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ABSTRACT 

Syftet är att undersöka i vilken omfattning representativitet och inflytandet uppfylls i 

medborgardialogen. Dessutom förstå samt också förklara hur eventuella hinder uppstår mot 

och kring begreppen samt hur dessa kan undkommas. Med utgångspunkt från syftet 

genomfördes en fallstudie inom planprojektet ‟nya Årstafältet‟. Metodtriangulering har 

nyttjats då både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Slutsatsen som presenteras 

bedömer att medborgardeltagandet inte är representativt för de som påverkas av planeringen. 

Ett representativt underlag i planeringsprocessen hindras av att inte vilja delta eller kunna 

deltaga. Att eliminera hindren räcker således inte. Även viljan behöver stimuleras. Omvänt 

uppvaktningsförfarande och framtidens teknik som interaktivt GIS kan överkomma hindren 

och entusiasmera de som idag är ovilliga att deltaga. Allmänhetens inflytande i planeringen är 

både relativt litet men likväl omfattande. Inflytande för medborgarna hindras i viss mån av 

dem själva genom icke-kreativa åsikter och felriktat deltagande. Dock är det även upp till 

tjänstemän och politiker att genom mer tydlig information förklara premisserna. Det finns 

också en risk i att deltagande ses som ett mål i sig och inte ett medel för att åstadkomma 

medborgarinflytande. Nyckeln till hindret besitter de som sätter ramverket för dialogen samt 

dess funktion och värsta scenariot är att möjligheten till reellt inflytande elimineras. 

 

Nyckelord: planering, demokrati, medborgardeltagande, representativitet, inflytande. 
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− Sammanfattning − 
 

 

Idag finns en stark tilltro till den demokratiska planeringen och medborgardialogens betydelse 

för hållbar samhällsutveckling. Det är emellertid problematiskt hur den representativa 

demokratin i praktiken ska kompletteras med olika former av medborgardeltagande utan att 

göra avkall på demokratins bärande tankar. Tyvärr finns tendenser till att sådan problematik 

skyfflas under mattan, eller åtminstone att den inte får sådan uppmärksamhet som förtjänas. 

 

Denna studie behandlar två av demokratins grundläggande värden – representativitet samt 

inflytande – i kontexten samhällsplanering. För att uppnå representativitet krävs inte endast att 

alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att uttrycka sina åsikter utan dessutom att alla 

faktiskt gör det, eller åtminstone ett representativt urval gör det. Inflytande kan tyckas vara ett 

självklart faktum men bara för att medborgarna inkluderas och deltar betyder inte det 

nödvändigtvis att de ges inflytande. 

 

Den övergripande ansatsen är att analysera och diskutera den demokratiska problematik som 

uppstår i och med medborgarnas deltagande i planeringen. Precist är syftet att undersöka i 

vilken omfattning representativitet och inflytandet uppfylls i medborgardialogen. Dessutom 

förstå samt också förklara hur eventuella hinder uppstår mot och kring begreppen samt hur 

dessa kan undkommas. Utifrån detta har två frågeställningar formulerats. 

 

Med utgångspunkt från studiens ansats och syfte utfördes en fallstudie inom planprojektet 

‟nya Årstafältet‟. Såkallad metodtriangulering inom fallstudien har nyttjats då både 

kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Fokus för insamlingen av empiri är tredelad. 

Den ena delen inriktades på sekundärdata. Den andra delen bestod utav formaliserade 

telefonintervjuer med medborgare som skickat in skrivelser innehållande synpunkter på 

programmet. I den tredje delen användes kvalitativa samtalsintervjuer som metod. 

 

Slutsatsen som presenteras bedömer att medborgardeltagandet inte är representativt för de 

som direkt påverkas av planeringen. Ett representativt underlag i planeringsprocessen hindras 

främst av att inte vilja delta eller kunna deltaga. I de fall medborgarna vill deltaga hindras de 

av faktorer som tid, lokalisering, medvetenhet samt social fobi. Det här leder till social- och 

åsiktssnedrekrytering. Situationen kan även vara den omvända, viljan kanske inte finns men 

gällande hinder tillåter det. Att eliminera hindren räcker således inte. Även viljan behöver 

stimuleras. Omvänt uppvaktningsförfarande för att söka representativitet genom mindre 

grupper är ett gott steg på vägen. Fler bra metoder behövs och framtidens teknik som 

exempelvis interaktivt GIS kanske än mer kan överkomma hindren och entusiasmera de som 

idag är ovilliga att deltaga. Allmänhetens inflytande i planeringen är både relativt litet men 

likväl omfattande. Medborgarna kan påverka och påverkar planeringen i stor utsträckning 

men det är endast ett drömscenario att samtliga bifallas med att ha påverkat planeringen. Allt 

för många viljor som drar olika riktningar behöver vägas mot andra. Inflytande för 

medborgarna hindras i viss mån av dem själva genom icke-kreativa åsikter, protesterande 

samt också felriktat deltagande. Dock är det även upp till tjänstemän och politiker att genom 

mer tydlig och konkret information till medborgare och främst de som deltar i planprocessen 

förklara premisserna. Det finns också en risk i att medborgardeltagande ses som ett mål i sig 

och inte ett medel för att åstadkomma medborgarinflytande. Nyckeln till hindret besitter de 

som sätter ramverket för dialogen samt dess funktion och värsta scenariot är att möjligheterna 

till reellt inflytande elimineras och ett endast formellt inflytande kvarstår. 
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1 
 

− Introduktion − 
 

 

Ska jag fånga ditt intresse? Medborgardeltagande i planeringen skamfilar demokratin! Nä, så 

illa är det såklart inte. Likväl finns det vissa aspekter i medborgardialogen som bidrar till 

demokratiska konflikter och dessa behöver undersökas och analyseras. I det här inledande 

kapitlet presenteras en introduktion till problematiken inom forskningsområdet och syftet med 

studien, följt av att min bakgrund och roll som forskare samt avgränsningar diskuteras. 

 

 

1.1 Forskningsområdet och problematiken 
Samhällsplaneringen gör avtryck på samhället under årtionden och ibland även århundraden. 

Således är spörsmål rörande planering ofta konfliktfyllda och en anledning till samhällets 

kontroll inom professionen. Det är en profession som under de senaste decennierna gått 

igenom ett paradigmskifte, både teoretisk och praktiskt, mot ökad dialog mellan planerare och 

medborgare istället för den tidigare teknokratiska synen. Det här anses öka förståelsen för den 

lokala kontexten och de konflikter som existerar. Rådande praxis påpekar dessutom att 

medborgardialogen är viktig för att bidra till en hållbar samhällsutveckling grundad i 

samhällets huvudsakliga aktörer – medborgarna. 

 

Den lagstadgade medborgardialogen i Plan- och bygglagen (PBL) kan ses som en förelaga till 

Demokratiutredningens [2000] konstaterade att den representativa demokratin på olika sätt 

bör kompletteras med deltagardemokrati. Vad som ofta ignoreras är hur den representativa 

demokratin i praktiken ska kompletteras med olika former av deltagande utan att göra avkall 

på demokratins bärande tankar. Deltagandet förändrar nämligen de demokratiska 

förutsättningarna som råder i ett representativt system. När medborgarna återigen bjuds in i 

beslutsprocessen ska i praktiken de demokratiska värdena ha samma betydelse, vilket inom 

samhällsplaneringen inte alltid visar sig vara fallet. Häri ligger problematiken för att hållbar 

samhällsutveckling grundad i samhällets huvudsakliga aktörer ska uppnås. 

 

Accepterad samhällsutveckling genom medborgarnas deltagande är således osäkert med 

hänsyn till den demokratiska problematiken, om den inte hanteras och justeras. Den kraftiga 

medvinden för planering med sådan inriktning bidrar dock ofta till att nackdelar negligeras. 

Men nyttan av dialog med medborgarna kanske är så fundamental att detta är acceptabelt. Den 

här studien kommer dock att gräva djupare inom området, dock med ett specifikt fokus. 

 

1.2 Fokusering 
Fokuset för studien ligger på två grundläggande demokratiska värden – representativitet och 

inflytande – i kontexten samhällsplanering. Representativitet är komplext och kräver inte 

endast jämlikhet samt att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att uttrycka sina åsikter 

utan dessutom att alla gör det, eller åtminstone ett representativt urval gör det. Inflytande kan 

tyckas vara en självklarhet men bara för att allmänheten inkluderas betyder inte det 

ovillkorligen att den ges inflytande utan kanske endast har ett formellt inflytande och ej reellt. 
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1.3 Syfte & Frågor  
Representativitet och inflytande är som framkommit svårhanterligt då medborgarna önskas 

delta i samhällsplaneringen. Betydelsen av de båda för god demokrati är ansenlig men inom 

den kontext som studeras finns det tendenser till att skyffla problematiken kring dess 

uppfyllande under mattan. Den övergripande ansatsen är därför att med hjälp av en fallstudie 

analysera och diskutera de här problemen. Precist är syftet att undersöka i vilken omfattning 

representativitet och inflytandet uppfylls i medborgardialogen under planprocessen. Dessutom 

förstå samt också förklara hur eventuella hinder uppstår mot och kring begreppen samt hur 

dessa kan undkommas. Till detta kopplas underliggande frågeställningar. 

 
Representativitet 

Är medborgardeltagandet i planeringen representativt? Vilka eventuella hinder förekommer 

för att uppnå representativitet och hur kan de undkommas? 

 
Inflytande 

Vilket faktiskt inflytande har medborgarna i planeringen? Vilka möjliga hinder finns för att 

uppnå medborgarinflytande samt hur kan dessa undanröjas? 

 

1.4 Min bakgrund och roll som forskare 
Ett valt tema att studera väcks ofta som en reaktion på något; ett fenomen, ett problem, eller 

en företeelse. I detta skede frambringas nyfikenhet att fördjupa sig och söka förklaringar. 

Nyfikenheten är enligt Trost [2005] en av de egenskaper som möjliggör kopplingar mellan 

olika teorilandskap. Som samhällsplanerare är jag också van med att befinna mig i ett 

multidisciplinärt sammanhang och inspireras av skilda disciplinernas teorivärldar. Det svåra 

är emellertid att finna en balansgång mellan djup och yta i mitt kunskapande. Hur jag lyckas 

med detta kan endast bedömas utifrån studiens resultat. 

 

Min nyfikenhet för medborgardialog och deltagande i den fysiska planeringen har framförallt 

växt fram genom samtal med andra utanför professionen. Sällan har det varit så att dessa har 

vetskap, intresse eller förståelse för planprocessen och dess funktion. Om motsatsen dock 

infinner sig hos någon är deras tilltro till att eventuellt kunna påverkan planeringen ofta 

marginell. Vanligen får jag höra; det är bara för att de måste som de tar sig tid att prata med 

oss, egentligen bryr de sig nog inte. Det här är problematiskt då det framförallt är för dem, 

medborgarna, som planeringsdialogen förs. Situationen är extra intressant eftersom 

samhällsplaneringen idag har sådan starkt fokus för att engagera allmänheten. Det är utifrån 

denna motsägelsefullhet som syftet till studien om representativitet och inflytande föddes. 

Ansatsen är inte att ifrågasätta betydelsen av dialog och deltagande i planeringen, då även jag 

anser den vara grundläggande. Dock tycker jag det är problematiskt med den ensidighet som 

ibland framkommer i den rådande diskursen. 

 

Min bakgrund och förförståelse för det som studeras kan ses både som ett verktyg men också 

som ett hinder ur ett vetenskapligt perspektiv. I positivismens lära kunde den egna 

förförståelse separeras från forskaren men själv anser jag, likt många andra, att det inte är 

möjligt att fullständigt objektivt analysera den forskning som görs. Mina egna erfarenheter 

och kunskaper skapar en lins i de glasögon som jag betraktar och analyserar min data. Även 

om det är svårt att fullt ut ha kunskap om hur dessa linser har slipats är det helt essentiellt att 

vara medveten om dem och grundligt redogöra de tankar som ligger bakom den analys som 

görs samt de slutsatser som dras. 
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1.5 Avgränsning 
En forskare gör ständiga avgränsningar under en studie. En del av dessa är omedvetna. Flera 

av dessa är dock medvetna, både för att göra studien utförbar men även för att skapa en röd 

tråd utan allt för många avstickningar från kärnan. Att uppbringa de omedvetna och analysera 

är svårt men de medvetna avgränsningarna delas enkelt in under teoretiska, empiriska och 

metodologiska. Den sista av dessa diskuteras ingående i nästa kapitel. 

 

1.5.1 Teoretisk avgränsning 

Den teoretiska delen av uppsatsen består av litteratur i olika former inom olika teoretiska 

genrer aktuella för uppsatsens syfte. Då den teoretiska bildningen är omfattande inom 

uppsatsen diskurs är det oundvikligt att vissa forskares bidrag inte framkommer. I detta 

sammanhang spelar forskarens förmåga att urskilja vad som är essentiellt för uppsatsen i 

relation till dess omfång stor roll. Säkerligen finns det teorier i kontexten som inte tas upp, 

mer eller mindre kända, men det som presenteras är noga övervägt för att bidraga på bästa sätt 

då det teoretiska ramverket sätter stor prägel på uppsatsens diskussion och konklusion. 

 

1.5.2 Empirisk avgränsning 

Den empiriska avgränsningen för den kvalitativa undersökningen utgörs av att val görs över 

vilka respondenter som bidrar med information. I denna studie representerar respondenterna 

kunskap inom de ämnen som undersöks i studien. De är dessutom särskilt insatta och 

informerade inom den fallstudie som studien kretsar kring. Självklart kan inte alla med 

kunskap i sammanhanget intervjuas och därför sker en avgränsning. Den här avgränsningen är 

baserad på ett informationsorienterat icke-representativt urval. Avgränsningen till antalet 

respondenter i både den kvantitativa undersökningen och den diskuterade kvalitativa 

undersökningen är grundad i att den data som framkommer även ska kunna bearbetas samt 

analyseras på ett noggrant sätt och med hög vetenskaplighet. 

