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Sammanfattning 

Medborgarna i Sverige har rätt att delta i den kommunala planprocessen. Detta innebär att de 
enligt lag har rätt till medinflytande i planarbetet. Till vilken grad dessa synpunkter ska tas i 
beaktande förekommer dock inga formella krav på. Denna uppsats redogör för hur 
medborgardeltagande genomförs enligt plan- och bygglagen samt hur medborgardeltagandet 
implementerades vid ombyggnaden av Slussen. Detaljplanen för Nästa Slussen blev antagen 
2013 – efter att planprocessen hade pågått under 22 år.   

Baserad på tidigare forskning kan konstateras att planerarna har en viktig funktion i 
planeringen, då de är länken mellan medborgare och politiker.  Dessutom visar forskning på 
att planerare är positiva till medborgardeltagande i teorin men anser att genomförandet av det 
i praktiken resulterar i en ineffektiv process.   

Resultatet bygger på fyra huvudkällor: intervjuer med planarkitekten för ombyggnaden, 
länsstyrelsens kulturmiljö- och bostadsstödsavdelning i Stockholm och chef för 
kulturmiljöenheten på stadsmuseet i Stockholm samt dokumentstudier som har genomförts på 
ca 400 av de sammanlagt 1800 synpunkter som lämnades i samband med samråden och 
utställningarna år 2010 och 2011. Dessa källor klarlade att medborgardeltagande är ett 
komplext system. Enligt planarkitekten visar undersökningar genomförda av Stockholms stad 
att majoriteten av stockholmarna har en positiv inställning till planförslaget. Dock visar 
utställningsutlåtandet från 2011 att enbart 1.4 % av de inlämnade yttrande år 2011 var 
positiva till planförslaget. Dessa resultat är relativt motsägelsefulla och det förekommer 
följaktligen olika åsikter kring medborgarnas möjlighet till inflytande i planförslaget. 

Det bör uppmärksammas att resultaten som erhållits i denna studie kommer från ett ytterst 
unikt projekt – inte minst på grund av dess lokalisering och längd.      

 
Nyckelord: medborgare, dialog, samråd, utställning, kommunikation, planprocess, Slussen  
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Abstract  
Citizens in Sweden have the right to participate in the municipal planning process. This 
implicates that the law provides them the right to influence the planning process. However 
there are no formal requirements to what extent the public opinion has to be taken into 
consideration. This report outlines in what manner citizen participation is applied according to 
the Planning and Building Act and how the public participation was implemented in the 
rebuilding of Slussen. The local plan for the Slussen project gained legal force in 2013 – after 
the plan had been in process during 22 years.  
 
Previous research shows that planners have an important role in the planning process, since 
they are the link between citizens and politicians. Additionally, research shows that planners 
are positive towards citizen participation in theory but considers that the implementation of it 
in practice, results in an inefficient process. 
 
The result in this report is based on interviews with the responsible planning architect, city 
planner at länsstyrelsen in Stockholm and director of the city museum in Stockholm as well as 
document studies on 400 of the 1800 viewpoints that was sent in – in conjunction with the 
consultation meetings in 2010 and 2011. These sources indicate that citizen participation is a 
complex system. According to the planning architect, surveys conducted by the City of 
Stockholm illustrate that the majority of the population in Stockholm have a positive attitude 
to the planning proposal. However, the exhibition report from 2011 shows that only 1.4% of 
the submitted observations in 2011 were positive to the planning proposal. These results are 
relatively contradictory and there is divergence in views on the citizens’ influence in the 
adopted plan. 
 
It should be noted that the results obtained from this study comes from a very unique project  
based on its character and implementation period.  	
  
Key words: participation, dialogue, communication, consultation meeting, exhibition, 
planning process, Slussen  	
 
The English title of this essay is: The citizens in the planning process 
- A study of participation and influence in the rebuilding of Slussen		 	
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Inledning	
Det finns väldigt få processer i samhället som bjuder in medborgarna att tycka till kring olika 
frågor. Medborgarna har rätt att tycka till vart fjärde år när vi har val – lokalt, regionalt och 
nationellt. Plan- och bygglagen är väldigt unik då den ger utrymme för medborgarna att delta i 
planprocessen och framföra sina yttranden.  
 
År 1987 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft som ger medborgare mer utrymme att 
delta i och påverka den kommunala planprocessen. Enligt lag är således samordnandet av 
medborgardeltagande en rättighet såväl som en skyldighet. Om ett område genomgår 
omfattande förändringar ska en detaljplan för området framtas av kommunen. För att denna 
ska vinna laga kraft och gälla, måste ett planförslag ha tagits fram, ett samråd ha genomförts 
och planen ställts ut för granskning.  
 
Syftet med medborgardeltagandet är dels en utväxling av åsikter men likaså en möjlighet för 
kommunen att dela med sig av upplysning om projektet samt vilka motiv det finns för dess 
utformning.  Samrådsmöten är ett av många sätt att nå ut och möta medborgarna öga mot öga 
och kunna tydliggöra besluten som har tagits för att skapa förståelse. ”Om man bara tittar på 
vad lagen säger finns inga krav på att man ska ha samrådsmöten eller öppna hus eller 
utställningar utan vi ska fånga upp synpunkter på det sätt som kommunen som ansvarar för 
planprocessen tycker är relevant och rimligt”, säger planarkitekten Martin Schröder 1 , 
involverad i ombyggnaden av Slussen.  
 
Denna uppsats redogör för ett exempel på hur medborgardeltagande kan gå till i en 
planprocess samt resonerar kring vilken grad medborgarna haft möjlighet att påverka 
planförslaget under processens gång. Detta har efterforskats med fokus på ombyggnaden av 
Slussen.  
 
Anledningen till att Slussenprojektet har valts är att jag genom mitt arbete som informatör för 
projektet har haft möjlighet att komma i kontakt många olika aktörer som kommer till 
informationskontoret för att studera planerna. Dessa möten har inneburit att jag har fått ta del 
av dessa aktörers synpunkter och funderingar. Utöver att jag upplever ombyggnaden av 
Slussen som ett intressant och aktuellt stadsbyggnadsprojekt, har alla dessa möten gett 
upphov till min nyfikenhet kring hur medborgares synpunkter spelar in i planprocesser och 
vilken inverkan de i realiteten kan ha på planers utveckling och slutliga genomförande.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka aspekter av medborgardeltagande och 
medborgarinflytande i relation till den pågående planprocessen kring ombyggnaden av 
Slussen i Stockholm (i denna uppsats även kallat Nästa Slussen och Slussenprojektet). 
 
Följande frågeställningar har använts som steg i processen för att uppnå uppsatsens syfte:  
 
 Vilka olika typer av demokratimodeller för medborgardeltagande förekommer och 

vilka har tillämpats i samband med ombyggnaden av Slussen?  

																																																								
1	Martin	Schröder,	planarkitekt	på	stadsbyggnadskontoret,	Stockholms	stad,	(Intervjun	genomfördes:	
2015‐03‐31)	
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 Vilka metoder har använts i Slussenprojektet för att engagera medborgarna i 
planprocessen och vilken form av kommunikation mellan medborgarna och 
kommunen ger dessa metoder uttryck för? 

 Vilka sakfrågor har medborgarna främst haft synpunkter kring samt vad ger de uttryck 
för? 

 Vilken möjlighet verkar medborgarna ha haft att påverka planförslaget för 
ombyggnaden? 

Avgränsningar 
Denna uppsats redogör för hur medborgardeltagande har gått till i en aktuell planprocess. Det 
exempel som används är ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Dock bör uppmärksammas 
att detta är ett mycket unikt projekt. Det som bör noteras är att medborgardeltagande kan 
genomföras på olika sätt och med olika metoder. Denna uppsats redovisar enbart det 
tillvägagångsätt och de metoder som har tillämpats i Slussenprojektet. Tidsmässigt handlar 
det om deltagandet i samband med samrådsperioden 2010 och utställningsperioden 2011. En 
annan avgränsning som görs är att uppsatsen redogör för medborgardeltagande som 
genomförs inom ramen av detaljplaneprocessen enligt PBL.  

	

Definitioner 
Nedan redogörs för några begrepp som är av central betydelse för denna uppsats. 
	
Medborgare: Som medborgare räknas kommunens invånare och ”enskilda i 
övrigt” (Boverket, 2014a). I den senare gruppen ingår exempelvis individer som bor i en 
annan kommun än den berörda men som äger ett företag eller en fastighet i denna kommun  
 
Medborgardeltagande: I fysisk planering har medborgare rätt att få information om planen 
samt delta i planprocessen och framföra sina synpunkter och tankar i samband med 
exempelvis samråds- och utställningsperioden under framtagning av detaljplaner och 
översiktsplaner (Boverket, 2002). 
 
Medborgarinflytande: Detta begrepp relaterar till medborgares faktiska möjligheter att ha 
inflytande på hur den fysiska miljön utvecklas. Detta kan erhållas genom att synpunkter som 
tjänstemännen får in i samband med planprocessen, bildar underlag för politiska beslut 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2003).  
 
Medborgardialog: Det finns olika definitioner av medborgardialog. I denna uppsats beskrivs 
medborgardialog som en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i kommunens 
stadsplanering vid framtagning av översiktsplan och detaljplan (Haninge kommun, 2015). 
I begreppet ingår bland annat ”inflytande, delaktighet och bestämmande” (Boverket, 2015a).  
 
Plan- och bygglagen: Plan- och bygglagen ger vägledning för hur mark- och vattenområden 
får planläggas och innehåller utvecklingsplaner för bland annat bygglov och byggsanktioner 
(Boverket, 2015b).  
 
Detaljplaneprocess/planprocess: En detaljplan anger vilka användningar mark- och 
vattenområden mest lämpar sig för. När detaljplanen tas fram görs det genom en process som 
säkerställer att de berörda har insyn i planarbetet samtidigt som den ansvarande kommunen 
eftersträvar att framställa ”ett bra beslutsunderlag” (Boverket, 2014b). Kommunen kan välja 
olika förfaringssätt vid framtagning av detaljplaner. I Slussenprojektet har så kallat ’utökat 
förfarande’ tillämpats (se figur 1). 
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Figur 1: Utökat förfarande (egen modell baserad på Boverket, 2014b). 

