för att nå acceptans vilket är ett intressant 
begrepp då innebörden av detta kan ses som något oklar. Begreppet acceptans kanske 
egentligen är ett uttryck för maktutövande från kommunernas sida och skulle kunna 
diskuteras vidare för att skapa en större förståelse. Det finns dock inte med som en 
frågeställning i detta kandidatarbete utan lämnas vidare som en framtida 
forskningsfråga. 
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Intervjuer 
Intervju 1 den 11 april 2014 med tjänsteman på Nacka kommun angående dialoger i 
Nacka kommun där fokus låg på Henriksdal. 
Intervju 2 den 15 april 2014 med tjänsteman på Nacka kommun angående 
workshopen i Fisksätra. 
Kontakt 1 den 23 april 2014 med tjänsteman på Nacka kommun angående kostnader 
för Henriksdalsprojektet. 
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Bilaga 1 – Ställda frågor till tjänstemän i Nacka kommun 
• Vad kommer du från för bakgrund och hur länge har du arbetat på Nacka 
kommun? Vilken är din roll på kommunen? Vad har du för erfarenhet av 
medborgardeltagande i planeringen? 
• Kan du förklara projektet kort?  
• Hur väl passar projektet in i den övergripande strategin för Nacka kommun? 
• Hur kommer det sig att Nacka kommun valde att använda sig av metoden? 
• Hur lång tid har det tagit att utveckla verktyget?  
• Vad blev resultaten? Hur påverkade detta planeringsprocessen? 
• Vad kan du som planerare se för fördelar av den tidiga medborgardialogen? 
• Vad kan du se för fördelar och nackdelar med metoden? Finns det något som du 
saknar i denna metod? Vad? 
• Hur mycket kostade metoden? Hur mycket brukar läggas på medborgardialoger i 
vanliga fall? 
• Hur mycket extratid tar metoden för dig som planerare (uppskattningsvis)? 
• Vad har du upplevt för skillnad i intresse för planeringsfrågor hos medborgarna i 
Nacka kommun? 
• Var det ett krav att lämna kontaktuppgifter när man lämnade sina synpunkter? 
Fördelar/nackdelar med det? 
• Vad var åldersfördelningen på de som deltog? Hur kommer det sig att man valde 
den åldersgruppen? Varför uteslöt man andra? Skiljer sig från andra projekt du varit 
delaktig i? 
• Hur är tanken att synpunkterna ska behandlas senare i planeringsprocessen, vad har 
ni tänkt göra av idéerna?  
• Räknar ni med färre överklaganden om medborgare fått vara med och lämna sina 
synpunkter tidigt i planeringsprocessen? I så fall varför? På vilka 
grunder/erfarenheter?  
• Tror du att denna metod kommer användas i stor utsträckning i planeringen i 
framtiden? 
• Hur ser Nackas strategi ut för att få fler intresserade av planeringsfrågor? 
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