 

1.6 Disposition 
Studien är uppdelad i åtta kapitel. Efter det här introduktionskapitlet presenteras den metod 

och de tillvägagångssätt som använts för att samla empiri. I kapitel tre introduceras det 

teoretiska ramverket för studiens spörsmål. Kapitel fyra till sex återger och diskuterar 

insamlad empiri. Specifikt ges det i kapitel fyra en bakgrund till fallstudien. Kapitel fem och 

sex fokuserar främst på att analysera inflytande och representativitet utifrån den insamlande 

empirin. I kapitel sju knyts framtagen empiri samt teori ihop och bidrar till en konklusion. 

Dessutom presenteras det i samma kapitel ett kortfattat resultat. Kapitel åtta visar referenser 

som använts. Samtliga kapitel inleder med en kort introducering som kort berättar vad kapitlet 

behandlar samt vad det övergripande innehåller. 
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2 
 

− Metod − 
 

 

Metoden är avgörande för vilka resultat som ernås. I detta kapitel beskrivs inte bara vilka 

metoder som använts för att inhämta data utan även genomförandet. Därtill diskuteras 

källkritik och en kortare redogörelse kring forskaretik framförs. Syftet är att läsaren i och 

med detta ska kunna analysera studiens trovärdighet samt likväl dess vetenskapliga värde. 

 

 

2.1 Metoddiskussion 
Forskning är ett sätt att tänka och ett sätt att systematiskt skapa kunskap. Kunskap skapas 

genom ett samspel, där dialog förs mellan ett logiskt resonerande och upplevda observationer 

samt iakttagelser [Graziano & Raulin, 2004]. Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett 

övergripande metodval som måste tas ställning till – kvalitativ metod, kvantitativ metod eller 

en blandning av de båda. Länge konservativt tog samhällsvetenskapen naturvetenskapens 

kvantitativa metoder i anspråk för att skapa exakthet och möjlighet till generalisering [Flick 

2006]. I kritik mot kvantitativa förfaranden utvecklades sedermera de kvalitativa metoderna. I 

princip anser inte Holme & Solvang [1997] att det finns skillnader mellan de två ansatserna, 

kvalitativ och kvantitativ, då de båda är redskap för att svara på frågeställningar. 

 

Ett kvalitativt angreppssätt ger frihet i forskningen men innebär även begränsningar. Friheten 

uppenbaras då kunskapandet inte blir bundet till kvantitativa urvalsmetoder för att bevisa 

tolkningar. De urvalen som görs är istället till för att berika tolkningar med kvalitativa 

poänger och inte för att bevisa dem med fler informanter eller respondenter. Detta bidrar till 

att tolkningar kan vara mer fria och djärva [Gustavsson, 2003]. Begränsningar med den 

kvalitativa ansatsen är att falsifierbarheten blir låg och i de sämsta av världar kan forskningen 

framstå som dogmatisk. Gustavsson [Ibid.] menar att eftersom forskaren är unik med sin 

insikt till det insamlande materialet kan det svårligen upprepas med samma resultat av en 

annan forskare. Den interna giltigheten, de facto att rätt tolkning gjorts, blir dock oftast 

väldigt hög enligt Holme & Solvang [1997]. Den förståelse som framtas av forskningen är 

bunden till det egna forskningsområdets kontext och kan inte med säkerhet hävdas gälla i 

andra sammanhang. Forskningen kan icke desto mindre föreslå sin tolkning och på så sätt ge 

förståelse för forskning i närliggande kontexter [Gustavsson, 2003]. 

 

Med en kvantitativ ansats läggs stor vikt på det generella. Metoden är strukturerad och väl 

formaliserad och samlar in data i större omfattning men oftast med mindre djup. Detta gör det 

enklare att bearbeta och visa på tendenser eller sannolikheter, vilka i sin tur kan tjäna som 

underlag för generaliseringar [Holme & Solvang, 1997]. Det finns således hög extern 

validitet. I nyttjandet av en kvantitativ metod förekommer det ett avstånd i förhållandet till 

den som bidrar med information vilket i slutändan gör det enklare att förhålla sig kritisk till 

informationskällan. Detta i motsats till den kvalitativa metoden där den djupare relationen 

som ofta bildas kan ge brister i kritisk reflektion. Det finns dock även nackdelar med den 

kvantitativa metoden och för det mesta handlar det om att informationen blir allt för generell. 

Det här ställer krav på att ramar sätts för vad som är relevant att undersöka. [Jacobsen, 2000] 
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2.2 Val av metod 
Den metod forskaren använder sig av i sin studie kan ses som ett verktyg för att komma fram 

till kunskap. Beroende på vilken typ av kunskap som är av intresse används olika metoder. 

Med utgångspunkt från uppsatsens ansats och syfte genomfördes en fallstudie för insamlandet 

av det empiriska materialet. Anledningen till att utföra en fallstudie kan bland annat motiveras 

genom att fallstudiebaserad forskning generellt sett ger en god förståelse för fenomen som är 

relativt okända [Gummesson, 2003]. Den naturliga frågan är då; Är verkligen dialog och 

deltagande ett outforskat område? Naturligtvis inte. Men, den faktiska effekten av 

deltagandet, medborgarnas inflytande och vilken representativitet som uppstår, vilket syftet 

med uppsatsen mer precist hänvisar till, är det desto mer. 

 

Fallstudien gjordes inom planprojektet ‟nya Årstafältet‟. Motivering till valet av just ‟nya 

Årstafältet‟ som fallstudie beror på genomförd praktikperiod på stadsbyggnadskontoret i 

Stockholm där jag arbetade med projektet samt det faktum att det är ett intressant fall med 

hänsyn till uppsatsens syfte. Min tidigare relation och fördjupade kunskap var av nytta för att 

mer kreativt kunna driva diskussionen samt peta och rota kring studiens mest intressant delar. 

 

Ett genomslag för fallstudieforskning var Flyvbjergs [2006] artikel om de fem missförstånden 

med fallstudier. Genom kritiskt analyserande av dessa missförstånd är slutsatsen att: (1) 

Kontextbaserad kunskap faktiskt är lika viktig som generell teoretisk. (2) Det är möjligt att 

generalisera utifrån ett individuellt fall. (3) Fallstudier är inte endast hypotesgenererande utan 

kan också vara hypotestestande. (4) En fallstudie inte nödvändigtvis har bias mot att verifiera 

forskarens förutfattade meningar. (5) Generera förslag och teorier på specifika fall inte 

nödvändigtvis är ogörligt. I den sista punkten anser Gummesson [2003] till och med att 

fallstudier i de flesta fall är teorigenererande. 

 

Flyvbjerg [2006] konkluderar med att fastställa att trots allt en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa ansatser utför uppgiften bäst. Lincoln & Guba [1985] illuminerar i sina teorier om 

trovärdighet, att det finns multipla realiteter vilket kräver kompletterade metoder för att 

säkerställa vetenskaplighet vilket vidare belyser den möjliga nyttan av olika angreppssätt för 

att genomföra en studie. 

 

2.3 Genomförande 
Fallstudien baseras på olika former av data vilka har krävt olika tillvägagångssätt för att få tag 

på och enligt Gummesson [2003] finns inte några hämningar när det gäller insamlingen av 

empiri i fallstudiebaserad forskning. Den information som har inhämtats och analyserats 

består av primär- och sekundärdata. Jag har nyttjat såkallad metodtriangulering inom 

fallstudien då både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Syftet med detta var för 

att säkerställa högre vetenskaplighet då olika metoder kompletterar varandra eftersom 

svagheterna med den ena kompenseras med styrkan i den andra. Enligt Flick [2006] är 

konceptet med triangulering omdebatterat och det har varit en långsam utveckling mot en 

allmän syn på att två olika metoder kompletterar varandra snarare än rivaliserar. 

 

Fokus för insamlingen av empiri var tredelad. Den ena delen inriktades på sekundärdata. Den 

andra delen bestod utav formaliserade telefonintervjuer med medborgare som skickat in 

skrivelser innehållande synpunkter på programmet. I den tredje delen, den delen som 

tillsammans med telefonintervjuerna fokuserade på primärdata, användes kvalitativa 

samtalsintervjuer som metod. 
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2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdatainsamlingen och bearbetningen av den gjordes utav material från Stockholm 

stads diarium på nätet. Det främsta syftet med denna metoddel var för att beskriva fallstudien 

samt analysera dialogen såsom den framställs i rapporter, program, tjänste- och 

politikerutlåtande. En ytterligare funktion med sekundärdatainsamlingen var för att analysera 

medborgarnas åsikter i dialogmötena för att se hur och om de framkommer i programmet. 

Genom detta förfarande kan även det reella inflytande medborgarna har analyseras. För att 

göra detta gjordes grundliga sammanställningar av framkomna åsikter under dialogmöten och 

inskickade skrivelser (se bilaga 5-7). Sammanställningen redovisar åsikter antingen under 

olika klassificeringar eller efter vilka som framställde dokumentet. Ur det här extraherades de 

mest frekvent återkommande åsikter. Sedan jämfördes dessa åsikter med utformningen av 

programmet. I det här fallet föreligger troligen en undertäckning som är viktig att ta hänsyn 

till eftersom det är möjligt att alla åsikter inte finns inrapporterade i stadens diarium på nätet. 

 

Det positiva med detta angreppssätt var att det inlyftande som är synligt framträder i nytt ljus 

genom analysen av åsikterna. Negativt var att det finns aspekter som medborgarna har 

inflytande över men som inte framkommer i programmet varav primärdatainsamling genom 

intervjuer med tjänstemän, politiker och medborgarna själva blev betydelsefullt. 

 

2.3.2 Det kvalitativa – Konverserande besöksintervjuer 

Med personliga samtalsintervjuer blir tillgången till mer detaljerad och djupgående 

information större. De bidrar också med att visa helhetsbilden för komplexa sociala processer 

och sammanhang som ofta inte kan kvantifieras [Halvorsen, 1992]. I samtalsintervjuer uppstår 

många gånger en närhet mellan intervjuare/forskare och respondent där forskaren försöker 

sätta sig in i respondentens situation och se sammanhanget utifrån dennes perspektiv. Det här 

leder till att forskaren skaffar sig ett inifrånperspektiv. [Holme & Solvang, 1997] 

 

Då kontakten blir mer personlig under en samtalsintervju finns det risk för att det uppstår en 

intervjuareffekt. Innebörden av det här är att respondenten får en uppfattning av vad 

intervjuaren önskar för svar och utformar dem därefter och inte efter sina egna uppfattningar. 

[Ibid.] Det samförstånd som uppstår kan dock också leda respondenten in i en tro att man som 

intervjuare stödjer deras åsikt, vilket på så sätt utvecklar ett förtroende och att respondenten 

mer givmilt ger utförliga svar på frågorna [Kerkin, 2004]. 

 

2.3.2.1 Utförande 
Vid kvalitativa samtalsintervjuer finns det generellt sett tre alternativ att utforma sitt 

intervjuförfarande: Standardiserat upplägg, semistrukturerat upplägg och helt öppet 

samtalsförfarande. I denna studie användes ett semistrukturerat upplägg (se bilaga 4). Dalen 

[2007] uppbringar det faktum att via semistrukturerade intervjuer finns möjligheten till 

följdfrågor och att frågorna kan anpassas efter respektive respondents kunskapsområde. På det 

här sättet erhålls alltid uttömmande och värdefulla svar samt synpunkter. Dessutom kan det 

underlätta förståelsen av somliga frågor för respondenterna [Halvorsen, 1992]. 

 

Under intervjuerna användes inspelningsapparatur för att dokumentera och ingen av 

respondenterna visade symptom på obehag inför detta. Anledningen till användningen av 

inspelningsapparatur var framförallt för att kunna behålla ögonkontakt och signalera intresse. 

Med inspelningsapparatur minskar också risken för att information går förlorad eller 

uttalanden missuppfattas. Baxter & Eyles [1997] anser att ett av de största hoten i en 
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kvalitativ intervju är just missuppfattning av respondenten och deras ursprungliga mening. 

För att undvika detta anser de att en återträff är viktig för att försäkra att man tolkat 

respondenten rätt. Jag hade ingen återträff med respondenterna, dock så skickade jag den 

transkriberade texten till dem för godkännande och även en arbetsutgåva av studien. 

 

2.3.2.2 Urval 
I urvalet av intervjupersoner var syftet att få största möjliga kvalitativa innehåll i 

informationen. För att uppnå detta och med hänsyn till antalet respondenter var relativt litet så 

gjordes ett strategiskt urval – ett informationsorienterat icke-representativt urval. 

Respondenterna antas följaktligen ha goda kunskaper inom den kontext jag undersöker. Ett 

problem som kan uppstå med tanke på respondenternas kunskap och personliga koppling till 

området är att de kan ha ett intresse i att förmedla en specifik bild av situationen som kan låta 

övertygande men eventuellt vara missvisande. 

 

Fördelningen av intervjuer var som sådan; fyra tjänstemän respektive fyra politiker med 

anknytning till fallstudien. Avsikten med fördelningen mellan tjänstemän och politiker var för 

att få skilda infallsvinklar på det som undersöktes. Tjänstemännen representerade olika 

förvaltningar och politikerna olika partier samt politiska block. Den partipolitiska 

marknadsföringen var i intervjuerna varierande men påverkar i sin helhet inte de svar som 

gavs. Tjänstemännen kunde tendera att vara restriktiva i den information de delar med sig 

men anses inte heller det ha påverkat de svar som framkommit. 

 

2.3.2.3 Bearbetning 
Bearbetningen av de inspelade intervjuerna började i och med transkriberingen. När väl 

transkriberingen var färdiggjord startade förädlingen av materialet. Noggrann genomläsning 

av materialet gjordes för att bland annat uppdatera minnet om vad som diskuterades. För att 

skapa struktur reducerades sedan utsagorna under rubriker och irrelevant information flyttades 

till ett separat dokument. Forskarens förförståelse och kunskap som tidigare diskuterades har 

även i detta skede en betydelse då ett material är beroende av betraktaren. Men att forskaren 

skulle fungera opåverkad av tidigare erfarenhet och kunskap är inte en rimlig uppfattning. 