Disposition 
Det första kapitlet i uppsatsen inleds med en kortfattad genomgång av Slussens historiska 
utveckling fram till nuläget. I detta kapitel redogörs vidare för hur en detaljplan tas fram. 
Kapitel 2 beskriver de metoder som används i uppsatsen och de funderingar och val som 
ligger bakom dessa. Det nästföljande kapitlet undersöker olika teoretiska aspekter med bäring 
på medborgardeltagande, exempelvis olika deltagardemokratimodeller. I detta kapitel 
presenteras dessutom ett projekt i Hoogeveen i Holland där direktdemokrati har tillämpats. I 
kapitel 4 redovisas det empiriska materialet som erhållits genom intervjuer och 
dokumentstudier. Detta material presenterar hur medborgardeltagandet har gått till ur 
planarkitektens samt de enskilda individernas synvinklar. Kapitel 5 analyserar empirin i ljuset 
av de aspekter som lyftes i teorikapitlet. De inledande frågeställningarna utgör huvudrubriker 
för större delen av analysen. Detta kapitel innehåller även ett avsnitt om metodkritik. I det 
avslutande kapitlet rundas uppsatsen av med att svara på de inledande frågeställningarna och 
dessutom ges en kort sammanfattning av uppsatsens slutsatser.  

Kapitel 1 Bakgrund och detaljplaneprocessen  
Som nämndes ovan inleds uppsatsen i detta kapitel med en kortfattad presentation av den 
utveckling som skett av Slussen, sedan den första slussen anlades fram till dagens situation. 
Därefter förklaras hur den formella processen kring framtagandet av detaljplaner går till enligt 
plan- och bygglagen (PBL).	

1.1 Slussens historiska utveckling  
Slussen är välkänd för att vara en plats som förändras för att kunna anpassas till nya tider och 
förutsättningar. Sedan 1600-talet har det skett en förändring varje sekel. Nedan beskrivs de 
fyra slussarna som har byggts fram till nuvarande situationen. 
 
Den allra första slussen byggdes 1642 och fick namnet Drottning Kristinas sluss. Den 
byggdes för att skapa bättre förutsättningar för sjöfart och handel till och från Mälaren. Drygt 
hundra år senare var den första slussen både liten samt utsliten. Christopher Polhem var den 
som fick uppgiften att bygga en ny sluss och 1755 stod den nya slussen färdig, nu vid namn 
Polhemslussen (Slussens utställningslokal, 2015). Nästa sluss som byggdes erhöll namnet 
Nils Ericssons sluss och konstruerades 1850. Enligt Lövgren2 var denna sluss både större och 

																																																								
2 Lövgren Susanne, kommunikatör på exploateringskontoret i Slussen.  
  Information erhållen under en introduktion till Nästa Slussen: 2015-01-27	
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djupare än den tidigare för att kunna klara av den nya ångbåtstrafiken. År 1935 öppnades den 
fjärde slussen, Karl Johanslussen samtidigt som Västerbron invigdes samma år. Detta 
resulterade i två landförbindelser mellan norra och södra Stockholm (Slussens 
utställningslokal, 2015). Cederberg3 hävdar att när centralbron och Essingeleden invigdes på 
1960- talet reducerades trafiken i Slussen från 90 000 fordon/dygn till nuvarande 30 000 
fordon/dygn. 
 
  
 

 
Figur 2: Stockholms innerstad – den gula cirkeln visar Slussens belägenhet (Stockholms hem, 2015). 

 

1.2 Nuläget 
Närapå åttio år har passerat sedan Slussen sist renoverades. Detaljplanen för Nästa Slussen 
vann laga kraft den 27 september 2013. Den 19 november 2014 tillsattes en expertgrupp för 
att utföra en genomlysning av projektet och anledningen till detta var maktskiftet som ägde 
rum år 2014. Utredningarna gav uttryck för att detaljplanen för Nästa Slussen ”vilar på 
rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder” 
(Stockholms stad, 2015a). Gruppen bedömde dock att vissa delar av planförslaget fordrar 
ytterligare utredningar och vaksamhet. Figur 3 och 4 illustrerar hur Slussen ser ut idag kontra 
hur Nästa Slussen är tänkt att utformas.  
 

																																																								
3	Cederberg Elin, kommunikatör på exploateringskontoret i Slussen.  
  Information erhållen under en introduktion till Nästa Slussen: 2015-01-27	
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Figur 3: Karl Johanslussen (SVD, 2015).                Figur 4: Nästa Slussen (Södermalmsnytt, 2011).
  

1.3 Varför byggs Slussen om nu?  
Slussen sjunker för varje år som går och en anledning till detta är att pålningen i 
grundläggningen har flera tekniska fel. Av den orsaken måste Slussen rivas och rekonstrueras 
från grunden. Parallellt ökar antalet gående, cyklister och resenärer som åker med 
kollektivtrafik. Framkomligheten måste därmed förbättras för dessa för att kunna möta både 
dagens såväl som framtida behov (Slussens utställningslokal, 2015). Enligt Lövgren måste 
dessutom avtappningsmöjligheterna från Mälaren förbättras för att minska risken för 
översvämningar runt sjön och trygga dricksvattnet för omkring 2 miljoner människor. 
 
1.4 Den formella detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL)	
I detta avsnitt presenteras hur detaljplaneprocessen går till enligt PBL. 
 
Dialogprocessen består av olika steg, som visas i bilden nedan (se figur 5). Bilden illustrerar 
vilka förfaringssätt som kan förekomma för att nå ut till medborgarna samt i den ordning som 
de genomförs (Boverket, 2015c). 
 

	
      
 
 
  
 

Figur 5: Dialogprocessen (egen modell baserad på Boverket, 2015c). 
 
 
Innan en detaljplan antas ska kommunen ha genomgått följande  steg enligt de senaste 
ändringarna (SFS 2010:900): 

1. Tagit fram ett planförslag 
2. Haft samråd om förslaget  

Förberedelser Information Dialog Återkoppling Bekräftelse

Samrådsskede	 Utställning/
granskning	
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3. Ställt ut förslaget för granskning 
	
När planförslaget har tagits fram ska kommunen meddela detta och ha samråd under en period 
på minst tre veckor – denna period benämns samrådstid enligt PBL (Sveriges riksdag, 2014). 
Det är essentiellt att planförslaget finns tillgängligt för allmänheten under denna tid. Syftet 
med samrådet är att erhålla ”ett så bra beslutsunderlag som möjligt” samt ge allmänheten 
möjlighet att få lämna sina synpunkter på förslaget (Sveriges riksdag, 2014). 
 
Innan detaljplanen antas har kommunen skyldighet att erbjuda de som berörs av planen 
möjlighet till samråd (Sveriges riksdag, 2014). Syftet med samrådet är att utbyta information 
och åsikter. Kommunen är tvungen att presentera grundtankarna till förslaget samt de 
fundamentala konsekvenserna av planen.  
 
Länsstyrelsen har en viktig roll under samrådet. Enligt (SFS 2010:900) ska de se till att: 
 ”Samordna statens intressen” (SFS 2010:900). 
 Riksintressena tillgodoses enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB).  
 Frågor som berör flera kommuner samordnas på ett bra sätt. 
 Byggnationerna inte är farliga för människors hälsa och säkerhet, inte bidrar till risk 

för ”olyckor, översvämning eller erosion” (Sveriges riksdag, 2014). 
 
När samrådet har genomförts ska kommunen ställa ut förslaget för granskning. Om förslaget 
blir godkänt av de som kommunen har samrått med behövs ingen underrättelse. 
Granskningsperioden ska vara på minst två veckor, dock kan den hållas kortare om de berörda 
är eniga om det (Sveriges riksdag, 2014).   
 
Synpunkter på planförslaget ska meddelas skriftligt under den period som planen ställs ut. 
Därefter ska synpunkterna ställas samman och eventuellt leder detta till att planförslaget 
omarbetas. Om förändringarna som görs är av väsentlig betydelse måste planförslaget ställas 
ut på nytt. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige, som kan överlämna uppdraget 
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden om planen inte är av betydande vikt (Sveriges 
riksdag, 2014). 

Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har tillämpats för att samla in uppsatsens empiriska 
material. De huvudsakliga metoderna har varit intervjuer och dokumentstudier. Utöver detta 
används även ett jämförande exempel för att belysa vissa aspekter i förhållande till det 
studerade fallet. Vidare redogörs även kort för betydelsen av att skilja på primär- och 
sekundärdata samt användningen av triangulering. 
 

2.1 Intervjuer 
Enligt Valentine (2001) brukar metoderna som tillämpas i arbetet baseras på vilka ens 
frågeställningar är. Det är viktigt att inte utesluta en viss metod som exempelvis intervju, 
endast av den anledningen att alla andra tillämpar den. För att besvara frågeställningarna har 
intervjuer genomförts med planarkitekten och två myndigheter: länsstyrelsen och 
stadsmuseet. Dessa personer valdes att intervjuas då de har varit närmast inblandade i 
projektet samt för att få insikt i vilken roll de har i planprocessen. Intervjuerna med 
länsstyrelsen och stadsmuseet genomfördes via mail.  



	 12

2.2 Dokumentstudier  
I detta kandidatarbete genomfördes studier av de synpunkter, eller så kallade ”enskilda 
yttrande”, som inkom i samband med samrådsperioden 2010 och utställningsperioden 2011. 
Underlaget för dessa studier utgörs av kommunala planeringsdokument, mer specifikt 
samrådsredogörelsen (Stockholms stad, 2010) och utställningsutlåtandet (Stockholms stad, 
2011) samt de bilagor (Stockholms stad, 2010; Stockholms stad, 2011) som redogör för de 
enskilda yttrandena och vilka sakfrågor de berör. Detta har kompletterats med studier av delar 
av det omfångsrika material som återfinns i detaljplaneakten (stadsbyggnadskontoret, 
Stockholm, 2011) för Slussenprojektet relaterat till de enskilda yttrandena. 