 

2.3.3 Det kvantitativa – Formaliserade telefonintervjuerna 

Med syfte att ta reda på medborgarnas åsikter kring inflytande i planprocessen genomfördes 

telefonintervjuer som byggde på standardiserad intervjuteknik vilket innebar att jag som 

intervjuare, till punkt och pricka, följde ett standardiserat frågeformulär. Grundtanken var att 

minimera intervjuarens (min) inverkan på hur respondenten svarar. Alternativet till 

standardiserad intervjuteknik är konverserande intervjuteknik, vilket i detta fall valdes bort på 

grund av det faktum att jag ville framställa en mer generell bild av medborgarnas åsikt i några 

enklare frågor. Frågeformuläret bestod av sju frågor. Intervjuerna tog cirka fem minuter att 

genomföra. Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mig själv och undersökningen. 

 

Innan genomförandet av intervjun genomfördes pilotundersökning och intervjuardebriefings1
. 

De tillfällen som intervjuerna genomfördes har varierat för att öka sannolikheten att komma i 

kontakt med respondenten. Vid de fall där respondenten inte kunnat nås på fast telefon har 

även mobiltelefonnummer ofta funnits att tillgå. Dessutom har e-postadress varit ett 

komplement för att ta reda på någons nummer. 

                                                   
1
 Under realistiska förhållanden testa frågeformuläret och dess utformning av såväl frågor som svarsalternativ för 

att sedan tillsammans med försöksperson analysera vilka eventuella svagheter som behöver justeras. 
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2.3.3.1 Population och urval 
Målpopulationen, de jag ville undersöka, utgjordes av dem som på något sätt deltagit i 

dialogen med tjänstemän och politiker medan rampopulationen är de som skickat in 

skrivelser. Anledningen till valet av denna rampopulation är beroende på det faktum att det är 

endast den delen som är dokumenterad med namn och adress, vilket krävdes för kontakt. 

Således finns det troligtvis en viss diskrepans mellan mål- och rampopulation. Exempelvis 

finns det utöver de som skickat in skrivelser de som endast deltagit på något av dialogmötena. 

Skillnaden mellan mål- och rampopulation bidrar till att undertäckning2
 föreligger. 

 

Inom rampopulationen (96 skrivelser) har ett oregelbundet slumpmässigt urval3
 (OSU) gjorts. 

Storleken på urvalet var på 48 skrivelser, alltså hälften. Storleken på ett stickprov är beroende 

på vilken precision som önskas i skattningar. Målet var dock inte att genomföra någon djupare 

och mer komplicerad statistisk analys. Eftersom rampopulationen är relativt liten är 

integritetsaspekter viktiga att ta i beaktning och respondenter har kodats om, för presentation i 

uppsatsen, till siffror mellan 1-48 (bilaga 4). 

 

2.3.3.2 Felkällor 
Det finns fem huvudsakliga källor till icke-urvalsfel. Det är relevansfel, ramfel, bortfallsfel, 

bearbetningsfel och mätfel. Relevansfel innebär att begrepp är dåligt formulerade och att de 

tillfrågade inte uppfattar frågan rätt. Relevansfel minimeras genom ett väl utformat och testat 

formulär. Ramfel innebär vanligtvis övertäckning eller undertäckning. I denna undersökning 

föreligger som nämnts ovan en viss undertäckning. Bortfallsfel innebär att respondenten av 

någon anledning inte svarar på enkäten eller delar av den. Valet av insamlingsmetod påverkar 

bortfallet, telefonintervju renderar vanligtvis ett lägre bortfall, inklusive partiellt bortfall, än 

exempelvis postalundersökning. Bearbetningsfel uppstår i efterarbetet av undersökningen. Det 

kan tillexempel vara vid granskning, kontroll av svaren, vid omkodning av svar från text till 

kod eller vid redovisningen av resultaten. I och med undersökningens ringa omfattning anses 

risken för bearbetningsfel minska, samtidigt som utslaget av eventuella bearbetningsfel får 

större inverkan på undersökningens kvalitet. Mätfel kan uppstå om respondenten eller 

intervjuaren missförstår en fråga, vilket kan bero på yttre störningar eller okunnighet. 

 

2.3.3.3 Bedömning av kvalitet 
Den sammanvägda kvalitén på undersökningen är beroende av flera aspekter. Hela 

undersökningsprocessen påverkar slutprodukten. Genom att tillämpa beprövade metoder som 

pilotintervjuer och intervjuardebriefings så har utformningen av frågorna prövats och 

diskuterats. Detta var för att minimera mätfel och andra feltyper. Dessutom var jag som 

intervjuare ett stöd under intervjun vid eventuella tolkningsproblem av frågor. Deltagande är 

en viktig förutsättning för kvalité på alla undersökningar. Frågor som berör och upplevs som 

viktiga av respondenten tenderar att ge ett högre deltagande. På grund av att respondenternas 

redan faktiska delaktighet och visade intresse för projektet ‟nya Årstafältet‟ är det troligt att 

respondenterna upplever undersökningen och frågorna som viktiga. Detta kan också troligen 

ses som förklaring, tillsammans med val av metod, till att det inte blev något bortfall. 

 

Det är också viktigt att vara medveten om de brister som kan uppstå. Vid telefonintervjuer är 

det alltid en risk för att respondenten inte svarar sanningsenligt. Detta kan bero på att 

respondenten vill leva upp till sociala normer, vilket genom skydd av integriteten bör påverka 

till bättre resultat. Det finns även en möjlighet att respondenten försöker svara så som 

respondenten tror att intervjuaren önskar. I alla undersökningssituationer tvingas utföraren till 

                                                   
2
 Undertäckning utgörs av de som ingår i målpopulationen med ej i rampopulationen [Dahmström, 2005]. 

3
 Det specifika med OSU är att det helt och håller är slumpen som bestämmer urvalet [Dahmström, 2005]. 
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trade-offs. Det kan röra sig om kvalitet kontra tid och aktualitet, eller kvalitet kontra 

ekonomiska eller andra resurser. I detta fall har tidsaspekterna varit viktiga, ett snabbt resultat 

har varit en förutsättning i och med studiens tidsram. De resurser som finns tillgängliga för att 

ta fram, genomföra och presentera undersökningen är också begränsade, vilket påverkat 

undersökningen bland annat med avseende på omfattning och metod. 

 

2.4 Källkritik 
En källkritisk infallsvinkel är grundläggande för hög trovärdighet och vetenskapligt värde. 

Vid insamlande, bearbetning och analys av data har framförallt två källkritiska kriterier 

nyttjats – validitet och reliabilitet. Även relevans och aktualitet har begrundats men utelämnas 

ur den källkritiska diskussionen då studiens syfte i sin natur infriar de två källkritiska kraven. 

 

Validiteten är ett mått på att det som avses att studeras faktiskt också studeras. För att undvika 

låg validitet i det kvalitativa utförandet granskades urvalet av respondenter och deras 

respektive tillhörighet samt engagemang för fallstudien och de frågeställningar som skulle 

besvaras. Utformningen av hur dessa intervjuer utfördes var omsorgsfullt förberedda för a tt 

ständigt styra diskussonen i rätt riktning. I det kvantitativa utförandet uppfylls validiteten 

genom frågeformulärets utformning och det oregelbundna slumpmässiga urvalet. 

 

Reliabiliteten kännetecknar noggrannheten och tillförlitligheten i den data som presenteras. 

Hög reliabilitet innebär att resultatet ska kunna upprepas vid repeterade undersökningar. 

Gummesson [2004] påpekar dock att det i kvalitativa studier av komplexa fenomen sällan är 

möjligt och behöver inte ens vara önskvärt. Insikt om ens egen roll i det kvalitativa utförandet 

uppväger dock styrkan i reliabilitet. I och med standardiseringen i det kvantitativa utförandet 

uppfylls där reliabiliteten naturligt. 

 

2.5 Etik 
Vetenskapsrådets [2002] forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskap 

forskning har fungerat som rättesnöre under insamlingen av data. De forskningsetiska 

principerna fastställer fyra huvudkrav som efterföljdes. Kortfattad innebär dessa krav: 

 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Gällande den tredje punkten anonymiseras inte politiker och tjänstemän. Det är dock med 

deras tillstånd som namn och titel framkommer. Att ha god forskningsetik är essentiellt då 

arbetet som utförs inte bara reflekterar en själv som forskare utan även institutionen och 

universitetet jag representerar. 
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3 
 

− Teoretiskt ramverk – 
 

 

Ett teoretiskt ramverk lägger till viss del grunden för konklusionen. Teorin tillsammans med 

empirin kan ses som ett dansande par, du kan emellertid dansa utan partner men upplägget 

blir helt annorlunda och så är även fallet i förhållandet mellan teori och empiri. Den här 

studien bygger till stora delar på interaktion mellan teori och empiri varav teorin har en 

betydande roll i dansen. Kapitlet framförs till stora delar som en diskussion istället för att 

rakt upp och ner återge teorier och inleds med en teoretisk genomgång av planeringens 

utveckling med fokus på två grundläggande paradigm. Det ger essentiell förståelse för 

fokusområdets representativitet och inflytande som granskas i dess angränsande kontexter. 

 

 

3.1 Planeringens utveckling 
Två planeringsparadigm har haft extra stort inflytande inom planering under modern tid. Den 

ena gav skenet av att planeraren var en allvetande expert som kunde räkna sig till 

samhällsutvecklingen bästa medan den andra på mer deltagardemokratiska grunder planerade 

för ett bättre samhälle. Det här är såklart förenklade liknelser men sätter fingret på vart deras 

kärnvärden ligger. Under de senaste decennierna har det pågått ett paradigmskifte både 

teoretisk och praktiskt mot den senare planeringstypen av de två beskrivna. Innes [1995] 

beskrev det som ett skifte i synsätt vilket kopplade samman teori och praktik på ett sätt som 

inte tidigare gjorts och Healey [1996] fortsatte på det inslagna spåret och rubricerade 

utvecklingen som a communicative turn in planning. 

 

3.1.1 Planeringsparadigm 

Kuhn [1970] beskriver ett vetenskapligt paradigm som; antaganden och praxis för 

vetenskaplig forskning som en grupp av människor delar sinsemellan. Ett vetenskapligt 

paradigm kan dominera forskningen under en period i kraft av ideologisk förankring men 

också genom att företrädare i den akademiska världen gärna tar efter varandra. Efter en period 

med stabilt envälde börjar nya åskådningar växa fram och kampen om inflytande begynner 

och under en tid kan flera paradigm existera parallellt innan ett nytt paradigm tar överhanden. 

 

Till skillnad mot Kuhns antagande anser Sanderock [1998] att det inte kan finnas en (1) 

modell som visar hur planeringen fungerar i olika sammanhang och tidsperioder. 

Verkligheten är mer komplex än vad någon enskild samhällsvetenskaplig teori kan omfatta. 

Även om så skulle vara fallet är sannolikheten att finna universella lösningar på mångfalden 

av problem inom samhällsplaneringen synnerligen minimal. 

 

Olika planeringstraditioner är sällan helt fristående från andra i sina tankar och idéer. Vissa 

element är återkommande även om de bärande idéerna är skilda. Enligt Hermelin [2005: 311] 

är överlappningar mer det typiska eftersom det snarare ”sker en ackumulering av idéer än att 

en teori har bytts ut mot någon annan”. 
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3.1.2 Demokratisk planering tar över 

Under början på det andra seklet började en ny form av planering att växa fram – Demokratisk 

planering. I demokratisk planering skall planeraren fungera som delegat för medborgarna och 

bedöma olika gruppers representativitet [Tonell, 2005]. Demokratisk planering utvecklade sig 

till en konkurrerande norm gentemot den tidigare rationella planeringsmodellen. Rationell 

planering går ut på att planeringsprocessen delas in i tydligt åtskilda moment som följer 

varandra i tiden. [Hermelin, 2005] Mer precist var förfarande så som beskrivet i stycket under. 

 

Första steget var formulering av mål. Från dessa mål tas handlingsalternativ fram som 

konsekvensbedöms för att senare leda till ett val av den bästa planen. När valet är gjort 

genomförs planen och erfarenheter från processen återkopplas. Planeringen kan på så vis 

successivt förbättras. Den här ideala modellen modifieras i olika sammanhang för att anpassa 

sig till de verkliga förhållandena i planprocessen. [Nyström, 2003] Underförstått inom den 

rationella planeringen är att det anses finnas både bra och dåliga sätt att planera. Planerare 

betraktas vara sakkunniga experter som arbetar utifrån fakta och inget annat, gärna i 

kvantitativa mått. [Tonell, 2005] 

 

Sedan intåget av demokratisk planering har rationell planering börjat ifrågasättas mer och 

enligt Hermelin [2005] utgår kritiken ifrån två aspekter. Den första behandlar de kritiska 

röster som tilltagit gentemot det samhälle som vuxit fram med utgångspunkt i den rationella 

planeringen och att den inte klarar sin uppgift att tillgodose en positiv samhällsutveckling. 

Som ytterligare kritik betvivlas den teknokratiska synen utifrån det paradigmskifte i 

samhällsvetenskaplig teori som utvecklades. 

 

3.1.3 Kommunikativa inslag i demokratisk planering 

Även om demokratiska nydaningar i planeringen har pågått under lång tid var det Habermas 

[1996] teori om kommunikativ handling
4
 som blev något av brytpunkten. Kommunikativ 

handling ger en teoretisk grund för en syn på planering som betonar omfattande offentligt 

deltagande, utbyte av information med allmänheten och samförstånd genom offentlig dialog 

snarare än utövandet av makt. Habermas anser att det finns en icke-förverkligad demokratisk 

potential i det moderna samhället och det behöver skapas former för ett demokratiskt 

beslutsfattande där ömsesidig förståelse blir central. Frågan blir då inte vilka beslut som fattas 

genom kommunikativa demokratiska former utan att samhällets viktiga beslut fattas utefter 

sådana demokratiska former, där de segrade ståndpunkterna enbart vinner genom kraften i det 

bättre argumentet. 

 

Planeringsteorier som sedan byggde vidare på Habermas samhällskritiska teori fick många 

namn, ofta beskrevs det som kommunikativ planering. Kommunikativ planering bygger sina 

teorier kring att planering mer än något är en demokratisk process och att systematisk analys 

samt logisk argumentation bara är en liten del av vad planerare gör. De påpekar också att 

denne förlitar sig mer på kvalitativa och tolkande undersökningar än på logisk deduktiv analys 

samt att de försöker förstå det unika och det kontextuella, snarare än att finna en generell 

lösning. [Fischler, 2000; Innes, 1995; Hermelin, 2005] I sin princip och förenklat kan 

kommunikativ planering ses som en utveckling av demokratisk planering med fokus på 

kommunikativ handling. På sådant sätt undviks också begreppsförvirring. 