 
Detaljplaneakten för Slussenprojektet rörande samrådsperioden 2010 och utställningsperioden 
2011 upptar hela 50 pärmar och innehåller sammanlagt omkring 1800 enskilda yttranden (se 
figur 6). Till följd av tidsbegränsningen för detta kandidatarbete kunde inte alla dessa 
synpunkter gås igenom i sin helhet. Syftet med denna studie var att få en direkt insyn i de 
faktiska yttrandena som ett komplement till de sammanställningar av dessa som gjorts av 
kommunen i form av samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet. För respektive årtal 
studerades därmed omkring 200 synpunkter. Genomläsningen resulterade i ett mindre urval 
av för detta material talande yttranden, det vill säga några yttranden som fångade upp olika, 
huvudsakliga aspekter kring medborgarnas åsikter och uppfattningar rörande de två olika 
planförslagen.  

 
Figur 6: De 50 pärmarna innefattande synpunkter som lämnades under samråden och utställningarna (egen bild) 

2.3 Primär- och sekundärdata  
Då primärdata som har erhållits till stor del grundas på yrkespersoner som arbetar med 
projektet och baseras på subjektiva erfarenheter, kan informationen bli aningen vinklad. För 
att undvika detta och erhålla en nyanserad uppsats genomfördes intervjuer med länsstyrelsen 
och stadsmuseet, då dessa myndigheter hade haft närmast dialog med planarkitekten under 
processens gång. Dessutom utfördes studier på en del synpunkterna som medborgarna hade 
yttrat under samråden och utställningarna av planförslagen under 2010 och 2011. I uppsatsen 
utgör litteraturen, samrådsredogörelsen, utställningsutlåtandet och de vetenskapliga texterna 
sekundärdata medan intervjuerna samt informationen från kommunikatörerna utgör 
primärdata. Sekundärdata refereras till data som har samlats in av andra forskare eller 
yrkesindivider medan primärdata är data som man själv samlar in - exempelvis genom 
intervjuer eller enkätundersökningar (Tunström, 2015)4.  

 

																																																								
4	Tunström Moa, forskare i urbana och regionala studier, Kungliga tekniska högskolan.  Föreläsning: 2015-03-26	
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2.4 Jämförande studie  
I denna uppsats har en jämförande studie genomförts där Slussenprojektet jämförs med ett 
projekt i Nederländerna. Detta har utförts genom att undersöka vilka likheter och skillnader 
som förekommer mellan de båda projekten samt vad som kan läras från metoderna som 
tillämpades i projektet i Holland. Anledningen till att just detta projekt valdes att jämföras 
med är att det ansågs intressant att jämföra två helt olika projekt baserat på dess lokalisering, 
omfattning och val av demokratimodell.  

Kapitel 3 De teoretiska aspekterna av medborgardeltagande 
Detta kapitel redogör för ett antal olika demokratimodeller som kan förekomma i samband 
med medborgardeltagande. En av modellerna beskrivs mer ingående med hjälp av ett 
exempel. Kapitlet visar också på skillnaden mellan olika sätt att kommunicera, vilket ger 
upphov till olika möjligheter att utöva inflytande på en process samt vilka planeringsansatser 
det finns. Kapitlet avslutas med att två olika typer av koncensus lyfts fram. 
 

3.1 Representativ demokrati - tre olika modeller 
Det förekommer olika deltagardemokratimodeller och de som redovisas i detta avsnitt 
redogör för hur medborgare på olika sätt kan vara med och lämna sina synpunkter kring olika 
projekt. Något som modellerna har gemensamt är att de försäkrar att medborgarna får vissa 
friheter som exempelvis tryckfrihet och mötesfrihet för att tillgodose ett demokratiskt 
samhälle. Tre aspekter som är centrala och närmast kommer att beskrivas här är: liberal 
demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Gemensamt för dessa tre modeller är 
att de representerar representativ deltagardemokrati och följaktligen inte direktdemokrati 
(denna modell beskrivs närmare i avsnitt 3.4) (Henecke & Khan, 2002). 
 

Liberal demokrati 
Liberala demokratimodeller kännetecknas av att modellerna har som en gemensam 
utgångspunkt att individer deltar för att gynna sina egenintressen. Det finns en mängd olika 
varianter av liberala demokratimodeller. Två exempel av dessa modeller är följande (Henecke 
& Khan, 2002): 
 Elitdemokratiska modellen: Medborgarnas deltagande begränsas till att de får välja sina 

representanter. Här är det följaktligen inte önskvärt att varje enskild medborgare ska delta 
i den politiska processen. 

 Pluralistiska modellen: Makten ska finnas utspridd bland olika intresseorganisationer 
istället för bland politiska beslutsfattare. Här förekommer en inkonsekvent syn på 
medborgardeltagande. Å ena sidan anses att folkvalda politiker ska sköta beslutsfattandet 
och å andra sidan betonar man värdet av att medborgarna själva organiserar sig i olika 
grupper som representerar egna intressen. 

Deltagardemokrati 
Denna modell belyser ett fundamentalt dilemma, nämligen att deltagande måste medföra ett 
påtagligt inflytande för att människor ska finna det lönsamt att delta. Det finns fyra värden 
som är ytterst viktiga (Henecke & Khan, 2002): 

 Öppenhet: en utgångspunkt för att de övriga värden ska uppfyllas. 
 Ansvar: alla medborgare har ett gemensamt ansvar för demokratin. 
 Diskussion: en av de viktigaste punkterna eftersom det är ytterst viktigt att man har 

politiska diskussioner där en stor del av befolkningen deltar.  
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  Ömsesidighet: en förutsättning för meningsfulla diskussioner.  

Deltagardemokrati betonar dessutom differenserna mellan rätten och möjligheten till 
deltagande i planprocessen:  

”Det räcker inte med att alla har samma formella rättigheter att delta eftersom 
ojämlikheter i fråga om inkomst, utbildning, status, kontakter med mera gör att 
människor har olika faktiska möjligheter till deltagande och inflytande” (Henecke & 
Khan, 2002, s. 14). 

Deliberativ demokrati  
Även deliberativ demokrati argumenterar mycket för ett flitigt medborgardeltagande och 
betonar att alla medborgare och grupper ska ha lika stora möjligheter att delta i de politiska 
processerna. Deliberativ demokrati från Habermas teorier betecknar att gemensamma beslut 
ska tas med en deliberativ process, dvs. genom att de bästa argumenten får avgöra, istället för 
majoritetskvotering och maktrelationer (Henecke & Khan, 2002).   
	

3.2 Direktdemokrati – exempel från Hoogeveen i Holland 
Direktdemokrati innebär att ”de som har rösträtt beslutar själva i enskilda frågor” (Sveriges 
riksdag, 2015). Ett exempel på ett fall där direktdemokrati har tillämpats är i staden 
Hoogeveen i Holland. Ett motiv till detta var att sträva efter att öka medborgarnas deltagande 
i beslutsfattande och genomförande för att minska ”luckan mellan medborgarna och 
regeringen” (Geurtz & van de Wijdeven, 2010, s. 533). Ett av problemen som uppstod i 
Hoogeveen var dock att medborgarna upplevde svårigheter med att anpassa sig till det nya 
förfaringssättet, enligt Geurtz & van de Wijdeven (2010), två forskare som har genomfört 
studien kring projektet. . Emellertid lyfter forskarna fram att alla de deltagande aktörerna var 
överens om att få det att fungera 
 
Enligt undersökningen som genomförts av Geurtz & van de Wijdeven (2010) blev 
medborgardeltagandet i Hoogeveen lyckat och enligt författarna finns det tre viktiga 
anledningar till detta: 
1. Ledningsgruppen, rådgivande gruppen och harmoniseringsgruppen. Dessa grupper såg 

till att förstärka inbördes relationer mellan de inblandade och såg till att kunskap spreds 
bland de olika delade parterna kring aktuella angelägenheter. Dessa grupper såg dessutom 
till att de beslut som togs i staden passade in i kommunala och politiska ramar samt att 
kommunens politiska mål relaterades till beslutsprocesserna i projektet. 

2. Ständig personlig uppmärksamhet gällande metoderna som det arbetades med. Detta 
genomfördes genom att projektledaren ständigt upprätthöll kommunikationen med de 
inblandade parterna och var uppmärksam på deras resultat och ömsesidiga relationer.  

3. Det starka politiska stödet för de tillämpade metoderna. Geurtz och van de Wijdeven 
(2010) hävdar att om kommunen med dess lagenliga auktoritet från ett ”representativt 
demokratiskt perspektiv” väljer ett deltagardemokratiskt förfarande, kommer denna 
metod att bidra till att organisationerna och de professionella kontakterna hindrar 
projektet från att köra fast, precis som i Hoogeveen (Geurtz & van de Wijdeven, 2010, s. 
544).  

 
Det är viktigt att finna en balans mellan direkt- och representativdemokrati enligt Geurtz & 
van de Wijdeven. Dock har inte någon specifik metod kunnat förekomma för att åstadkomma 
detta. Det är upp till de inblandade aktörerna att säkerställa att jämvikt uppstår mellan 
representativ- och direktdemokrati för att skapa en allmän praxis där detta betraktas som 
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något frekvent och önskvärt (Scarrow, 2001). Trots att direktdemokrati har tillämpats i 
Hoogeveen, har deltagardemokrati spelat en viktig roll i hela processen – både i politiken 
samt i det administrativa arbetet (Geurtz & van de Wijdeven, 2010). I och med användningen 
av dessa två modeller simultant har planerarna stött på flera fallgropar. Enligt Geurtz & van 
de Wijdeven (2010) har dock Hoogeveen-exemplet demonstrerat att det är genomförbart att 
kombinera representativ och direkt demokrati i mindre projekt, då de hävdar att lösningar 
kunde hittas på alla större problem som uppkom i samband med projektet.  
	

3.3 Medborgarna i planprocessen: kommunikation och inflytande 
I detta avsnitt lyfts några olika perspektiv fram i relation till medborgarnas deltagande i 
planprocesser. Fokus ligger på kommunikation och inflytande. Några olika planeringsansatser 
diskuteras och avsnittet avrundas med genomgång av två olika sätt att se på konsensus. 
 

Enkelriktad och dubbelriktad kommunikation 
Enligt Birgitta Henecke och Jamil Khan (2002) har medborgardeltagande fått väldigt mycket 
kritik sedan det infördes i PBL. En del hävdar att medborgardeltagandet har blivit för utvidgat 
medan andra anser att deltagandet har ytterst ”snäva ramar”. De som oftast deltar är grupper 
som är intresserade av planeringsfrågor. ’Den typiske deltagaren’ beskrivs som en 
”föreningsaktiv, välutbildad, medelålders man” (Henecke & Khan, 2002, s. 26-27 ).   
 