 

                                                   
4
 Översättning till svenska 1996 från originalet Theorie des kommunikative Handeln som lanserade 1981. 
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Den nya formen av planering är dock inte utan kritik. Fischler [2000] och Huxley [2000] 

urskiljer att forskare med anknytning till andra planeringstraditioner, exempelvis rationell 

planeringsteori och politisk/ekonomisk fokuserad planering, bestrider dess hegemoni. De 

beskyller sina kollegor för att inte balansera makt och struktur i sina analyser samt för att 

vända ryggen till aspekter av planeringens praxis såsom fastställda rutiner och politiska ramar. 

Forskning inom kommunikativ/demokratisk planering har trots motståndare enligt Innes 

[1995] börjat avlägsna planering från skrivbordsmodeller till mer nyanserad förståelse av de 

beslut och förhandlingar som den praktiske planeraren hanterar på daglig basis. 

 

3.2 Representativitet i planeringen 
Demokratisk planering skall bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i och med dess fokus 

på medborgarnas roll och förmåga att bidraga. Betydelsefullt är dock att inte svika ursprunget 

kring de demokratiska värdena, så som representativitet. Allt medborgerligt deltagande 

innebär per automatik inte ett positivt bidrag till demokratin. En representativ demokrati kan 

dra nytta av en funktionerande medborgardialog, inte minst när det gäller samhällsplanering. 

Men samtidigt måste avigsidorna med medborgerligt deltagande också kunna hanteras. Några 

färdiga lösningar finns emellertid inte. [Gilljam, 2006] 

 

3.2.1 Ett representativ underlag 

De som påverkas av ett kollektivt beslut skall också på lika villkor ha uttryckt sin åsikt i den 

process som lett dit. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att uttrycka sina tyckanden. 

Svårigheten är emellertid att skapa reell jämlikhet där allmänheten i samma omfattning nyttjar 

sina rättigheter – ett representativt underlag; alltså, de som blir påverkade av besluten ska 

själva vara inkluderade i processen som leder fram till dess fastsällande. Således är det 

problematiskt att sky från att ojämnlikheter får genomslag i och med det verkliga deltagandet. 

[Nilsson, 2005] Dock kan legitimitet i demokratiska beslut endast nås om representativitet är 

uppfyllt. Trots att normen är inkludering av berörda grupper kämpar demokratier med att 

skapa dessa förhållanden. En vanlig from av exkludering är exempelvis då vissa grupper eller 

individer hålls utanför deltagande eller när vissa får framträda starkare än andra, medvetet 

eller omedvetet. [Young, 2000] 

 

3.2.2 Demokratiformer som kompletterar eller stjälper varandra 

Samtliga medborgare i ett demokratiskt samhälle ska, vilket beskrevs ovan, ha lika rättigheter 

och möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta uppfylls med ett representativt system då 

medborgarna i princip ges samma påverkansmöjligheter. Genom deltagardemokrati förändras 

dock de demokratiska förutsättningarna då det finns risk för exkludering [Jarl, 1999]. Dock 

har det representativa systemet också brister då vissa grupper i samhället ofta är bättre 

representerade än andra. Systemet med representation är trots det nödvändigt då ingen 

människa personligen kan engagera sig i alla de frågor som berör samhället. [Phillips, 2000] 

 

3.2.2.1 Definition av två system 
Representativ demokrati avser ett system där folket styr genom val av representanter med ett 

specifikt intervall. Den deltagardemokratiska idén grundar sig istället på medborgarnas aktiva 

deltagande, vilket ska ske genom interaktion mellan medborgare men dessutom mellan 

medborgare och folkvalda representanter. [Montin, 1998] På sistone har den representativa 

demokratin fått utstå en del kritik som grundar sig i att medborgarna inte får tillräcklig 
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möjlighet till deltagande i viktiga spörsmål. För att lösa problematik kring detta spörsmål 

menar förespråkare för den deltagardemokratiska läran att den representativa demokratin bör 

kompletteras och förbättras med deltagardemokratiska inslag. [Gilljam, 2006] 

 

3.2.2.2 Problem som ej får negligeras 
Nilsson [2005] menar att trots den goda viljan hos de deltagardemokratiska idéerna är det 

essentiellt att inte bortse från de problem som finns utan istället lyfta fram dem och hantera 

dem. Deltagardemokraterna har en till synes skev uppfattning och lider av brist på realism 

angående allmänhetens möjligheter och vilja att ägna sig åt att deltaga. Deltagardemokrati 

framkallar dessutom två olyckliga olägenheter; att det är okej att reflektera över politik i 

termer av enstaka frågor som intresserar denna samt att medborgarna förledas tro att politik 

handlar om enskildheter samt egenintressen och inte helhetsansvar samt allmänintresse. 

[Gilljam, 2006] Orsaken till populariteten i deltagardemokrati kan ligga i en uppfattning om 

att engagemang på gräsrotsnivå automatisk gynnar gemene man och samhället. Den mest 

cyniska förklaringen till populariteten men troligen också den bästa kan sammanfattas med 

orden ”mycket god vilja men inte alltid så genomtänkta förslag” [Ibid.: 31]. Giljam anser 

nämligen att det bland förtroendevalda finns en god men ganska ogenomtänkt vilja att göra 

snudd på allt för att förbättra sin relation till medborgarna. 

 

3.2.2.3 Vissa grupper mer aktiva 
I Demokratiutredningen [2000] framkommer det att deltagardemokratins mest essentiella brist 

ur ett demokratiskt perspektiv är det faktum att vissa grupper i samhället är mer benägna att 

engagera sig än andra. Det blir då problematiskt att upprätthålla den demokratiska 

representativiteten. Redan starka medborgargrupper tenderar att ha bättre förutsättningar för 

att göra sin röst hörd vilket i sin tur kan leda till social- och åsiktssnedrekrytering. Istället för 

att verka politiskt utjämnande kan deltagardemokrati och medborgardeltagandeprocesser 

ytterligare försämra representativiteten i beslutsprocesser. Healey [1996] tog till viss del upp 

detta dilemma och påpekade att utöver den direkta kontakten med de närvarande medborgarna 

i planeringsprocessen så skall också hänsyn tas till de ickepresenterande via deltagarnas 

respekt mot dessa. 

 

3.2.2.4 Omvänt uppvaktningsförfarande 
Med hänsyn till problematiken diskuterad ovan anser Giljam [2006: 34] att ”dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda skulle må väl av att förändras eller snarare kompletteras”. 

Den traditionella formen av deltagande i form av opinionsbildning och påverkansförsök är 

självklart okej och ska inte begränsas men behöver kompletteras med andra former för att 

kringgå den social- och åsiktssnedrekrytering deltagardemokratin kan orsaka. Planerare 

behöver i större utsträckning komma i kontakt med den vanlige medborgaren som ofta 

hamnar i skymundan samt de socioekonomiskt eftersatta grupperna. Genom detta skulle 

planeraren få bättre insikt i den lokala befolkningens majoritetsuppfattningen istället för att 

endast lyssna till den som ropar högst samt oftast har enformig negativ kritik. Gilljam [Ibid.] 

föreslår ett omvänt uppvaktningsförfarande där planerare på initiativ tar kontakt med skolor, 

arbetsplatser, äldreboenden med mera och anordnar medborgarpaneler eller fokusgrupper. 

Tanken med ett omvänt uppvaktningsförfarandet är att beslutsfattare skall utöka sitt 

informationsunderlag. På ett principiellt plan finns det tre grupper av medborgare som står i 

centrum när beslut skall fattas; ”de organiserade grupper som har ett intresse i frågan, de icke-

organiserade grupper som har ett intresse i frågan samt medborgarmajoriteten” [Ibid.: 35]. Det 

omvända uppvaktningsförfarandet innebär att de icke organiserade intressena och 

medborgarmajoriteten får motsvarande möjlighet att göra sig gällande som de organiserade 

grupper som har ett intresse i frågan [Ibid.]. 
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Miller [1990] ansåg dock att det är orealistiskt och i sina förlängningar riskfullt att överflytta 

ansvaret för medborgardeltagande från medborgarna själva till offentliga organ. Om 

medborgardeltagande ska vara något värt att satsa på måste de som känner ett ansvar för dessa 

grupper av människor öka sina ansträngningar att aktivera dem på basplanet. Med 

organisationernas stöd kan människor förmås delta mer. Medborgardeltagande kan då bli en 

viktig del i en strategi som eftersträvar en utjämning av det representativa inflytandet och en 

bättre anpassning till de svagare gruppernas behov. 

 

3.2.3 Att delta eller inte delta påverkar representativiteten 

Realiteten är som framkommit att samtliga inte deltar i medborgardialoger vilket kan bidra till 

skevhet och icke-representativitet. En orsak till att somliga deltar och vissa inte är för att 

människor i hög grad endast deltar för att påverka ett specifikt beslut som influerar deras egna 

intressen vilket enligt Khakee [2006] kanske också är det mest uppenbara skälet. Utöver att 

det är egenintresset som påverkar människors deltagande så är den andra anledningen 

människors tidsbudget, ett stort antal har inte tid att deltaga. 

 

3.2.3.1 Egenintresse – NIMBY och platsidentitet 
Medborgare som värnar om sitt egenintresse kategoriseras ideligen i ett fack med etiketten 

NIMBY (Not In My Back Yard). Uttrycket har som andemening att medborgaren förstår att 

det behöver byggas vägar, bostadsområden, soppanläggningar, skolor med mera så länge de 

inte byggs i ens egen närmiljö [Cars & Hedström, 2006]. NIMBY-syndromet återfinns inom 

många olika utvecklingsområden och den tidiga användningen av NIMBY-etiketten avsåg 

själviska protester. På senare tid har termen dock mer använts, utan att förlora alla sina 

nedsättande konnotationer, till protester mot utveckling generellt. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att alla protester inte är beroende på NIMBY-syndromet. Om alla protester 

generaliseras som NIMBY-protester går en miste om mångfalden av underliggande motiv 

som kan vara av nytta för utvecklingen av ett område. [Pendall, 1999] Smith & Marquez 

[2000] menar att om det finns ett NIMBY-syndrom i ett sammanhang, kan det också existera 

ett BIMBY-syndrom (Build In My Back Yard) respektive YIMBY-syndrom (Yes In My Back 

Yard) inom samma kontext. NIMBY får ändock mycket mer uppmärksamhet och verkar 

betydligt vanligare. Fortfarande finns det i hög grad två sidor av den här sortens konflikter. 

 

Ursprunget till deltagande på grund av egenintresse ligger vanligtvis i människans känsla till 

platsen eller den platsidentitet som personen upplever [Lewicka, 2005]. I förändringen av ett 

område kan samhället förvänta sig att medborgare med känslomässiga band kommer att agera 

med negativ respons [Manzo & Perkins, 2006]. Människors känslomässiga engagemang för 

en plats kan nämligen vara avgörande för bevarande av området, vilket också motiverar dem 

att deltaga [Brown et al., 2003]. Således kan platsidentitet enligt Chavis & Wandersman 

[1990] ha en katalytisk effekt på deltagande då det har påverkat de närboendes syn på 

områdets miljö och deras sociala relationer. Aleshire [1970] anser att medborgardeltagande åt 

andra hållet också bidrar till en känsla av sammanhållighet och identitet till området. Det här 

bidrar till en regenererande rundgång; mer deltagande leder till mer platsidentitet och mer 

platsidentitet leder till mer deltagande. 

 

3.2.3.2 Tid och zoneringen av samhället 
För att deltaga i planeringen krävs det tid och tid är inte något alla människor i det moderna 

samhället anser sig ha överflöd utav. Såsom Demokratiutredningen [2000] påpekar finns det 

en sannolikhet till att deltagande ofta blir ojämnt utspritt över olika befolkningsgrupper. 

”Medborgare med gott om tid, engagemang och resurser (och kanske också med argsint 
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humör) kommer därmed att få mer att säga till om i politiken jämfört med mer upptagna, 

oengagerade och resursfattiga medborgare, vilket i förlängningen riskerar att leda till en sämre 

avspegling av folkviljan.” [Gilljam, 2006: 27] 

 

Zoneringen och uppdelningen av våra samhällen i olika dimensioner är en av bovarna till det 

komplicerade livspussel vi ofta måste hopfoga för att få vardagen att gå ihop. För somliga är 

detta livspussel mer komplicerat än för andra [Jarvis et al., 2001 ]. Teorier om tidrum kan visa 

på hur detta kan avspeglas i det vardagliga livet. Tid och rum är oskiljaktiga och vår frihet att 

röra oss i rummet begränsas på tre grundläggande plan. För det första (1) har vi individbundna 

kompetenser. För det andra (2) reduceras vår möjlighet att röra oss i tidrummet genom 

kopplingen till andra och annat; materiellt och immateriellt, människa-människa, människa-

ting. För det tredje (3) så begränsas vi av den styrning samhället har genom bland annat lagar, 

regelsystem och de sätt vi arrangerar verksamheter samt planerar vårt samhälle. En 

grundläggande tidsgeografisk ansats är således att all befintlighet kräver utrymme i tid och 

rum, en tidrumsficka. [Lenntorp, 2005] För att kunna aktivt deltaga i en planprocess måste 

därför en tidsrumsficka finnas på rätt plats vid rätt tid. Men eftersom tidsrummet inte är 

någonting som en individ själv agerar i blir det ett pussel med många parametrar att hantera 

vilket troligen bör vara enklare för exempelvis pensionärer än för flerbarnsföräldrar. 

 

3.3 Att deltaga är att handla 
För att deltaga i samhällsplaneringen krävs det av medborgarna att de tar ett beslut om att 

agera. Utan deras handling kan ingen medborgardialog uppstå. Handlingsteorin förklarar mer 

ingående det mänskliga handlande utifrån olika centrala begrepp. Handlingsteorin översiktliga 

anspråk är att teoretisera det mänskliga handlandet. Valsituationer som ständigt uppstår gör att 

människan väljer att handla på det ena eller andra sättet och beroende på den aktuella 

situationen kan handlingsutrymmet begränsas på olika sätt. Den aktuella situationen består av 

olika komponenter som möjliggör olika valmöjligheterna och beroende på situationen 

behöver människan förhålla sig till dessa. Komponenterna kan exempelvis vara institutioner 

samt organisationer, men dessutom samhället och dess olika beslutsorgan. [Berglind, 1995] 

Centrala begrepp för handlingsteorin är enligt Bergelind [Ibid.]: handling, handlingsutrymme, 

att kunna, att vilja och hinder. 

 

3.3.1 Handling och handlingsutrymme 

Handlandet bygger på olika mål människan vill uppnå och som denne förväntar sig något 

utav. Beroende på det mål som människan vill uppnå sker medvetna överväganden och 

avsikter kring handlandet. Målet är något som eftersträvas och då föreställningar kring målet 

finns och avsikten med målet är av betydelse kan det anses vara styrande när det gäller 

människors handlande. Målet med en handling kan vara av produktivt slag vilket innebär att 

en förändring skall ske. Det kan även vara av preventivt slag vilket innebär att målet är att 

hejda att en förändring sker. [Ibid.] 

 

En handling kan anses vara knutet till dels individen och dels miljön. Vad en människa kan 

göra beror på den egna förmågan och de yttre möjligheterna. Handlingsutrymmet beror på de 

yttre förutsättningarna för människans handlande och kan vara av både positiva slag och 

begränsningar i form av hinder. Handlandet kan även inneha en social innebörd, med sociala 

normer och förväntningar som påverkar människan att handla på ett visst sätt [Ibid.]. 
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3.3.2 Att kunna 

Att kunna innebär att det är möjligt för en individ att utföra en handling både på grund av 

yttre omständigheter och den egna inre förmågan. Att någon kan göra något, beror på vilka 

hinder som står i personens väg [Ibid.]. På grund av olika omständigheter kan det utgöra en 

fysisk omöjlighet för en människa att kunna handla, exempelvis; ”Jag kan inte lyfta mig själv 

i håret om jag än vill aldrig så mycket” [Ibid.: 54]. För att en person ska förändra en situation 

måste dels viljan men även att kunna vävas samman; ”…man kan det man vill om man vill 

det man kan” [Ibid.: 50]. 

 

3.3.3 Att vilja 

Att vilja något är inte alltid självklart. Ambivalens i en fråga sker ibland och människan vet 

inte alltid vad denne vill. Att vilja något innebär inte att människan kan göra det denne vill, 

samt tvärtom. Faktorer som att kunna göra något kan påverka människans vilja genom att det 

lättare går att nå sitt mål ifall man vet att man kan uppnå det. Viljan förklarar inte hur man 

kan ändra på något och ibland vill man inte ändra på något som förändras ändå. [Ibid.] 

 

3.3.4 Hinder 

Människor kan ibland anse sig oförmögna att kunna handla på grund av olika anledningar. 

Det som då blir centralt är vad som hindrar dem. Hinder kan vara av olika slag, både yttre och 

inre. Inre hinder relateras till människans egen förmåga att handla medan yttre hinder 

huvudsakligen står utanför individens kontroll. Människan kan själv uppfatta i vilken mån ett 

hinder är tillfälligt eller generellt. Då hinder även kan vara av instabil och stabil karaktär kan 

det vara svårt att urskilja dessa. [Ibid.] 

 

3.4 Inflytande i planeringen 
Kärnan i demokratisk planering är medborgardialogen och således medborgarnas deltagande. 

Aleshire [1970: 392] var övertygad om medborgardeltagandets nytta i sin artikel om dess för- 

och nackdelar och konkluderar: “No institution can expect to operate on the assumption that it 

has the God-given right to make decisions without involving the people it affects.” Medan 

representativitet är beroende av deltagandet är deltagandet på lika sätt beroende av möjlighet 

till påverkan och inflytande. Medborgardeltagande syftar på en aktiv handling eller försök till 

handling som exempelvis inbjudan att delta på dialogmöten i planprocessen. 

Medborgarinflytande avser de fall då deltagande ger resultat och medborgarens röst får gehör. 

 

Arnstein [1969] samlade olika former av medborgardeltagande och inflytande i en modell 

bestående av en stege (känd som ladder of participation), där spannet sträckte sig från det 

lägsta trappsteget, vilket försedde medborgarna med försvinnande låg makt, upp till de 

översta trappstegen som förknippas med mycket omfattande makt för medborgarna. Arnstein 

[Ibid.] har såsom åsikt att medborgarnas deltagande och inflytande är hörnstenen till 

demokratin samt tillåter grupper, exkluderade ur den politiska och ekonomiska processen, att 

komma till tals. ”The idea of citizen participation is a little like eating spinach, no one is 

against it in principle because it is good for you”. [Ibid.: 245] Denna metafor framhäver det 

dilemma som ligger i denna diskurs och Aleshire [1970] menar att förhållandet mellan 

planering och medborgarnas påverkan på den är det avgörande problemet i framställande av 

förbättrade strategier för att utveckla det moderna samhället. Aleshire [Ibid.: 369] avslutar den 

tanken så här: ”Is planning a part of citizen participation, or vice versa?”. 
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3.4.1 Varför eller varför inte deltagande 

Medborgardeltagande ses ofta som en självklarhet i inom samhällsplaneringen och möjligen 

ska det också vara det i en modern demokrati [Östlund, 2009]. Argumenten för ökad dialog 

och medborgerligt deltagande vilar ofta på antagandet och tron på att en engagerad befolkning 

är bättre än en passiv befolkning. Genom inkluderande av medborgarna kan beslut bli mer 

realistiskt förankrade i medborgarnas preferenser och allmänheten kan således bli mer 

sympatiska utvärderare av det tuffa beslut som behöver tas. Ett förbättrat stöd från 

allmänheten kan i sin tur skapa en mindre splittrande och stridslysten befolkning att styra och 

reglera. [Irvin & Stansbury, 2004] Att införliva medborgarnas bidrag till beslutsfattande och 

således ge inflytande är dock inte en bekymmersfri process. Enligt Nyström [2003] kan ett 

högre allmänt inflytande medföra att planeringsprocessen blir utdragen vilket i sin tur kan 

leda till utökade kostnader. Det finns således både potentiella fördelar, men också sociala och 

ekonomiska kostnaderna för samhället. Det här är något som planerare och beslutsfattare 

måste överväga menar Nyström [Ibid.]. 

 

Innes & Booher [2004] identifierar fem orsaker till att medborgardeltagandet har förts fram 

som en viktig del i planering och politiskt beslutsfattande. Den första (1) är helt enkelt för att 

beslutsfattare ska få underrättelse om allmänhetens preferenser så att informationen kan spela 

en roll i besluten om projekt, politik eller planering. Ett annat sätt att uttrycka det är att 

medborgardialogen är till för att hjälpa säkerställa att folkets vilja implementeras. Ett andra 

(2) och närliggande syfte är att förbättra de beslut som fattas genom att införliva kunskap som 

allmänheten besitter i besluten. För det tredje (3) handlar medborgardeltagande skenbart 

också om justhet och rättvisa. Enligt Innes & Booher [Ibid.] finns det systematiska orsaker till 

varför de minst gynnade gruppers behov och preferenser är okända genom det normala 

analytiska förfarandet. Deras behov kan endast uppmärksammas när en öppen 

medborgardialog sker. Medborgardialogen ger således åtminstone möjligheten för människor 

att höras som varit förbisedda i ett tidigt skede. Ett fjärde (4) syfte följer dessa andra; 

medborgardialog handlar om att få legitimitet för offentliga beslut. Den femte (5) och sista 

anledningen är att medborgardialog också är något planerare implementerar för att lagen 

kräver det. Rasmussen et al. [2007] menar att medborgardialog i planeringsprocessen 

dessutom bidrar till ökad transparens. För den vanlige medborgaren handlar det om att få 

tillgång till vad som sker i de inre kretsarna och kanske möjlighet till att se hur de kan 

påverka beslutsfattarnas avvägande mellan olika intressen. Besluten är transparanta då 

beslutsfattaren tydligt presenterar samtliga villkor bakom slutsatsen och förklarar det 

resonemang som leder till slutsatsen. 

 

3.4.2 Deltagande men inte inflytande 

Vad deltagandet har för faktiskt inflytande är svårt att säga eftersom det inte finns så många 

studier gjorda om det [Henecke & Khan, 2002], men faktum är att bara för att allmänheten 

inkluderas medför det nödvändigtvis inte att de ges inflytande över besluten. För att belysa det 

här är det brukligt att tala om två olika begrepp – formellt inflytande och reellt inflytande. I 

fall där formellt inflytande äger rum bjuds allmänheten in för att delta i beslutsprocessen, men 

inga garantier finns för att deras medverkan har någon faktisk påverkan. Reellt inflytande 

definieras istället av att medborgarnas har verkliga påverkansmöjligheter. 

 

3.4.2.1 Motstridig betydelse 
Tyvärr används definitionen av medborgarinflytande som synonym för medborgardeltagande. 

Även om grundtanken med medborgardeltagande är att deltagarnas inflytande inom 
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beslutsprocesser, så som planeringsprocessen, ska ökas eller bör ökas så är det uppenbart att 

myndigheterna ofta åsyftar annat än ökat inflytande för deltagarna. Det uppstår flera problem 

när medborgardeltagandets mål skall definieras då det bland annat är svårt att skilja mellan 

mål och medel. Deltagande ses i vissa sammanhang som ett mål i sig, som därmed 

förverkligar en demokratisk princip. I andra fall ses det enbart som medel för att åstadkomma 

medborgarinflytande. Ytterligare svårighet uppstår då olika aktörer kan eftersträva skilda och 

till och med motsägande mål. Medborgarna kanske önskar sig ökat inflytande medan 

beslutsfattare hoppas att deltagandet endast skall dämpa konflikter, öka politikens 

trovärdighet och motverka oppositionella grupper. [Miller, 1990] 

 

För att medborgardeltagande skall kunna ge inflytande måste medborgardeltagandets 

innebörd förändras. Myndigheternas medborgardeltagandeförsök kan i somliga fall betraktas 

som bemötande av ställda krav men oftast är det medborgardeltagande som genomförs något 

helt annat än det medborgardeltagande som medborgarna kräver. Istället för ökat inflytande 

får de information, samråd och utställningar. Samtidigt som namnet är detsamma, har 

innebörden förändrats och kraven omtolkats utifrån byråkratins perspektiv. [Ibid.]  

 

3.4.2.2 Beakta framförda synpunkter 
Medborgardeltagande bör som påpekats bidra till att medborgarna har inflytande i 

beslutsprocessen. Framförallt för att skapa ett förtroendefullt förhållande makthavare och 

medborgare. ”…om man involverar de boende i processen så måste man också vara beredd att 

verkligen beakta de synpunkter och idéer som kommer fram” [Boverket, 2010: 10]. 

Följaktligen är det viktigt att kommunen agerar på inkomna synpunkterna och dessutom har 

kontinuerlig återkoppling. Till viss del är det också pedagogiskt viktigt att visa snabba 

resultat, samtidigt som ett lyckat samarbete med medborgarna fordrar långsiktighet och 

uthållighet i kontakterna [Ibid.]. 

 

Enskilda medborgare eller grupper av medborgare lämnar åsikter som är värdefulla för 

kommunen, men den avslutande avvägningen mellan olika allmänna intressen är det 

kommunen som ansvarar för. PBL ger inte ovillkorligt rätt till inflytande men det är långt 

ifrån alla som är medvetna om detta och därför skapas det ibland icke realistiska 

förhoppningar bland medborgare om vad samrådet ska leda till. [Boverket, 2002] 

 

3.4.3 Lagstiftningen och därutöver 

Med PBL:s introducerande 1987 var tanken att modernisera det system som fanns för 

samhällsplanering för en mer demokratisk process. Det så kallande planmonopolet gav 

kommunerna ansvar för planeringen och detta förväntades leda till ökat lokalt intresse och en 

livligare debatt. Processen och besluten skulle enligt PBL tas närmare de berörda vilket skulle 

öka medborgardeltagande och även deras inflytande. 

 

3.4.3.1 Dialog på en fastlagd nivå 
Medborgardialogen kan uppfattas ligga på en fastlagd nivå enligt PBL men det finns ingen 

faktisk gräns för hur omfattande dialogen erfordrar vara. Till följd därav är det upp till varje 

enskild kommun att bestämma hur genomgripande dialogen med medborgarna skall vara och 

hur det ska behandlas. [Boverket, 1998] Den kommunala planeringens uppgift är som sagt 

dock att förbättra det lokala deltagandet vilket borde ge en hänvisning om vilken ställning 

kommuner bör ta, även för att styrka legitimiteten bakom planbesluten. 
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I en nyligen publicerad rapport finner Boverket [2010] att intresset för engagemang i lokala 

planarbeten, med syfte att förbättra den egna närmiljön, har ökat. Således har allmänhetens 

roll i kommunal planering förändrats på senare tid och dagens medborgare ställer större krav 

på delaktighet och inflytande i de beslut som berör deras vardag och närmiljö. Dock är steget 

fortfarande långt till en roll där de i någon mening blir jämlika parter med politiker och 

planerare [Ibid.]. Trots att de flesta kommuner har insett betydelsen av planering i dialog 

saknar flera kommuner strategier för hur denna dialog ska utföras. Alla har rätt att deltaga, 

unga som gamla, första generationens invandrare och andra generationens invandrare, kvinnor 

som män, och så vidare. För att undvika exkludering av grupper på grund utav av olika hinder 

är en sådan strategi betydelsefull [Boverket, 2002]. 

 

3.4.3.2 Strategier & struktur för deltagande 
Strategier och strukturer för möten mellan medborgare, planerare och beslutsfattare kan ta 

olika form. Oftast sker dessa i den kommunala planprocessen under samrådsförfarandet. 

Didón et al. [1987] poängterar att samråd inte ska vara ett kortlivat och enstaka fenomen, utan 

ska ses som en fortlöpande process där det sker utväxling av information och uppfattningar. 