Vidare redogör Henecke och Khan (2002) för skillnaden mellan vad de kallar ”enkelriktad 
kommunikation” och ”dubbelriktad kommunikation”. De menar att enkelriktad 
kommunikation innebär att medborgarna involveras i projektet genom att få upplysning och 
information om planen, genom bland annat utställningar och annonser. Ett annat exempel på 
enkelriktad kommunikation är att medborgarna involveras i projektet genom intervjuer och 
enkätundersökningar. Dessa sätt att involvera medborgarna kan i vissa fall användas enbart 
för att skapa en bild av att tjänstemännen behandlar allmänhetens synpunkter, utan att dessa 
behandlas. Avslutningsvis kan konstateras att denna deltagarform inte medför något reellt 
inflytande från medborgarnas sida på en planprocess. Den dubbelriktade kommunikation å 
andra sidan syftar till att ge medborgare utrymme att komma med egna ”initiativ, frågor, 
förslag och kritik” (Henecke & Khan, 2002, s.17). Det är vid tillämpning av dubbelriktad 
kommunikation som medborgarna verkligen får inflytande på planförslaget. Detta kan 
genomföras genom enkätundersökningar och intervjuer som tjänstemännen och politikerna 
sedan bearbetar. Den dubbelriktade kommunikationen sker vanligtvis genom olika former av 
samråd där medborgarna har direkta dialoger med tjänstemännen (Henecke & Khan, 2002).   
 

Rationellt- kontra kommunikativt planeringsideal  
Det förekommer två olika förfaringssätt: rationell ansats samt kommunikativ ansats. Den 
rationella ansatsen fastslår att planeringen endast ska inkludera och genomföras av fackmän 
och makthavare. Trots att planeringen görs för medborgarna är de osynliga i de officiella 
handlingarna som framställer processen och resulterar i ett färdigt planförslag. Den 
kommunikativa ansatsen å andra sidan baseras på att medborgarna får möjlighet att medverka 
”som individer eller grupper”. Intentionen är att planeringen skall genomföras med 
medborgarna, då de representerar ”planeringens subjekt snarare än objekt genom att de tillför 
erfarenhetskunskaper” (Larsson & Jalakas, 2008, s. 75). 
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Tjänstemännens roll i planeringen 
Gällande politikers och tjänstemännens insatser för att engagera medborgarna i planeringen 
finns i nuläget studier som har granskat olika synvinklar kring ämnet.  
Enligt en undersökning som har utförts av Svensson (2008) har planerarna en viktig funktion i 
medborgardeltagandet då de är länken mellan medborgare och politiker. Dock drar Svensson 
(2008) slutsatsen att medborgarna ofta känner sig underlägsna av den anledningen att de inte 
besitter samma kunskaper som tjänstemännen.  Enligt Khakee (2000) är planerare vanligtvis 
positiva till att engagera medborgare i planprocessen i teorin men att genomförandet av det i 
praktiken är svårare, då beslutsfattarna ofta tycker att involverande av medborgarna i 
planprocessen kan resultera i en improduktiv process.  Dessutom hävdar Khakee (2000) att 
planerarna ofta är kritiska till medborgarnas engagemang, då de anser att deras deltagande i 
planprocessen resulterar i en ineffektiv process.  
	
En annan undersökning som har genomförts av Farkas (2005) visade att medborgarnas 
deltagande i planprocessen görs med många restriktioner. Ett exempel är att medborgarna 
endast diskuterar det som tjänstemännen har bestämt samt att tjänstemännen dominerar 
konversationerna genom att ta initiativ under hela mötets gång. Farkas (2005) menar att 
medborgardeltagande mestadels sker på tjänstemännens villkor. Hysing och Olsson (2012) 
framhåller att planerarna har ”formuleringsmakt”, vilket går ut på de kan inverka på 
politikernas beslut genom att bland annat prioritera vilka frågor som är av betydande vikt, då 
politikerna inte alltid kan sätta sig in i planen fullständigt på grund av tidsbrist. Vilket 
inflytande tjänstemännen har är dock olika beroende på projektens typ.   
	

Arnsteins stege 
En av utgångspunkterna i Arnsteins stege var att deltagande ska ge grupper som vanligtvis 
inte är representerade bättre möjligheter i ett samhälle som är präglat av maktfördelning, 
ekonomiska motsättningar och diskriminering. Stegen ska beskriva deltagarprocessen 
beroende på hur stort inflytande medborgarna ges och enligt henne är det rättvisa att klättra 
uppåt och ge makt åt de maktlösa.  
     

 
Figur 8: Arnsteins stege (källa Heierbacher: 2010, s.2) 

 
Stegen delas in i tre delar (se figur 8). De två nedersta (manipulation & terapi) klassas som 
icke deltagande. Istället för medborgarinflytande engageras medborgarna i aktiviteter så att 
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uppmärksamheten dras bort från problemen. Mittdelen (information, konsultation & 
pacificering) kallas symbolhandlingar. Här bjuds medborgarna in för att delta i processen utan 
att deras ståndpunkter tas i beaktande. Det är inte förrän medborgarna kommer upp till sjätte 
steget som de verkligen har inflytande. Då är medborgarna i den översta delen som kallas för 
medborgarkontroll (Arnstein 1969).   

Konsensus i planeringen 
Enligt Connelly & Richardson (2004) betraktas konsensusbaserade beslutsfattande som ett 
användbart förfarande när det gäller befintliga eller framtida konflikter över planeringen. 
Konsensus innebär överenskommelse och uppnås när majoriteten av en grupp individer är 
överens i en viss fråga (Nationalencyklopedin, 2015). Det förekommer både ideal- och 
praktisk konsensus och skillnaden mellan dessa två bör uppmärksammas då det är nära 
omöjligt att uppnå ’ideal konsensus’ i större komplicerade frågor. För att uppnå ideal 
konsensus måste alla som är berörda av en specifik fråga vara fullständigt överens. Dessutom 
ska samtliga som är berörda dra fördel av beslutet. Enligt Connelly och Richardson (2004) är 
detta inte sannolikt i praktiken då de deltagande alltid har olika ståndpunkter, intressen och 
förhoppningar på utfallet, vilket medför att beslutsfattandet måste baseras på val som görs. 
Dessa val delas in i tre olika komponenter för att åstadkomma praktisk konsensus: 
människorna utesluts, problemen utesluts eller att utfallet utesluts (Connelly & Richardson, 
2004). 
 
Connelly och Richardsson (2004) anser att människor inte ska uteslutas från 
planeringsprocessen eftersom detta skulle bidra till att många synpunkter som bör tas hänsyn 
till förbises.  Att utesluta problem å andra sidan skulle medföra att endast ett urval av 
problem skulle uppmärksammas, vilket skulle öka sannolikheten till överenskommelse mellan 
parterna. Den tredje uteslutande aspekten, uteslutande av utfall ökar trycket på att 
åstadkomma överenskommelse av allmänna yttranden mellan alla inblandade parter 
(Connelly & Richardson, 2004). 
 
Slutsatsen som författarna drar är att åstadkommande av ideal konsensus är nära omöjligt att 
uppnå. Detta bidrar till att de val som görs i processen ska fästas stort avseende vid eftersom 
dessa ofta omfattar beslut som utesluter människor, problem eller utfall. Om planerarna är 
medvetna om vilka synpunkter som utesluts, resulterar detta i att den ömsesidiga förståelsen 
ökar (Connelly & Richardson, 2004). 

Kapitel 4 Medborgardeltagandet vid omvandling av Slussen 
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Inledningsvis förmedlas den bild som den 
involverade planarkitekten har på medborgardeltagandet i processen kring ombyggnaden av 
Slussen. Detta kompletteras sedan med en studie av de synpunkter eller så kallade ”enskilda 
yttranden” som lämnats in av medborgarna i samband med samrådet 2010 och 
utställningsperioden 2011. Efter detta presenteras kortfattat en annan form av kommunikation 
som kommunen haft med två olika myndigheter som kontrast till dess kommunikation med 
medborgarna. Dessa myndigheter är länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms 
stadsmuseum.	

4.1 Planarkitektens syn på medborgardeltagandet 
I detta avsnitt skildras främst planarkitekten: Martin Schröders redogörelse för hur 
medborgardeltagandet har gått till i samband med samråds- och utställningsprocesserna år 
2010 och 2011.  
 



	 18

”Om lagen granskas finns inga konkreta krav på att kommunen ska ha 
samrådsmöten, utställningar eller öppna hus med medborgarna utan synpunkter 
skall fångas upp på det sätt som den ansvarande kommunen för planprocessen 
anser är rimligt och relevant. Samrådsmöten är ett sätt att nå ut och möta 
medborgarna öga mot öga och kunna klargöra besluten som har tagits för att 
skapa förståelse. De genomförs inte för att övertala människor. Det rör sig 
snarare om att informera om svaret på frågor” (Schröder, 2015).  

 
Vidare hävdar planarkitekten att samrådsmöten kan bli en samlingspunkt för en specifik 
opinion som har starka röster mot projektet. Medborgardeltagandet i Slussen har varit relativt 
stort i det avseendet att medborgarna har bjudits in att delta i en bredare utsträckning jämfört 
med många andra planarbeten, enligt Schröder. Dock har dialogen som anordnats med 
medborgarna inte involverat de till att bearbeta projektet åt det ena eller andra hållet. 
Medborgarna har heller inte fått styra dialogen själva utan det har gjorts inom ramen av vad 
plan- och bygglagen möjliggör. De som har varit kritiska till projektet har tagit tillfället i akt 
och samlats utanför lokalen för att dela ut protestkort under samråden (figur 9 visas 
utställningslokalen där Slussenprojektet visas).  
 

”Det är ett av resultaten av att vi bjuder in och är öppna och transparanta att alla har 
möjlighet att framföra sina åsikter, kanske inte specifikt i lokalen där projektet visas 
men utanför och i anslutning” (Schröder, 2015).  

 
 
 

 
Figur 9: Besökare i informationslokalen för nya Slussen (Stockholms stad, 2015b). 