Henecke & Khan [2002] menar att samrådet ofta inte kan likställas med att de olika parterna 

samarbetar i planeringsarbetet. För det krävs en mer långvarig procedur, med arbets- och 

referensgrupper som samverkar under längre tid. 

 

Då formerna för samråd inte regleras i PBL skapas kreativa möjligheter för planerare. Det är 

dessutom inte emot några lagar eller förordningar att utanför samrådstiden också föra en 

kontinuerlig och kreativ dialog med allmänheten. Henecke & Khan [Ibid.] kategoriserar de 

olika strukturerna för deltagande som: informationsspridning, informationsinsamling, 

konsultation, gemensam kunskapsuppbyggnad och ömsesidig förståelse. De anser att samtliga 

av dessa steg i samverkan fordras för att medborgardeltagandet ska uppfylla det 

demokratiutredningen beskriver som en välfungerad demokrati. Det finns flera olika 

mötesmetoder för att underlätta dialog i planprocessen relaterade till Henecke & Khan [Ibid.] 

strukturer för deltagande, exempelvis informationsmöten, öppet hus, och Open Space
5
. 

 

3.4.3.3 Modern teknik för ökat deltagande 
De senaste åren har geografiska informationssystem (GIS) kommit till stor användning inom 

ett flertal olika områden där olika rumslig data är viktigt i analysen [Alm et al., 2003]. 

Samhällsplanering är ett av dessa områden där nyttan av GIS är stor och enligt Nyström 

[2003] finns det i och med den nya tekniken möjligheter för ett ökat allmänt inflytande då GIS 

kan fungera som en länk mellan planerare och invånare. Vid internationella universitetet 

utvecklas webbaserade interaktiva GIS-applikationer vilka har som syfte att öka allmänhetens 

deltagande och inflytande i planeringen. Utnyttjande av sådana applikationer är för tillfället 

eftersatt i en svensk planeringskontext men är på frammarsch. Craig et al. [2002] påpekar att 

deltagarnivån från allmänheten i olika samhällen väldigt sällan är den samma men oavsett hur 

högt deltagande från invånarna är så kan interaktivt GIS vara till nytta och bidra till att öka 

engagemanget från områdets medborgare. Det skall dock stå klart att webbaserade interaktiva 

GIS-applikationer ”is not a magic bullet for improved PSP
6
” [McCall, 2003]. 

                                                   
5
 Open Space är en metod som mer grundligt gås igenom i nästa kapitel då det har en betydande roll i fallstudien. 

6
 Med PSP menas Public Spatial Planing vilket kan definieras som någon form av deltagande planering. 
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4 
 

− Årstafältet som exempel − 
 

 

Det här kapitlet är inledningen på empiriåtergivningen och därför också startdelen för fallet 

som ligger i fokus för studien. Området är geografiskt lokaliserat till södra delarna av 

Stockholms stad och kommer behandla planprojektet ’nya Årstafältet’. Kapitel fyra kommer 

att presentera en bakgrund till projektet och den process som fortgått med fokus på dialogen. 

Dessutom kommer medborgarnas synpunkter att analyseras för att senare tillsammans med 

dialogförfarandet vara en del i granskningen av representativitet och inflytande. 

 

 

4.1 Målet med Årstafältet 
I Stockholms översiktsplan framställs Årstafältet som en framtida nod i ett växande 

Stockholm [SBK, 2010a]. I Start PM:et för ‟nya Årstafältet‟ beskrivs målet vara ”att 

åstadkomma en väl integrerad stadsdel i ett centralt läge både mellan befintliga stadsdelar och 

i staden i stort” [SBK & Expl, 2007: 5]. Idén om integrering lever vidare i det framtagna 

programmet som betonar ‟nya Årstafältet‟ som en plats för möten: ”…möten mellan olika 

människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park” [SBK, 2010b: 10]. 

 

Den nya stadsdelen skall ha en varierad och tät bebyggelse och omgärda parken i väst och öst 

för att sammankoppla Årsta och Östberga [Ibid.]. Stadsdelen skall därutöver ha ett gatunät 

och byggnadsstruktur som är tillräckligt finmaskigt för att göra möjlig integration och 

rörlighet genom området samt för ”att undvika att den nya stadsdelen blir en egen enklav med 

nya barriäreffekter” [SBK & Expl, 2007: 6]. Parken, dagens fält, ska ha en karaktär av urban 

stadspark vilken ska attrahera människor som bor i närområdet men även besökare från mer 

avlägsna delar av staden [Ibid.]. Parken ska vara stadsdelens hjärta med stora öppna ytor för 

aktiviteter och mer slutna delar för avskildhet och rofylld rekreation [SBK, 2010b]. 

 

4.2 Årstafältet idag 
Årstafältet är beläget strax söder om innerstaden och är cirka 50 hektar stort, vilket gör det till 

söderorts största fält och är dessutom det tredje mest omtyckta friområdet i stadsdelen. Enligt 

gällande detaljplan, vars genomförandetid upphör 2016-04-26, är fältet planlagt som 

parkmark och ett arbete med att omvandla Årstafältet till en ekologisk samt kulturhistorisk 

landskapspark har pågått i omkring tio år. Öppen gräsmark dominerar området men spritt på 

fältet ligger mindre trädgrupper. Årstafältet upplevs ofta som kallt och blåsigt beroende på 

fältets topografi samt låga vegetation. [Ibid.] 

 

I öst-västlig riktning rinner Valla å och mynnar ut i en dagvattendam som är en populär plats 

för fåglar men med sin öppenhet är fältet i övrigt också attraktivt för fjäderfän. Valla å är 

dessutom ett populärt rekreationsområde och intill finns kolonilotter belägna. Som 

rekreationsområde i allmänhet används Årstafältet både till större evenemang som festivaler 

men även för promenader, motion och idrott. På fältet ligger bland annat en av Stockholms få 

fullstora rugbyplaner. [Ibid.] 
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Ett av de mer välkända karaktärsdragen för Årstafältet är resterna av Göta Landsväg som går 

över fältet. Göta landsväg har funnits sedan järnåldern och fram till 1600-talet var det 

Stockholms enda vägförbindelse söderut. Vägen går att följa längre söderut men endast över 

Årstafältet är den bevarad i ålderdomligt skick. [Ibid.] 

 

Fältet är bullerstört från Huddingevägen i sydost och därbakom ligger Årsta Park 

verksamhetsområde. I nord-nordöstlig riktning ligger Årsta bostadsområde och i nordväst 

Årsta partihallar med bland annat Martin Olsson och ICA. I syd-sydväst övergår fältet i en 

skogsbevuxen sluttning upp mot Östberga. Cirka 16000 människor bor i Årsta och 5000 i 

Östberga. Olika socioekonomiska förutsättningar skiljer dessa områden åt, bland annat med 

högre inkomstnivåer och lägre arbetslöshet i Årsta än i Östberga. [Ibid.] 

 

4.3 Politiken 
”En ny stadsdel vid Årstafältet får ett mycket centralt läge och har förutsättningar att bli 

Stockholms nästa spjutspetsstadsdel” [SBK & Expl, 2007: 5]. Den politiska debatten har dock 

inte varit ense om detta. Den styrande majoritet i kommunen har varit enade om utvecklingen 

men mött motstånd hos sin opposition där reservationer gjorts mot beslut i samtliga 

nämndemöten. Frustration råder framförallt mot att kommunen väljer att gå emot gällande 

detaljplan och de värden som den har för boende. [SBN, 2008a; SBN, 2008b; SBN, 2010]. 

 

4.4 Planprocessen 
Planering sker vanligtvis på två olika nivåer i de svenska kommunerna. Den generella 

översiktplaneringen tar upp kommunens viljeinriktning för all mark- och vattenanvändning 

medan detaljplaneringen mer exakt reglerar vad som skall göras inom begränsade områden 

inom en avsedd tidsram – fem till femton år. Till skillnad mot översiktsplanen så är 

detaljplanen och således ‟nya Årstafältet‟ vid laga kraft ett juridiskt bindande dokument. 

 

PBL ställer särskilda krav på hur detaljplanprocessen skall bedrivas samt vilka moment som 

skall ingå. Dessa krav syftar till att garantera att arbetet sker under öppenhet då förändringar i 

ett område medför konsekvenser för dem som bor och är verksamma där. I processen skall 

både enskilda och allmänna intressen vägas mot varandra. Samråd skall ske med dem som 

berörs och fackinstanser av olika slag skall ges tillfälle att göra bedömningar. I sin helhet ser 

processen i regel ut som nedan. 

 

 

Start PM  Program  Programsamråd  Plan  Plansamråd  Utställning  Antagande  Laga kraft 
 

 

Planprocessen för ‟nya Årstafältet‟ har haft vissa unika moment där en arkitekttävling och 

ansats till att inkorporera medborgarna
7
 innan programsamrådet är de mest signifikativa utav 

dem. När denna text produceras är planerarna inne i en extensiv fas att utifrån 

programsamrådet gå vidare i processen. Byggstart efter laga kraft är enligt senaste 

tjänsteutlåtandet [SBK, 2010c] planerat till 2013 och den nya stadsdelen kan vara färdigställd 

om 15-20 år [SBK, 2010b]. Till dags datum har processen, sammanfattat och med fokus på 

dialog och deltagande sett ut som presenteras på nästkommande sidor i kapitlet. 

                                                   
7
 Medborgare innefattar alla befolkningsgrupper. I den här studien läggs fokus på: vuxna, barn och ungdomar. 
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4.4.1 Arkitekttävlingen 

I sitt arkitekt- och stadsbyggnadsuppdrag med syfte att utreda en ny stadsdel på Årstafältet 

fick stadsbyggnads- och exploateringskontoret bland annat i uppdrag att anordna en 

internationell arkitekttävling [SBK, 2010b]. ”Att i ett inledande arkitekt- och 

stadsbyggnadsuppdrag inhämta idéer, uppslag och tankar borgar för en stadsdel med 

spännande arkitektur och en park av världsklass” [SBK & Expl, 2007: 6]. Som vinnare utsågs 

förslaget Arkipelag vilket togs fram av ett lag
8
 från Frankrike. Trots stora kvalitéer pekade 

juryn också ut ett antal punkter som behövde vidareutvecklas. Det vinnande laget bearbetade 

därefter bidraget tillsammans med Stockholms stad utifrån stadens målsättning och det blev 

utgångspunkten för programmet som togs fram. [SBK, 2010b] 

 

4.4.2 Dialogen under programarbetet 

Dialogen med medborgarna startade i ett tidigt skede och samtliga fick chansen att delta redan 

under framtagandet av programförslaget. I det stadiet fanns det dock ett bearbetat bidrag från 

den nämnda arkitekttävlingen, vilket resulterade i att medborgarna kom in i ett skede där vissa 

inriktningar redan tagits. Medborgarna hade emellertid möjlighet att göra sin röst hörd innan 

själva dialogen startade eftersom kommunen genomförde en enkätundersökning bland boende 

runt Årstafältet. Syftet var att få en aktuell uppfattning av hur Årstafältet användes, vilka 

kvaliteter som värdesattes högst samt vilka önskemål om förändringar och förbättringar som 

fanns. [Ibid.] 

 

Dialogmötet med allmänheten
9
 genomfördes med metoden Open Space

10
 och 90 personer i 

varierad ålder deltog. Utöver de 90 engagerade människorna närvarade dessutom tio 

tjänstemän från kommunen involverade i projektet. Mötet hölls på kvällstid och inbjudan 

skedde med direktutskick till boende samt via annons i en av lokaltidningarna, stadens och 

stadsdelens hemsida, offentliga anslagstavlor, bibliotek, med mera. [SBK & Expl, 2009] Ett 

ytterligare initiativ ifrån tjänstemännen var att involvera ungdomar och barn. 

 

Ungdomarnas perspektiv inhämtades via två möten på kvällstid vid ungdomsgården i Årsta 

och Östberga. Sammanlagt deltog 16 personer i åldrarna 13-17. [SBK, 2010b] Innan mötena 

skickades information om projektet, inkluderande karta och bilder på det vinnande 

arkitektförslaget ut till ungdomsgårdarna samt även en blankett att fylla i med åsikter för det 

som ville påverka men inte hade möjlighet att deltaga [Trafikkontoret, 2009]. 

 

För att inhämta barnens åsikter gjordes i samband med arkitekttävlingen projektet Barnens 

Årstafält. Barnens arbete och perspektiv dokumenterades och användes som inspiration för 

deltagande arkitektkontor och även staden. Cirka 50 mellanstadieelever från Årstaskolan och 

Östbergaskolans fick göra egna framtidsmodeller med förslag på ny bebyggelse och park. I 

syfte att på så bra sätt som möjligt fånga barnens perspektiv användes en pedagogisk metod 

kallad Storyline
11

. Storyline är en metod som lockar fram elevernas spontana och fria åsikter 

samtidigt som det håller dem aktiva. [Trafikkontoret. 2008a; Trafikkontoret. 2008b] 

                                                   
8
 Laget utgjordes av idel franska företag bestående av arkitektkontoret Archi5, landskapsarkitektkontoret Michel 

Desvigne, och miljökonsulterna Elioth/Iosis Group. 
9
 För att tydliggöra det faktum att det finns tre olika grupper av medborgare som fokus lagts på i dialogen 

används begreppet allmänheten för de som deltar i dialogmöten och skickar in skrivelser. Det är överlag vuxna. 
10

 Med Open Space sätter deltagarna själva agendan och bestämmer vilka frågor som ska diskuteras. Det är 

dessutom deltagarna som dokumenterar dialogerna som förs och sedan lämnas in till ansvariga. 
11

 Storyline sker i form av en berättelse som elever och lärare skapar i klassrummet. En Storyline börjar med 

elevernas egen kunskap och att bygger vidare på den. Arbetet sker individuellt, i grupp och i helklass. 
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4.4.3 Dialogen under programsamrådet 

Programmet är resultatet av staden och dess tjänstemäns arbete, vilket gjorts utifrån den  

arkitekttävling som hållits samt dialogen med medborgarna. Med programmet som grund 

hölls samråd återigen med allmänheten för att få in synpunkter. Dessa hölls i två olika former 

vid två olika tillfällen; ett öppet hus i Årsta Centrum och ett Open Space i Östbergaskolan. 

Totalt deltog 200 personer vid öppet hus i Årsta (ett möte som arrangerades tillsammans med 

projektet Årstastråket) och 90 personer vid dialogmötet i Ösbergaskolan där ett flertal var 

samma personer som deltog i mötena under framställande av programmet. [SBK, 2010d] 

 

Under programsamrådet kom det dessutom in skriftliga svar. Utöver de förbestämda 

remissinstanserna inkom det totalt 95 stycken egenförfattade yttranden från allmänheten till 

stadsbyggnadskontoret. Mer därtill inkom också 100 stycken förtryckta brev från 

privatpersoner. En förlaga till de likalydande breven delades ut av intresseorganisationen 

Nätverket Årstafältet (Nätverket) vid ett av samråden samt via deras hemsida. Dock står inte 

Nätverket som officiella avsändare. Dessutom så har namnlistor mot projektet skickats in med 

lite mindre än 2000 namnunderskrifter med Nätverket som avsändare. [Ibid.] 

 

4.5 Åsikterna under programarbetet 
Genom att undersöka synpunkter som har framförts vid dialogmötena under programarbetet 

ges en bild av medborgarnas vilja och önskemål. Det här är betydelsefull kunskap för att 

möjliggöra en analys av det faktiska inflytandet. Underlaget från medborgarna beskrevs ovan 

och innehåller kortfattat: barnens perspektiv, ungdomarnas perspektiv och allmänhetens 

perspektiv. Först tar vi oss an den sistnämnda av de tre perspektiven. 

 

4.5.1 Allmänheten 

Dialogmötet med allmänheten präglades av ansenligt engagemang hos deltagarna och stor 

kreativitet i diskussionerna [SBK & Expl, 2009]. Dokumentering gjordes av deltagarna själva 

vilket i analysens syfte bidrar till att snedvridning av diskussionerna undanhålls. Ett stort antal 

ämnen diskuterades och 21 såkallade rapporter gjordes utav de deltagande. Förslag varierade 

från skyskrapor i hörnen på fältet till hur vissa övergångställen ej är tillfredställande och 

behövde kompletteras (I bilaga 5 redovisas en utförd sammanfattning av synpunkterna i 

rapporterna). Mängder av olika synpunkter kom sålunda in, med bred variation på idéer och 

åsikter men det fanns dock viss koncentration rörande några specifika spörsmål: 

 

Fält kontra park – naturvård & kulturvård: Dagens Årstafältet är en tydlig knytpunkt för 

mångas intressen och flera vill bevara den som den är. Dock inte alla utan en park med höga 

kvalitéer ses av åtskilliga som en god utveckling för området. Det framkom oro gällande 

naturen och den speciella miljön och hur kulturmiljön bevaras, specifikt Göta landsväg. 

 

Överdäckning: – Väldigt många vill se en överdäckning av landsvägar och framförallt 

Huddingevägen. Detta för att bygga bostäder på dessa platser också, eller för att endas bygga 

bostäder på dessa platser och inte någon annanstans. 

 

Knyt ihop: En viktig faktor i eventuell utveckling av området är att integrera Östberga med 

Årsta. Det här är den synpunkt som framkommer oftast. Dock finns invändningar mot att det 

skulle göras på bekostnad av ytan på fältet. Viktigt är även att den nuvarande bebyggelsen 

inte är utomstående utan också är en del och knyts samman med det som tillkommer. 
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Kollektivtrafik: Spårbunden trafik förespråkas av många och en utbyggnad av tvärbanan är 

önskvärt. Även mer regelbunden busstrafik med fler linjer och turer som kan göra platser mer 

tillgängliga är något som tas upp, framförallt en utbyggnad mot Östberga. 

 

Levande stadsdel: Den nya stadsdelen måste uppmuntra möten och ha stort utbud av 

verksamheter, service och aktiviteter. Riv gärna de stora verksamhetsområdena som finns 

idag för att bygga bostäder där med annan service som bidrar till bättre stadsliv. Genom olika 

upplåtelseformer görs området tillgängligt att bo vid för fler människor. 

 

4.5.2 Barnen 

Årstafältet är uppskattat som det är idag och barnen på de båda skolorna som undersökts vill 

behålla så mycket park som möjligt. För barnen är det speciellt viktigt med naturen och 

miljön. Således vill de att kollektivtrafiken utvecklas och gärna med utbyggnad av tvärbanan. 

Göta landsväg ska bevaras eftersom det är en så gammal och fin väg. Den populära lekskogen 

Luffarskogen (Kvarnbacken) måste också bevaras. Bostäder behöver byggas nya eftersom 

Stockholm växer och alla ska få plats. Dessa ska byggas i olika former, storlekar och färger. 

För barnen är det viktigt att kunna göra mycket saker på ‟nya Årstafältet‟. De vill ha olika 

typer idrottsplaner, möjlighet till att bada, grilla, promenera, och ha picknick samt dessutom 

kunna åka skridskor, pulka och skateboard. Barnen tycker också det vore bra med en liten 

djurpark med djur att titta på och ta hand om på ‟nya Årstafältet‟. Trygghet värderas högt och 

fältet bör vara väl upplyst. Buller från Huddingevägen måste också byggas bort med hjälp av 

bullerdämpande skydd för att göra fältet trevligare. [Trafikkontoret, 2008a; Trafikkontoret, 

2008b] Det här är de åsikter som mest frekvent dök upp. Barnen från Ösbergaskolan var 

generellt mer positiva till att fältet bebyggs än barnen från Årstaskolan [SBK, 2010b]. 

 

4.5.3 Ungdomarna 

Liksom barnen var även ungdomarna från Årsta lite mer skeptiska än de från Östberga om att 

bygga på Årstafältet. Gemensamt är att de idag anser fältet vara otryggt på kvällarna och bör 

lysas upp bättre. De skulle också vilja kunna bada i Valla Å men vattnet är för äckligt och de 

önskar därför en ny badhall med både utomhusbad och inomhusbad. Idag använder 

ungdomarna främst Årstafältet till att grilla, sola samt spela fotboll och en ny fotbollsplan på 

fältet tycker de därför skulle vara bra. Även andra aktiviteter är viktiga att etablera och det 

vore bra med en större aktivitetsbyggnad med café och servering. Ungdomarna från Östberga 

är mycket missnöjda med kollektivtrafiken medan ungdomarna från Årsta är oroliga för sin 

utsikt och vill att låga hus ska byggas. [Ungdomarna] 

 

4.6 Åsikterna på programmet 
Synpunkter på programmet består utav dokument från samrådet och de skrivelser som 

skickades in till stadsbyggnadskontoret under samrådstiden. Generellt så övergår 

allmänhetens åsikter från kreativa förslag till att mer bekräfta vad de tycker är bra och mindre 

bra med programmet, dock i somliga fall även bidra med alternativ. Eftersom planprocessen 

inte kommit till stadiet av färdigställda detaljplaner så görs ingen djupare analys av 

implementeringen av åsikter i planeringen eftersom ingen sådan skett än. (En utförlig 

sammanställning av synpunkterna från dialogmötet och skrivelserna finns dock att inläsa i 

bilaga 6 respektive bilaga 7). Generellt så kan det nämnas att inkomna synpunkter är negativa 

till ‟nya Årstafältet‟ och merparten anser att den gamla detaljplanen bör fortsätta verka. 
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5 
 

− Inflytande − 
 

 

Tidigare har begreppet representativitet presenterats innan begreppet inflytande men då 

förra kapitlet avslutades med att bringa upp medborgars åsikter är det därför bara logiskt att 

direkt gå vidare och studera vilket inflytande de hade (en ordning som också kvartsår resten 

av studien). Det här är således den första delen av två som fokuserar på att undersöka 

situationen i fallstudien och fokus är inflytande. Inflytande undersöks genom analys av 

sekundärdata, kvantitativ telefonintervju med allmänheten och kvalitativa besöksintervjuer 

med nyckelpersoner och introduceras i sådan ordning. 

 

 

5.1 Medborgarnas synpunkter i programmet 
I programmet får medborgarna en direkt bild av hur deras åsikter och förslag på olika sätt har 

satts i verket. Det är självklart ogörligt att samtliga medborgares åsikter i alla dess slag ska 

belysas i programmet då planerare behöver göra avvägningar mellan olika intressen. Det är 

dock betydelsefullt att i så god mån som möjligt visa att deras synpunkter har spelat en roll för 

framtagandet av programmet då det är en form av återkoppling till medborgarna. 

 

Programmet har ett kapitel vilket beskriver dialogen som har ägt rum med medborgarna i 

olika typer av möten. Här presenteras dock inte hur åsikter har tagits till vara utan främst hur 

dessa möten har gått tillväga samt kortfattat vad som framkommit. För att ta reda på hur 

tjänstemännen har implementerat åsikter i programmet är det nödvändigt att på sådant sätt 

som denna uppsats gör analysera åsikterna i de dokument som finns diarieförda och sedan 

undersöka hur dessa framkommer i programmet. Vilket är tidskrävande. De som deltagit kan 

lätt få en bild om deras egna synpunkter haft inverkan men det är desto svårare att se hur 

andras synpunkter har påverkat. Om deras egna synpunkter ej haft någon påverkan finns det 

egentligen inte heller något som påpekar att andras synpunkter haft inflytande. Utifrån detta 

kan en misstro uppstå att de ignorerar inte bara min åsikt utan även alla andras. 

 

Det går däremot inte att negligera det faktum att tankar och idéer från dialogen med 

allmänheten har tagits till vara av planerarna. Om vi ser till det som framkom mest frekvent 

under dialogmötena innan programmet framställdes så var önskan om överdäckning av 

Huddingevägen, sammanlänkning av Årsta och Östberga, bättre kollektivtrafik, bevarande av 

fältets natur- och kulturvärden samt en levande stadsdel betydande spörsmål. Även om 

överdäckning inte ser ut att bli av enligt programmet så har planerarna försökt vara så 

tillmötesgående som möjligt i de andra hänseendena. Utformningen av parken och dess miljö 

är noga genomtänkt för att anpassa sig till många viljor och önskemål. Parken blir visserligen 

mindre än det tidigare fältet och Göta landsväg till viss del inskränkt men detta för att rymma 

fler bostäder. Kollektivtrafiken ska förbättras med utökade busskapacitet och direktbusslinjer. 

Dock så finns ingen utbyggnad av tvärbanan med i planerna. I detta fall är det viktigt att också 

upplysa om att det inte är planerarna som sitter med makten att besluta om en utbyggnad av 

tvärbanan. Det måste finnas ett politiskt beslut bakom. Således kan det vara så att planerarna 

velat utöka tvärbanans kapacitet mot Östberga men helt enkelt inte har befogenheten. 
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En levande stadsdel som dessutom sammanlänkar Årsta och Östberga var som ovan nämnt 

något av de mest frekventa åsikterna och dessutom det som enligt programmets utformning 

kan synas vara det som planerarna verkligen har lagt tid samt energi för att framställa. Enbart 

visionen med ‟nya Årstafältet‟ som en plats för möten avslöjar detta faktum. Det ska vara en 

stadsdel som hänger ihop och ny bebyggelse ska vara i samspel mellan Årsta och Östberga. 

Bebyggelsen ska dessutom vara varierande med hög arkitektoniskt klass vilket i sig skapar en 

mer levande miljö. Aktivitetsbryggan och parktorget som planerats in tillfredställer inte bara 

önskemålen om en levande stadsdel utan även ungdomarnas och barnens önskemål om 

utökade möjligheter för aktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis gällande ungdomarna och barnens synpunkter tillmötesgås flertalet av 

deras önskemål. Även om formerna på byggnader inte är exakta replikor av de barnen i Årsta 

och Östberga tillverkade är de i alla fall i olika färger och former. Ungdomarnas primära 

sysslor på fältet, grillning samt solning och fotbollsspelande, kommer fortsätta vara görbart 

samtidigt som ytterligare platser att umgås på planeras. Barnens populära lekskog 

Luffarskogen (Kvarnbacken) bevaras och ‟nya Årstafältet‟ ska dessutom vara en trygg plats 

att vistas på klargörs det i programmet. 

 

Genom enbart analys av programmet är det svårt att avgöra vilket faktiskt inflytande 

medborgarna hade och/eller om dessa idéer redan var något planerarna hade i åtanke och 

medborgarnas åsikter bara förstärkte deras tro på dem. För att få reda på detta går analysen nu 

vidare med att undersöka hur allmänheten själva ser på sin roll i processen. 

 

5.2 Allmänheten om deltagande och inflytande 
Genom en undersökning av allmänheten, som utgick ifrån de som skickat in skrivelser på 

programmet, ges en samlad bild över hur de anser att deras åsikter haft något inflytande eller 

inte. Till att börja med kan det konstateras att majoriteten, 54 procent, är negativt inställda till 

projektet ‟nya Årstafältet‟. 27 procent är varken negativt eller positivt inställda medan cirka 

19 procent är positiva till projektet. Av dem som skickade in åsikter skriftligt var det endast 

en på tio som inte deltog i något av dialogmötena eller flera. Under dessa dialogmöten så 

ansåg dessutom de flesta känna sig inkluderade, se tabell 1. 

 

 
Tabell 1: Andelen respondenternas vilka känner sig inkluderade i planeringen. 

JA DELVIS NEJ VET EJ/INGEN ÅSIKT 

76,2% 16,7% 4,8% 2,4% 

Källa: Telefonintervju av Jens Knutsson 

 

 

Däremot är det betydligt färre som anser att de haft något faktiskt inflytande i och med sitt 

deltagande i dialogen (tabell 2). Följaktligen är det så att inkluderingen automatiskt inte bidrar 

till en känsla av att kunna påverka besluten. Lite mindre än två tredjedelar av dem som ansåg 

sig var inkluderande kände sig också ha inflytande. Däremot var det av naturliga skäl ingen av 

de som kände sig ha inflytande som svarat nej på frågan om hur de kände sig inkluderade. 

 

 
Tabell 2: Andelen respondenternas vilka känner sig ha inflytande i planeringen. 