 
Nästa Slussen är ett projekt som har arbetats med under en lång tid (se figur 10). Initialt hölls 
en tävling år 1991 som visades för allmänheten, därefter hölls en tävling 2004 och följaktligen 
visades ett arkitektuppdrag för allmänheten år 2008. Martin Schröder hävdar att allmänheten 
har varit involverade och medverkat i processen på ett sätt som inget annat projekt har 
medfört. Dessutom hävdar Schröder att har rekordmånga besökare varit på samråden och 
utställningarna. Under programsamrådet närvarade 5000 besökare, ungefär 100 synpunkter 
lämnades in och under 2010 bevistade 20 000 besökare samrådet och 1100 privata synpunkter 
samlades in. Så många synpunkter har man aldrig tidigare fått in i något projekt. Ytterligare 
en utställning hölls år 2011 och då förekom 20 000 besökare och 600 synpunkter samt 2000 
underskrivna protestkort inlämnades. Hela detaljplaneakten innefattad 50 pärmar. 
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Figur 10: Planprocessen 1991-2011 (egen modell baserad på PP av Cederberg & Lövgren, 2015). 

 
Schröder menar att för att nå ut till medborgarna har det annonserats på ett sätt som har varit 
bredare än tidigare i Slussenprojektet. Detta har verkställts genom annonser i gratistidningar 
och i lokala tidningar i Stockholms stad. Information om ombyggnaden har således gått ut till 
ca 400 000 hushåll inklusive hushållen i Nacka och Värmdö. Dessutom har det förekommit 
annonser i tunnelbanan och i bussarna för att informera om utställningen som visades under 
2011. Därutöver har även ett antal informationsredskap tillämpats på Slussen. Ett exempel är 
en QR-kod som kunde skannas med mobilen för att få upp en bild på hur Nästa Slussen skulle 
kunna utformas för att sedan kunna stå på plats och jämföra med hur det ser ut idag. I 
samråden som hölls deltog kommunala och statliga myndigheter samt de som var 
fastighetsägare inom sakägarkretsen, dvs. de som har fastigheter i närområdet – inom eller i 
direkt anslutning till planområdet. Därutöver medverkade allmänheten, vilka speglar 
människor från hela landet som har varit aktiva i projektet och skrivit in synpunkter. 
 
Enligt Schröder var engagemanget som allmänheten visade när de lämnade 1100 yttranden 
under plansamrådet 2010 och resultatet av det slutliga planförslaget 2011, en absolut 
konsekvens av det engagemang som allmänheten hade visat under 2010. Han anser att 
medborgardeltagande är essentiell eftersom utan den medborgarmedverkan och 
medborgardialog som genomfördes under 2010 hade förslaget inte tagit den inriktning och 
utveckling fram till 2011 när det slutliga förslaget visades.  
 

”Jag har jobbat på stadsbyggnadskontoret i 17 år och jag har inte jobbat med något 
planprojekt som har engagerat lika många som Slussen men som heller inte har 
förändrats så mycket över tid som Slussen ändå har gjort under själva planprocessen 
1991-2013. Så jag tycker att medborgarinflytandet har varit väldigt stort i Slussen 
arbetet” (Schröder, 2015). 

 
Några av förändringarna som gjordes i och med engagemanget som allmänheten visade 2010 
och resulterade i det slutliga planförslaget 2011 är följande (Stockholms stad, 2014): 
 
 
 För att värna utsikten ska man bygga färre hus, som dessutom är lägre 
 Man kommer att ”bygga terrasser och trappor ner till kajen” för att göra vattnet mer 

disponibelt för allmänheten.  
 Vid Katarinahissen ska en ny park anläggas, Katarinaparken. 
 Bussterminalen ändrar läge och byggs i Katarinaberget.  

 

1991 2004
2007

program‐
samråd

2008
arkitekt‐
uppdrag	
(AU)

2009	
utvärdering

av	AU

2010
plansamråd

2011
utställning/
antagande
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Enligt Schröder är stadsutveckling och stadsbyggande inte verksamheter som handlar om 
någon slags konsensus. Han menar att det i princip alltid förekommer motstånd och det är 
svårt att uppnå hundraprocentig acceptans då det å ena sidan finns folk som vill göra väldigt 
mycket och å andra sidan folk som är nöjda med tillvaron och inte har någon önskan om 
förändring. Han hävdar att det likaså inte handlar om att erhålla acceptans av så många som 
möjligt eftersom i vissa fall måste man handla för att driva stadsutvecklingen framåt. De som 
inte är tillfredsställda med processen är också de som oftast tar ett stort utrymme medialt och 
framför sin kritik, vilket är förståndigt enligt Schröder.  

 
”Det är inte konstigt eftersom vi som myndighet representerar en stark part som driver 
på. Medialt är det alltid intressant att utmana de starka mot de svagare och att behålla 
den konflikten medialt är också något som skapar ett mera intresse hos läsarna” 
(Schröder, 2015).  

 
Vidare påpekar Schröder att undersökningar som har genomförts av Stockholms stad visar att 
majoriteten av stockholmarna är positiva till planförslaget. Han hävdar dock att dessa 
medborgare inte syns samt att dessa inte har satt sin prägel på projektet. Schröder ger ett 
exempel på vad konsekvenserna kan bli av att det oftast är motparten till olika projekten som 
engagerar sig:  
 

”Man kan säga att det finns ett överordnat ansvar och ett mål att bygga många bostäder. 
Frågeställningen är följaktligen om det blir bättre att bygga 200 bostäder på den här 
platsen eller 100 bostäder på samma plats? De 100 bostäderna tar mindre mark i 
anspråk men ger hälften så många bostäder i ett lägre exploaterat område. 200 bostäder 
ger ändå 100 lägenheter fler och det ger 100 familjer möjlighet att bo där – i den 
bostadskris som föreligger idag. Det är också ett knepigt förhållningssätt för att då kan 
det också vara så att många som är kritiska till projektet blir mer positivt inriktade till 
att man minskar bostäderna till hälften. Men de 100 familjerna som inte har möjlighet 
att flytta in där, kommer aldrig att göra sig hörda i den processen för de är ju inte ens 
med på plats” (Schröder, 2015). 

  
Enligt Schröder har de myndigheter och aktörer som har deltagit i planprocessen till stor del 
varit för planen men att det beror likaså på vilka intressen de har att bevaka som myndighet. 
Schröder menar att stadsmuseet som tittar mycket på kulturmiljöfrågor har haft tveksamheter 
kring delar av planförslaget. Planarkitekterna har dock arbetat nära museet och lyckats hitta 
en dialog som har varit givande och där museet har varit med i framtagandet av detaljplanen. 
Likaså länsstyrelsen, som sköter den statliga förvaltningen har varit fundersam till vissa delar 
av planförslaget, enligt Schröder. Även detta har kunnat tillrättaläggas genom täta dialoger 
dem emellan. Det har hållits löpande möten med länsstyrelsen om både kulturfrågor men även 
andra regionala frågor som exempelvis hur översvämningsrisken runt Mälaren ska lösas. 
Detta i sig är ett intresse som ställs emot andra intressen som exempelvis kultur- och 
miljöfrågor, allmänna intressen i form av framkomlighet för trafik och båtar samt hur frågor 
kring slusskanalen ska hanteras i förhållande till andra allmänna intressen. Beträffande 
dialogen med Slussen har länsstyrelsen varit med i bearbetningen av planförslaget i 
utvecklingen fram till det slutgiltiga. 
 
Framtagning av detaljplaner tar omkring 18 månader på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 
Schröder hävdar att Slussen är ett ytterst unikt projekt och medborgarna får acceptera att vissa 
projekt kan ta längre tid än andra. Något som har gjort projektet invecklat är att det har pågått 
ständigt under 24 år. Dock bör konstateras att när Slussen byggdes om senaste gången, var 
den klar 1935 och första motionen i kommunfullmäktige – om att bygga om Slussen, lades 
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fram 1895. Följaktligen innebär detta att från första initieringen fram till Karl Johanslussen 
stod klart tog det 40 år (Schröder, 2015). 
 

4.2 Medborgarnas synpunkter som de framträder i samrådsredogörelsen och 
utställningsutlåtandet 
En studie har genomförts av ca 400 av de sammanlagt 1800 synpunkter som lämnades in i 
samband med samråden 2010 och 2011, dvs. ca 200 synpunkter från respektive år. En del av 
synpunkterna som lämnades presenteras nedanför. De citat som valts och introduceras anges 
som exempel på synpunkter som lämnades in i samband med samråden.  

Synpunkter från 2010 
Den sammanställda samrådsredogörelsen från 2010 (Stockholms stad, 2010) visar att 
”inskränkningar av vyerna som den nya bebyggelsen innebär” är något som de flesta var 
negativa till (Stockholms stad, 2010, s.3). En annan del av planen som det förekom mest 
synpunkter kring var den åttafiliga huvudbron, då den ansågs vara ” alltför stor och liknande 
den vid en motorväg” (Stockholms stad, 2010, s.7). 
 
Nedan framförs ett urval av de synpunkter som kom in från allmänheten i samband med 
samrådet 2010. Synpunkterna från 2010 visar att det finns ett tydligt ogillande till 
planförslaget och bland de 200 synpunkter som granskades år 2010 var en stor majoritet 
missnöjda med den utställda planen. Fem av synpunkterna från 2010 var följande: 
 
 Privat företag  

”Utformningar enligt detaljplaneförslaget och kollektivtrafikutredningen påverkar 
fastigheterna Tranbodarne 11 och 12 i stor utsträckning och på ett nytt mycket 
negativt sätt. Ur tillgänglighetssynpunkt är lösningen oacceptapel och skulle komma 
att ge långa omvägar och därmed ökad trafik på i synnerhet Södermalm” 
(Trafikplanering AB). 

 
 Privatperson 

”Hej, Slussen var när det byggdes något nytt och unikt, anpassat för det man då trodde 
på. Detta förslag är i stort sätt bara … ja tyvär tråkigt. Inget som pekar en ny riktning 
eller som kommer skapa debatt när det är dags att bygga nytt 50 till 100 år, tyvärr bara 
ett medel-lagom förslag. Sätt avtryck, skapa historia, våga utmana”. 

 
 Privatperson  

”Jag protesteras mot allt vad det här förslaget står för och hoppas att det omarbetas så 
att söders silhuett fortfarande kan njutas av både stockholmare och turister och att 
övergången mellan Söder och Gamla stan inte utformas med broar som helt blockerar 
den fria sikten var man än rör sig i området. Ett stadsbyggnadsförslag kan inte enbart 
baseras på handel, cafeer och glashus. Det måste ha ett innehåll. Det här är tomt och 
utan själ”. 
 

 Privatperson 
”Vi har tagit del av förslaget till ombyggnad av Slussen och har följande synpunkter. 
Enligt vår menig är uppgiften en trafikteknisk fråga. Ett förslag som inte kan realiseras 
utan hjälp av en stor byggnadsmassa är ett dåligt förslag. Det är ett stort och allvarligt 
grundfel i konceptet att byggandet av trafikapparaten förutsätter nya byggnader 
framför de befintliga. KF-huset och glashuset utgör en mästerlig front mot vattnet, 
Katarinahissen är ett landmärke och avståndet till Söders bebyggelse en absolut 
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förutsättning för Slussens framtida roll. Så talanglöst Så pinsamt att ha varit 
verksamma arkitekter under en epok som åstadkommit något så genuint uselt. Vi 
skäms å era vägnar”.  

 
 Privatperson 

”Det finns mycket i det liggande förslaget om nya Slussen som jag tycker kan bli bra, 
exempelvis överdäckningen av Stadsgården och delar av Södelmälarstrand. Om dessa 
tillåts bli tillräckligt breda, kan det trots norrläget bli trevliga promenadstråk. Bra är 
också att den fria vattenytan blir större och att man har möjlighet att följa slussningen 
av båtar mellan Saltsjön och Mälaren. Om det blir plats för uteserveringar och 
planteringar där, kan slussningarna bli en turistmagnet på somrarna. Jag kan också 
acceptera att det byggs hus framför Katarinahissen och Södermalmstorg, inte minst för 
att de kan hjälpa till att finansiera hela projektet men med vissa förbehåll” 

Synpunkter från 2011 
Enligt utställningsutlåtandet från 2011 (Stockholms stad, 2011) är bilbron, utsikt och ny 
bebyggelse de delarna av planförslaget som flest medborgare kommenterade – i den 
ordningen (Stockholms stad 2011, s.17, se även bilaga 2). Dessa tre delar av planförslaget har 
en koppling då den nya bebyggelsen och den nya bron ansågs utgöra en tung mur ”vilken 
avskärmar bakomliggande bebyggelse” (Stockholms stad 2011, s.17) och därmed försämras 
utsikten.  

Nedan redovisas ett urval av de synpunkter som kom in från allmänheten i samband med 
samrådet 2011. Synpunkterna från 2011 visar att det finns en spridning kring medborgarnas 
åsikter. Bland de synpunkter som lämnades år 2011 förekommer en andel som är positiva till 
de förändringar som har genomförts. Dock är den andelen ytterst liten. Fem synpunkter från 
2011 lyfts här fram för att spegla de olika hållningarna som var representerade bland de 
studerade yttrandena: 
	
 Privatperson 

”Det är nu andra gången jag besöker Sjömanshuset. Denna gång ska jag få se ett 
omarbetat förslag. Till min förvåning har ingen förändring skett vad gäller synen på 
biltrafiken. En rak trafikled med dess oljud är ju ingen vacker syn. Det är så korttänkt 
att låta bilarna ta paradplatsen ner mot skeppsbron och Gamla Stan, denna pärla!”. 

 
 Privatperson 

”Jag var en av alla som skrev till er då jag hade många negativa synpunkter på det 
förra förslaget på ombyggnaden av Slussen. Igår var jag och tittade på den nya 
modellen som vid första intrycket såg något bättre ut än det första förslaget. Det finns 
dock fortfarande flera stora brister i det nya förslaget”. 

 
 Privatperson 

”Detta förslag är MYCKET bättre än den förra. MEN varför måste det vara så väldigt 
många filer för bilar på bron över till Gamla Stan?? Det planerade glashuset på torget 
tycker jag inte ska byggas ö.h.t. Det hjälper inte att huset är av glas, det är ändå en 
byggnad. Låt utsikten vara fri från byggnader. Dessutom vore drömmen att både 
järnvägsbron samt bron från tunneln till Riddarholmen grävdes ner - men det förblir 
säkert en dröm :-)”. 

 
 Privatperson:  

”Vi anser att nya Slussen-förslaget i flera avseenden bryter mot FN:s konvention om 



	 23

rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt reglerna i Plan- och bygglagen 
(2010:900), då främst kap 8, 1a §, 3 punkten. Förslaget försämrar kraftigt 
tillgängligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga med alltför branta stigar 
och ramper (brantare stigar n lagen tillåter) och långa omvägar på bortåt en halv 
kilometer. Ansvar för byggnad för ev. hiss lär övervältras på privata fastighetsägare 
(Gallerian) som kanske inte ens har öppet dygnet runt. Man har även bortsätt från 
behovet av parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning” (Specialist i 
arbetspsykologi och rullstolsburen). 

 
 Privatperson 

”Jag var på Slussen-utställningen och måste säga att jag är djupt besviken på att 
Stockholmstad väljer att gå vidare med det sämsta av alla förslag som kom fram vid 
tävlingen. Även om förslaget nu jobbats om är det fortfarande inte bra av flera skäl”. 

 
Som framgår i bilaga 2 avsåg de flesta kommentar från 2011: bilbron, utsikt samt ny 
bebyggelse.  

4.3 Kommunikationen med länsstyrelsens och stadsmuseets aspekter    
De myndigheter och aktörer som har varit närmast inblandade i projektet är länsstyrelsen och 
stadsmuseet, enligt Schröder. Vikman5 och Ericson6 , från respektive myndighet hävdar att 
båda myndigheterna har kontinuerligt haft dialog med kommunen och Slussenprojektet under 
processens gång och har fortfarande informationsmöten med jämna mellanrum. Enligt 
Vikman har länsstyrelsen fått informationen om ombyggnaden i god tid. Han hävdar 
dessutom att planen uppfyller de krav som ställs enligt 12 kap. 1 § PBL (1987:10). De 
kommentarer som länsstyrelsen lämnade under samråden 2010 och 2011 är följande: 
 
 Länsstyrelsen (2010) 
”Planförslaget har under arbetet med samrådsunderlaget bearbetats avseende 
konsekvenser för kulturmiljön. Länsstyrelsen anser dock att förslaget behöver bearbetas 
ytterligare med avseende på byggnadsvolymer och hur de offentliga rummen och 
platserna bäst ska bindas samman och detaljutformas för att undvika skada på 
riksintresset. [...] Länsstyrelsen menar att de nya byggnadsvolymerna El, särskilt i 
anslutning till Katarinahissen och Hornsgatans avslutning behöver studeras så att ovan 
nämnda vyer erhålls och den värdefulla äldre bebyggelsen förblir synliga i 
stadsbilden.  [...] Ytor där människor vistas ska utformas och planeras så att 
miljökvalitetsnormerna klaras”. 

 
 Länsstyrelsen (2011) 
”Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget sedan samrådsförslaget bearbetats kraftigt, 
och att det förslag som nu föreligger i mindre omfattning än tidigare förslagna 
utformningar påverkar kulturmiljövärdena på platsen negativt. Det utställda planförslaget 
innebär fortfarande en negativ direkt inverkan på dokument- och upplevelsevärden inom 
delar av området, främst genom att trafikapparaten från 30-talet helt försvinner och genom 
att den nya gestaltningen av vattenrummet innebär att näset (eller rättare sagt 
gestaltningen) blir svårare att uppfatta samt att istället ö-karaktären förstärks. Förslaget 
innebär i detta avseende att möjligheten att förstå hur platsens ursprungliga topografi lagt 

																																																								
5	Intervju via mail: Vikman Oskar, samhällsplanerare på länsstyrelsen, Stockholms stad 
(Intervjun genomfördes inom perioden: 2015-04-08 – 2015-04-10)	
6	Intervju via mail: Ericson Anna-Karin Chef Kulturmiljöenheten, stadsmuseet i Stockholm 
(Intervjun genomfördes inom perioden: 2015-04-08 – 2015-04-28)	



	 24

grunden för dess historiska funktion minskar. Vid en sammanvägd bedömning delar dock 
länsstyrelsen stadens slutsatser att planen bör kunna genomföras utan att påtaglig skada på 
riksintresset uppkommer under förutsättningar att genomförandeprocessen hanteras på ett 
för kulturmiljön bra sätt”.  

 
Även Stadsmuseet har under planprocessen haft löpande samråd i olika frågor. Enligt Ericson 
har vissa delar i detaljplanen ändrats utifrån deras synpunkter t ex ett bevarande av Slussen 
från 1800-talet och att bron förblir underbyggd som ett minne från den landtunga som en gång 
förband Stadsholmen och Södermalm samt att bebyggelsen framför södra stadshuset dras 
tillbaka så att södra stadshuset inte skyms från vattnet. Dessutom har stadsmuseet gett förslag 
till skyddsbestämmelser i detaljplanen för Katarinahissen och 1800-talsslussen samt haft 
synpunkter på kommande gestaltningsprogram. De synpunkter som stadsmuseet lämnade 
under samrådet 2010 är följande: 
 
 Stadsmuseet 
”Föreliggande detaljplaneförslag innebär att trafikapparaten från 1935 rivs, vilket 
förvaltningen beklagar. [...] Kulturförvaltningen anser att större hänsyn måste tas till de 
olika kulturmiljövärden som konstituerar riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården samt att sammanhangen mellan Gamla Stan, Södermalm, Saltsjön och 
Mälaren med stadsrummets unika kvaliteter och utblickar bättre måste tas till vara. 
[...] Kulturförvaltningen beklagar att bevarande inte ansetts möjlig. [...] den höga 
exploateringen som föreslås är inte förenlig med områdets stadsmässiga och 
kulturhistoriska värden. Förvaltningen noterar också att planförslaget medger väsentligt 
större byggrätter än vad som illustreras i planen och i den utställda modellen”. 
 

Det gick dessvärre inte att få tag på de synpunkter som stadsmuseets lämnade i samband med 
samrådet under 2011. 	

Kapitel 5 Analys  
I detta kapitel analyseras studiens empiri i ljuset av de aspekter som lyfts i teorikapitlet i 
relation till medborgardeltagande. Analysen tar utgångspunkt i studiens frågeställningar. 
Frågeställningarna berör främst vilka olika former av demokratimodeller, samrådsmetoder 
och kommunikationsmodeller som hade använts i Slussenprojektet smat vilken bild detta kan 
ge av den grad av inflytande medborgarna haft under samråds- och utställningsperioderna år 
2010 och 2011. 
	

5.1 Vilka olika typer av demokratimodeller för medborgardeltagande förekommer och 
vilka har tillämpats i samband med ombyggnaden av Slussen?  
Från litteraturöversikten kan konstateras att de olika former av medborgardeltagande som 
generellt förekommer är: representativ demokrati som delas in i liberal-, deliberativ- och 
deltagardemokrati samt direktdemokrati. Medborgardeltagandet som har tillämpats i 
Slussenprojektet har genomförts med rationell planering då medborgarna inte varit med och 
format planförslaget. Dock har planarkitekterna tillämpat metoder som präglats av 
kommunikativ planering då samtlig information kring planförslaget och projektet har varit 
tillgänglig för allmänheten på offentliga platser såväl som i lokala tidningar i Stockholm, 
Nacka och Värmdö. Den kommunikativa planeringsinsatsen som Larsson och Jalakas (2002) 
redogör för bygger på att åstadkomma en stabil plattform för god kontakt med medborgarna 
och en strävan om en gott informationsbyte. Av att döma från samrådsredogörelsen och 
utställningsutlåtandet är många missnöjda med planförslaget såväl innan som efter 
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bearbetningen av planförslaget. En förklaring till detta kan vara att medborgarna har varit 
inblandade i planprocessen, dock med restriktioner som Farkas hävdar. Enligt Farkas kan en 
sådan restriktion vara att planerarna dominerar konversationerna och tar upp det som de anses 
vara relevant för just dem.  
 

5.1.1 Medborgardeltagande i Hoogeveen och Slussen 
I detta arbete har en jämförande undersökning genomförts där Slussenprojektet jämförts med 
ett projekt i Holland, där direktdemokrati har tillämpats. Anledningen till att just detta projekt 
valdes att jämföras med är att det ansågs intressant att jämföra två helt olika projekt baserat på 
deras lokalisering, omfattning och val av demokratimodell.  
 
En av de betydande skillnaderna gällande medborgardeltagandet i Hoogeveen och Slussen är 
att i Hoogeveen har medborgarna haft inflytande på planen i större omfattning än vad som 
förekom i Slussen. Motivet för medborgardeltagandet i Hoogeveen har varit att låta 
medborgarna vara delaktiga i besluten som omfattar deras grannskap genom att tillämpa 
direktdemokrati. Detta är inte fallet med Slussen, då representativ demokrati har tillämpats 
och medborgarna har fått delta som en del av den formella processen för framtagande av 
detaljplan enligt plan- och bygglagen. Dock bör konstateras att i Hoogeveen har medborgarna 
fått medverka i besluten för mindre projekt som omfattar deras områden. Slussenprojektet är 
väldigt omfattande, har en central belägenhet och en kulturhistorisk klassifikation. Något som 
dessa två projekt har gemensamt är att planerarna har hållit samrådsmöten med medborgarna 
samtidigt som information kring projekten har varit lättillgänglig under hela projektens gång.  
 
Enligt Arnsteins stege delas medborgardeltagande in i tre segment. Om vi observerar 
medborgardeltagandet i Hoogeveen och Slussen och sätter in dessa i Arnsteins stege hamnar 
Hoogeveen i den översta delen (medborgarkontroll), medan Slussenprojektet hamnar i 
mittsegmentet mellan information och konsultation. Detta av den anledningen att i 
Hoogeveen deltog medborgarna genom att forma detaljplanen tillsammans med planerarna. I 
Slussenprojektet har medborgarna involverats i planprocessen genom samrådsmöten och 
utställningar. Från samrådsredogörelsen 2010 och utställningsutlåtandet 2011 kan dock 
konstateras att deras synpunkter inte verkar ha haft något nämnvärt inflytande, då en större 
majoritet av de som granskades var negativa till planförslaget både under 2010 såväl som 
2011. Dock är det viktigt att vara varsam med att dra några mer långgående slutsatser utifrån 
detta då studien enbart har omfattat en avgränsad del av de 1800 enskilda yttrandena som 
inkom. 
 
Geurtz & van de Wijdeven som studerade fallet i Hoogeveen ansåg att projektet blev lyckat 
av den anledningen att alla inblandade parter i projektet upprätthöll bra kommunikation dem 
emellan genom hela projektets gång. Genom att ansvaret och ansvarsområden fördelades 
mellan ledningsgruppen, rådgivande gruppen och harmoniseringsgruppen – specialister inom 
olika område – kunde problemen som uppstod i samband med projektet upptäckas i god tid 
och lösas. Detta är något som vi kan ta lärdom av inför kommande, liknande projekt i Sverige.  
 

5.2 Vilka metoder har använts i Slussenprojektet för att engagera medborgarna i 
planprocessen och vilken form av kommunikation mellan medborgarna och kommunen 
ger dessa metoder uttryck för? 
För att involvera medborgarna i planprocessen har samrådsmöten och utställningar hållits. 
Martin Schröder hävdar att innan kommunen fastställer vilka metoder som ska tillämpas för 
att engagera medborgarna i planprocessen måste de ha som utgångspunkt vilken omfattning 
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av inflytande som politikerna kan ge utrymme för. Undersökningar som farkas (2005) har 
genomfört på medborgardeltagande visar dock att dessa till största del genomförs på 
tjänstemännens (planerare inkluderad) villkor. Farkas (2005) hävdar följaktligen att 
medborgarnas deltagande i planprocessen görs med många restriktioner. En sådan restriktion 
kan vara att tjänstemännen endast tar upp ämnen och frågor som de själva har valt att 
presentera under samrådsmötena.  
	
De metoder som har tillämpats för att nå ut till medborgarna i Slussenprojektet är annonsering 
i tidningar som hushållen erhållit samt samrådsmöten och utställningar. Planerarna har dock 
inte gjort större bemödanden för att anordna möten i syfte att nå ut till en större skara 
människor – exempelvis individer som inte inkluderas i kategorin som den typiske 
medborgaren, som Henecke och Khan (2002) beskriver som en: ”föreningsaktiv, välutbildad, 
medelålders man”. Henecke och Khan (2002) redogör dessutom för två olika former av 
kommunikationer som kan förekomma när medborgarna engageras i planprocessen. Den ena 
är enkelriktad kommunikation, då medborgarna deltar i processen genom att få upplysning 
om planen, utan att de har något verkligt inflytande på planförslaget. Den andra formen av 
kommunikation, dubbelriktad kommunikation ger medborgarna utrymme att komma med 
förslag och kritik. I Slussenprojektet har kommunikationen till största del varit enkelriktad då 
medborgarna har deltagit och varit involverade i planprocessen utan faktisk inflytande på 
planförslaget. Detta stöds dessutom av de 2000 underskrivna protestkorten som inlämnades 
under 2011 samt samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet (inkl. de enskilda yttrandena 
som dessa bygger på), där den övervägande mängden synpunkter fortsatt är negativa år 2011, 
dvs. bland alla de 400 synpunkter som studerades kan inte en markant förändring avläsas 
gällande hur de enskilda medborgarna ser på planförslaget mellan åren 2010 och 2011.  
 

5.3 Vilka sakfrågor har medborgarna främst haft synpunkter kring och vad ger dessa 
uttryck för? 
I arbetet genomfördes dokumentstudier genom att ca 200 synpunkter från respektive år 
granskades. En del av dessa synpunkter återges i uppsatsen för att visa exempel på 
synpunkterna som lämnades in. Målet har varit att återge synpunkter som ansågs vara talande 
för kommentarer som studerades. Dessutom har de synpunkter som lämnades under 
samrådsperioden 2010 och utställningsperioden 2011 granskats. 
 
Om samrådsredogörelsen från 2010 och utställningsutlåtandet från 2011 studeras kan 
konstateras att bland synpunkterna som lämnades in år 2010 var nästan alla negativa till 
förslaget. Efter att ha läst ca 200 synpunkter var det ingen tvekan om att medborgarna var 
väldigt missnöjda med det planförslag som hade lagts ut för granskning år 2010. Om detta 
jämförs med synpunkterna som inkom år 2011 kan en liten förändring i förhållningssätt till 
planen observeras. Bland dessa synpunkter förekom både positiva och negativa kommentarer 
på planförslaget. Trots att den största andelen av dessa synpunkter fortfarande var negativa till 
planförslaget, demonstrerade en del synpunkter att invånarna var nöjda med de revideringar 
som hade verkställts från det planförslag som ställdes ut 2010. De fastställer således en mer 
positiv attityd till det senare ändrade förslaget, vilket även planarkitekten intygade. 
 
De delarna av planförslaget som flest kommenterade och var negativa till under 2010 var 
bilbron och vyerna. Synpunkterna från 2011 illustrerar inte att medborgarna var nöjda med 
det ändrade planförslaget gällande dessa delar av planen, då 44.8% av de inkommande 
synpunkterna avsåg bilbron och 43.8 % vyerna. Bland alla inlämnade synpunkter under 2011 
var endast 1.4 % positiva till planen. Dessa resultat ger indikationer om att de revideringar 
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som gjorts i planförslaget inte i någon större utsträckning verkar har varit i enlighet med 
medborgarnas önskemål.  

5.4 Vilken möjlighet verkar medborgarna ha haft att påverka planförslaget för 
ombyggnaden? 
Den fjärde frågan i denna studie var vilken möjlighet medborgarna har haft att påverka 
planförslaget i Slussenprojektet. I denna undersökning framkom att det slutgiltiga 
planförslaget ändrades från 2010 till 2011. Planarkitekten hävdar att en anledning till detta var 
just på grund av det engagemang som medborgarnas visade under samråden 2010. Något som 
dock bör konstateras är att de förändringar som genomfördes är också de delar av 
planförslaget som länsstyrelsen och stadsmuseet var tveksamma kring, vilket kan tydas från 
deras synpunkter. Ett exempel är att under samrådet år 2010 kommenterade länsstyrelsen att 
byggnadsvolymerna skulle studeras för att inte skymma vyer i stadsbilden.  En av 
förändringarna som har genomförts i planförslaget från 2010 till 2011 är att färre hus kommer 
att byggas, vilka dessutom är lägre. Ett annat exempel är att länsstyrelsen ville att ytor skulle 
formas där människor kan vistas. I det reviderade planförslaget har en ny park, 
Katarinaparken lagts till. Av dessa anledningar kan förändringarna lika gärna ha genomförts 
för att länsstyrelsen var tveksamma till de delarna av planen. Det bör uppmärksammas att 
länsstyrelsen är en maktfull myndighet som kan fälla planförslaget om det inte uppfyller vissa 
kriterier.   
 
Det föreligger dock flera möjliga sätt att förklara detta resultat. En förklaring är att 
Slussenprojektet är ett omfattande projekt som bland annat genomförs för att säkra 
dricksvattnet från Mälaren för två miljoner människor i landet. För att detta ska kunna 
genomföras är det essentiellt att en ombyggnad görs från grunden. Av denna anledning blir 
utrymmet för medborgarna mindre, då planerarna måste åstadkomma en plan som uppfyller 
flera sociala- och tekniska kriterier och väga samman flera intressen. Martin Schröder hävdar 
att stadsbyggande inte handlar om konsensus under alla omständigheter och att det alltid 
förekommer motstånd då alla har skilda önskemål om utvecklingen av det befintliga 
samhället. Detta överensstämmer med Connelly & Richardsons (2004) forskning som 
understryker att det principiellt är omöjligt att uppnå ideal konsensus samt att praktisk 
konsensus innebär att beslut måste tas kring uteslutande av människor, problem eller utfall. 
Dock understryker Connelly & Richardsons (2004) att människor inte ska uteslutas i 
planprocessen då detta resulterar i att många viktiga synpunkter inte beaktas.  
 
En annan förklaring till detta kan enligt Khakee (2000) vara att planerare i teorin ofta är 
välvilliga till att engagera medborgare i planprocessen men att genomföra detta i praktiken 
uppfattas som besvärligt då beslutsfattarna anser att medborgarnas deltagande i planprocessen 
kan resultera i en ineffektiv process. Detta förhållningssätt stämmer bra överens med 
Schröders inställning till medborgardeltagande, då han hävdade att det är essentiellt att 
involvera medborgarna i planprocessen men att planerarna ibland måste handla för att driva 
stadsutvecklingen framåt. 
 

5.6 Metodkritik och förslag till vidare forskning 
I uppsatsen har primärdata till stor del mottagits av yrkespersoner som arbetar med projektet 
och baseras i detta avseende på deras subjektiva upplevelser och ställningstaganden. Detta har 
eftersträvats att rättfärdiga genom att triangulering har tillämpats för att granska den 
informationen som erhållits och värdera dess trovärdighet. Trianguleringen tillämpades 
genom att göra tre intervjuer, varav två via mail samt dokumentstudier. Dock genomfördes en 
av intervjuerna med stadsmuseet, som inte är en fristående myndighet utan en del av 
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Stockholm stad, som har tagit fram den antagna detaljplanen. Av den anledningen kan den 
informationen ha blivit vinklad.  
 
Större delen av empirin i uppsatsen baseras på intervjun med planarkitekten: Martin Schröder. 
För att erhålla validering och verifiering av den informationen som återges från intervjun 
skulle uppsatsen ha skickats till planarkitekten, då dessa uppgifter kan ha tolkats och 
uppfattats felaktigt. Dock kunde detta inte genomföras på grund av tidsbrist.  
 
I arbetet genomfördes två intervjuer via mail. Detta med anledning av att bekräftelse av en del 
information som erhölls från planarkitekten eftersöktes för att öka trovärdigheten i hans 
yttranden. Dock tog det närapå tre veckor för en av myndigheterna att besvara frågorna. I 
framtida arbeten kommer större strävanden att göras för att träffa intervjupersonerna eller 
alternativt göra intervjun på telefon. Att skicka frågorna via mail kommer att användas som 
en sista utväg om de andra metoderna inte är möjliga. 

En annan metod som tillämpades var dokumentstudier för att inkludera medborgarnas 
kommentarer på projektet. Med anledning av att många synpunkter lämnades in, närapå 1800 
kunde inte samtliga granskas. Detta resulterar i att slutsatsen som dras inte baseras på 
samtliga 1800, utan snarare runt 400 synpunkter.  

Ytterligare en studie med mer fokus på de närboendes synpunkter rekommenderas i framtiden 
av den orsaken att dessa medborgare berörs mycket av planen. Dessutom skulle detta resultera 
i ett större underlag till medborgarnas inställningar till planen, då planarkitekten hävdade att 
de närboende har varit närmast inblandade i samrådsmötena och utställningarna. Även detta 
kunde inte verkställas på grund av tidsbrist.  

Kapitel 6 Slutsats och avslutande reflektion 
Denna studies föresats var att undersöka hur medborgardeltagande implementeras i 
planprocessen enligt plan- och bygglagen samt vilken möjlighet medborgarna tilldelas att 
påverka planförslaget. I Slussenprojektet har medborgardeltagandet genomförts inom ramen 
för vad plan- och bygglagen fordrar. Planprocessen har pågått sedan 1991, vilket är en period 
på 22 år fram till den antagna detaljplanen 2013.  
 
Tidigare forskning visar att medborgardeltagande sker med många restriktioner samt på 
tjänstemännens villkor, vilket kan resultera i att utfallet inte representerar verkligheten. Ett 
exempel är att tjänstemännen kan dominera samrådsmötena och endast diskutera frågor som 
de är intresserade av, utan att ge utrymme för medborgarna att själva komma med förslag, 
kritik och frågor.  
 
Resultatet av denna studie visade att Slussenprojektet har engagerat många medborgare, då 
sammanlagt 40 000 besökare närvarade vid de utställningar som visades under 2010 och 
2011. Om de samlade resultaten beaktas, tyder dessa på att medborgardeltagandet är ett 
komplicerat förfarande som inte alltid visar en korrekt bild av allmänhetens ståndpunkter. Ett 
exempel är att enligt Schröder visar undersökningar som genomförts av Stockholms stad att 
majoriteten av stockholmarna är positiva till planförslaget. Dock visar utställningsutlåtandet 
från 2011 att enbart 1.4 % av de inlämnade yttrande var positiva till planförslaget. Det kan 
därmed framhållas att dessa data är relativt kontroversiella och det råder allmän oenighet om 
medborgarnas inflytande kring det antagna planförslaget.  
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Det bör konstateras att resultaten erhållna från denna studie ska tolkas med försiktighet av den 
orsaken att Slussen är ett ytterst unikt projekt. Inte minst då framtagandet av detaljplanen tog 
ca 22 år innan den antogs, jämfört med 18 månader som är en genomsnittsperiod för 
framtagning av detaljplaner på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor  
	
Planarkitekt	Martin	Schröder	

Problem i arbetet: 
 Vad har de största problemen varit i arbetet med medborgardialogen? 

 
Medborgardeltagande i planprocessen:  

 Kan man se skillnad på medborgardeltagandet som skett inom ramen för processen 
och det som skett i form av protester, insändare etc.? 

 Skulle ni ha kunnat använda er av andra metoder för att påskynda planprocessen? 
 Hur stort har utrymmet varit för medborgardeltagandet i planprocessen i Nya Slussen?  
 Har ni använt er utav några speciella metoder för att effektivisera 

medborgardeltagandet? I sådant fall, vilka? 

Planarkitektens egna erfarenheter. 
 Vilka för-/nackdelar ser du med medborgardeltagandet baserad på dina erfarenheter 

(både med Slussen samt tidigare projekt)?  
 
Individer/grupper som deltar: 

 Har det varit en viss grupp som har varit för/mot detta? Finns det några karakteristiska 
drag hos dessa som man känner igen t.ex. ekonomiska förutsättningar, ålder, kön 
bosättningsområde osv? 

 Är det bara medborgare som har deltagit eller även andra aktörer? I sådant fall vilka 
aktörer? Vad har deras åsikter varit?  

 Vilka kommer på samråden? 

	
Länsstyrelsen	och	stadsmuseet	

 Vad tycker ni om ombyggnaden av Slussen, dvs. ombyggnationen som skall göras 
enligt detaljplanen som är antagen? Vilka för- och nackdelar anser ni att denna 
ombyggnad har? 

 
 Hur har er dialog varit med planarkitekten/planarkitekterna under samråden. Anser ni 

att ni har haft möjlighet att framföra era synpunkter och kunnat påverka utformningen 
av planen? I sådant fall, i vilken utsträckning? 

 
 Hur framförde ni era synpunkter? Exempelvis gick ni på samråden, lämnade skriftliga 

synpunkter eller använde ni andra metoder? 
 

 Är ni nöjda med ert deltagande i planprocessen eller önskar ni att ni kunde delta 
mer/mindre?  

 
 Anser ni att ni fick information om ombyggnaden i god tid? 

 
 Finns det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 Utställningsutlåtande 
I tabellen nedan visas en ”sammanställning av synpunkter från boende, privatpersoner och 
näringsidkare m.fl. totalt 648 synpunkter, 2011-09-07” (Stockholms stad, 2015b). Tabellen 
åskådliggör hur många som har lämnat synpunkter kring olika komponenter av planen.  
	
Kategori Antal procent 
Bilbron  290  44,8 % 
Utsikt 284  43,8 % 
Ny bebyggelse 274  42,3 % 
Bevara Slussen 218  33,6 % 
Kulturmiljön  203  31,3 % 
Tillgänglighet 161  24,8 % 
Kostnad   146  22,5 % 
Utställningen missvisande  136  21,0 % 
Gallerian  129  19,9 % 
GC-trafik  128  19,8 % 
Park & utemiljö  111  17,1 % 
Flytta/ ta bort bussterm  108  16,7 % 
Översvämning  87  13,4 % 
Kollektivtrafik  81  13,4 % 
Strider mot PBL  72  11,1 % 
Protest Slussen  57  8,8 % 
Buller 51  7,9 % 
Samma process 50  7,7 % 
Luft 48  7,4 % 
Risk 48  7,4 % 
Förbättrat förslag 45  6,9 % 
Gräv ner t-bana  37  5,7 % 
Protest buss  35  5,4 % 
Andra förslag 26  4,0 % 
Positiv 9  1,4 % 
övrigt  5  0,8 % 
Inkommit försent 24  

(Stockholms stad, 2011c) 
 