JA NEJ VET EJ/INGEN ÅSIKT 
47,6% 50,0% 2,4% 

Källa: Telefonintervju av Jens Knutsson 
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Vilken åsikt de tillfrågade har till projektet spelar också en roll i det ovan beskrivna. Samtliga 

som är positiva tycker också sig vara inkluderade i processen medan ett mindre antal, 69 

procent av de negativa känner sig inkluderade och 75 procent av de mer likgiltigt inställda till 

projektet ansåg sig inkluderade i processen (tabell 3). Situationen är likartat för hur åsikterna 

till programmet speglar de boendes känsla av inflytande. Emellertid är andelen som känner 

sig ha inflytande, som tidigare nämnts, betydlig lägre. Av de positiva till programmet kände 

75 procent att de hade inflytande medan cirka 39 procent av de negativt inställda till 

programmet kände att de hade inflytande, se tabell 4. 

 

 
Tabell 3: Känsla av inkludering beroende på inställning till planprojektet ’nya Årstafältet’. 

POSITIVA VARKEN POS/NEG NEGATIV 

100% 75% 69,2% 

Källa: Telefonintervju av Jens Knutsson 

 

 
Tabell 4: Allmänhetens känsla av inflytande beroende på inställning till projektet ’nya Årstafältet’. 

POSITIVA VARKEN POS/NEG NEGATIV 

75% 50% 38,5% 

Källa: Telefonintervju av Jens Knutsson 

 

 

Undersökningen tog också reda på hur de deltagande personerna tyckte eller trodde att deras 

skrivelser hade för inflytande på den fortsatta planeringen av ‟nya Årstafältet‟. En tredjedel av 

de tillfrågande ansågs sig ha fått respons på sina skrivelser. Av dessa trodde samtliga att 

planerarna helt eller i alla fall delvis brydde sig och aktade deras skrivelser. Fördelningen av 

svaren på deltagandes förtroende till att tjänstemännen brydde sig om deras skrivelser ser ut 

som tabell 5 nedan visar. 

 

 
Tabell 5: Andelen av respondenterna som tror att planerarna brys sig om deras skrivelser. 

JA DELVIS NEJ VET EJ/INGEN ÅSIKT 

29,2% 50,0% 12,5% 8,3% 

Källa: Telefonintervju av Jens Knutsson 

 

 

Drygt hälften känner någon som har synpunkter som de anser har tagits till vara eller har 

själva haft sådana synpunkter och nästan 90 procent av de positiv inställda till projektet faller 

inom denna kategori. Det är dock svårt att utifrån detta ge någon fingervisning på hur många 

synpunkter planerare har anammat då flera av dessa kan ha skickat in samma åsikt. Det finns 

dessutom korrelation mellan det ovan beskrivna samt att dessa personer också nästan helt och 

hållet anser att planerarna bryr sig om deras åsikter. 

 

Allmänhetens åsikt om projektet ‟nya Årstafältet‟ ger blandade svar angående deras egen roll 

i dialogen och planprocessen beroende på vad frågan syftar på. Kortfattat känner sig flertalet 

inkluderade men att det har dåligt inflytande. Inställningen till projekten är en variabel som är 

betydelsefull i samtliga hänseenden. (Samtliga resultat, alla enskilda svar och 

sammanställningar finns redovisade i bilaga 2). För att bidraga med djupare förståelse för 

deltagandet och implementeringen av åsikter i planprogrammet övergår kapitlet nu till att 

presentera de djupgående intervjuerna med nyckelpersoner kopplade till fallstudien. 
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5.3 Tjänstemännen och politiker om inflytande 
I diskussionen om inflytande är det naturligt att samtalet ofta övergår till ett meningsutbyte 

kring medborgardeltagande vilket ofta är ett mer naturligt samtalsämne. Frågan om inflytande 

är svårhanterlig. Som det kommer visa sig finns det emellertid en strävan att uppfylla högt 

medborgarinflytande från tjänstemän och politiker. Men det finns avvägningar som behöver 

göras och i slutändan kan inte alla få som de vill. 

 

5.3.1 Okonstruktivt & felriktat deltagande 

Vad som är självklart för planerare är att lyssna till och läsa alla åsikter. Enligt Max 

Goldstein
12

 [2011] hamnar fokus från medborgarna tyvärr ofta på att enbart protestera. Att 

antingen göra det på dialogmöten, samråd eller genom skrivelser har egentligen ingen effekt 

då uppdraget som tjänstemän har är att pröva bebyggelsen. 

 
”Vi har läst igenom och gått igenom allting och försökt få med så mycket av åsikterna som möjligt 

i förslaget. Sen är det ju väldigt många som säger bygg inte och det är ju ingenting som vi kan ta 

ställning till. Det är ju inte det uppdraget som vi har fått från politikerna utan vårat uppdrag är att 

pröva bebyggelse. Frågan om att bygga eller inte bygga utifrån det material som vi tar fram är en 

fråga för politikerna att ta ställning till. Så sådana åsikter kan inte vi göra någonting åt. Dom kan 

inte få någon plats i förslaget. Så att det vi har fått med är sånt som är mer konstruktivt. Det är ju 

sådant som kan påverka förslaget.” [Ibid.] 

 

Även Sophie Dahlberg
13

 [2011] uppbringar detta faktum. 

 
”Det kommer att byggas på Årstafältet, men i vilken omfattning, och hur? Det var ju det som var 

frågeställningen även om det var folk som kom dit och tyckte att man inte skulle göra det alls. Men 

det är ju inte det uppdraget som exploaterings- och stadsbyggnadskontoret fått från politiskt håll, 

utan det var ju att prova byggnation.” [Ibid.] 

 

Fenomenet att rikta sitt deltagande på ensidigt klagande tar sig ofta uttryck genom 

protestlistor. Även det här är något som inte bidrar konstruktivt i en medborgardialog och 

samtidigt inte heller har något egentligt inflytande på planen. Om det är 50 personer som har 

skrivit på en bygg-inte-på-Årstafältet-lista, eller om det är 10.000 personer spelar egentligen 

ingen roll. Dock så redovisas allt till politikerna och de får väga det förslag som ligger mot de 

protestlistor som kommit in. Politikerna går emellertid ofta emot protestlistorna för de vet att 

de kommer ifrån en väldigt liten grupp, med starka enskilda intressen som inte representerar 

allmänheten. Även fast de här enskilda intressena som gör sig hörda i processen menar att de 

representerar allmänheten. [Goldstein, 2011] 

 

Utöver att medborgarna inte konstruktivt utnyttjar sitt deltagande är det också vanligt att 

deltagande medborgare vänder sig till fel instans i syfte att få inflytande över planeringen. Det 

sker vad som skulle kunna kallas en missmatch. Det här kan ske på olika sätt. Tomas Rudin
14

 

[2011] belyser ett exempel. 

 
”Kommunen har bjudit in till öppna möten i stadsdelnämnderna i många år och medborgarna tror 

fortfarande att de kan komma till stadsdelsnämnden med sina synpunkter och påverka besluten. Är 

det idag en opinion kring ett projekt och medborgarna kommer till stadsdelsnämnden och säger vi 

är emot det där projektet så blir lokalpolitiker i stadsdelsnämnden tvungna att säga att ni är på fel 

                                                   
12

 Max Goldstein är planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor och handläggare för nya Årstafältet. 
13

 Sophie Dahlberg var under aktuell period samhällsplanerare på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. 
14

 Tomas Rudin är politiker (s) och bland annat vice ordförande i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. 
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ställe då de inte fattar beslut om det längre. Det är kommunfullmäktige som tar de besluten. Då 

blir mötet mellan medborgaren och det politiska beslutsfattandet en missmatch som är skadligt för 

demokratin där medborgarna upplever; dom lyssnar eller bryr sig ändå inte.” [Ibid.] 

 

Rudin [Ibid.] anser att det politiska styrsystemet därför har en skyldighet att vara noggrann i 

information om hur beslut fattas och hur beslut kan påverkas. Många gånger är det mycket 

bättre att rikta in sitt engagemang i en fråga till rätt instans och lägga mycket kraft på att hitta 

den instansen, än så att säga piska upp en stor stämning på fel ställe. 

 

5.3.2 Inflytande och feedbackens betydelse 

Undersökningen bland allmänheten visar att det finns en problematik i att folk inte känner sig 

ha något inflytande även fast de deltar men det är ogörligt att alla ska få med sina åsikter. Mer 

utförligt angående deltagande och inflytande reflekterar Goldstein [2011] på följande sätt: 

 
”Väldigt många av dom synpunkter och önskemål folk har går inte att få ihop och det är ju väldigt 

tråkigt och därför upplever nog många att de inte har inflytande även fast de deltar och på så sätt är 

inkluderade. Drömscenariot är ju att allas åsikter ska komma med i planen men det är nästan en 

omöjlighet eftersom det finns så många olika åsikter som ofta går emot varandra. Så där kan jag 

förstå att folk känner att dom inte har inflytande. Jag tror ändå att om man forsätter infinna sig på 

möten med konstruktiva idéer kommer en så småningom märka att vissa aspekter av det man 

tycker tas med i planen. Så om medborgarna ser på det långsiktigt tror jag man ändå får en bättre 

förståelse. Men det är ju också så att vi jobbar inom så himla långa processer så jag tror det är 

svårt. Man får liksom inte det där; man säger någonting så blir det så. Det funkar ju inte så”. [Ibid.] 

 

Det tar tid och ibland kanske åsikter realiseras längre fram i processen. Något som därför blir 

betydelsefullt är respons på deltagande. Om ingen respons ges är det troligt att de som deltagit 

inte tror att det är möjligt att påverka och dessutom ger upp att göra så i framtiden anser Maria 

Hannäs
15

 [2011]. Ingen respons tillsamman med känslan av att inte ha något inflytande ökar 

också risken till missförtroende, vilket i sin tur leder till röster som mer fokuserar på att 

monotomt och ensidigt protestera som på föregående sida diskuterades. Det här är något som 

kan ha varit fallet vid ‟nya Årstafältet‟ menar Rudin [2011]. Anna Forsberg
16

 [2011] är inne 

på samma spår som Hannäs [2011] och menar att de självklart svarar på samtliga mejl och 

samtal som inkommer i projektet men inser dock problematiken i att ge konstruktiv kritik och 

feedback till samtliga som lämnar åsikter. Ofta får medborgarna nöja sig med ett kortare 

meddelande om att deras åsikter har tagits i beaktande. Rudin [2011] tror på en framtida 

utveckling i frågan och att medborgarna i framtiden kommer att kräva god feedback. 

Kommunerna bör strukturera upp sin verksamhet för att möjliggöra det här då Rudin [Ibid.] 

anser att det är en betydande faktor för att upprätthålla god dialog med medborgarna. 

 

5.3.3 Påverkansbarhet och inflytande 

Det är ingen överraskning att de flesta anser att det är positivt med medborgardeltagande och 

det borde också vara i samtligas intresse påpekar Rosa Lundmark
17

. Men svårigheten ligger 

inte i detta utan i det faktum att medborgarna faktiskt också vill ha inflytande. De vill att 

framtida beslutsfattande ska vara påverkansbart. Enligt Dahlberg [2011] så hade de inom 

projektgruppen för medborgardialogen inom ‟nya Årstafältet‟ mycket diskussioner om det 

här, bland annat för att undvika att skapa misstroende. 

                                                   
15

 Maria Hannäs är politiker (v) och bland annat ledamot i Stockholms stadsbyggnadskontor. 
16

 Anna Forsberg är planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor och handläggare för nya Årstafältet. 
17

 Rosa Lundmark är politiker (v) och bland annat vice ordförande i stadsdelsnämnden Årsta-Enskede-Vantör 
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”Allt får ju inte vara färdigt och bestämt när man går ut. Det ska inte vara någon sorts 

skendemokrati liksom. Det var ju saker som påverkades utav folks åsikter men vi var också tydliga 

med att sätta ramarna. Det var ju det som vi höll på ganska mycket med, som vad faktiskt kan 

påverkas, att vara tydlig med det.” [Ibid.] 

 

Således finns det ramar för vad som är påverkansbart, vilket också är naturligt då vissa saker 

är elementära och inte får eller kan planeras bort även om det är önskvärt från stora delar av 

de som deltar i dialogen. Det är ju också ett faktum som redan har tagits upp att det inte går att 

få med samtliga åsikter i ett program. 

 
”Politikern ska ju ta hänsyn och se till alla intressen. Att se till helheten och att det skall byggas 
bostäder, det tycker ju alla vi partier att det ska. Så man kan ju inte lyssna till medborgarna hela 

tiden om det inte finns riktigt bra anledningar, det funkar ju inte, då blir det ju inga bostäder alls 

Man måste ju i slutändan göra avvägningar.” [Hannäs, 2011] 

 

Avvägningar mellan olika åsikter resulterar förklaringen i att somliga inte får inflytande och 

Forsberg [2011] menar att den kanske snabbaste bekräftelsen på inflytanden eller inte är när 

medborgare får ett konkret besked på protester att; här ska vi utreda en bebyggelse oavsett, 

för det är vårt uppdrag. Det här bidrar till en laddad stämning, vilket dessutom kan leda till att 

folk inte känner sig kunna påverka. Generellt anser Rudin [2011] och även Anders 

Hellström
18

 [2011] dock att medborgarnas åsikter har betydelse samt inflytande men att det 

emellertid varierar från fall till fall och i somliga projekt finns endast ett formellt inflytande i 

processen och inte ett reellt och faktiskt inflytande. 

 

Även Hannäs [2011] menar att inflytande varierar från fall till fall men tycker att stadens 

personal ändå är lyhörda och ofta ändrar sina idéer utifrån folks synpunkter. Ibland går de 

dock emot medborgarna, antingen om de tycker att åsikter är mindre bra eller om det finns 

andra anledningar till att kväva inflytandet. Men både Hannäs [Ibid.] och Goldstein [2011] 

påpekar att det här är något som ingår i rollen som planerare eller politiker. ”Vi lyssnar ju på 

alla, det gör vi. Sen hur vi kan tillgodose åsikter, det är en mycket svårare fråga” [Ibid.]. 

 

Inflytande eller inte inflytande i planprocessen beror således ofta på situationen, vilket projekt 

och vilka som arbetar med det. Tjänstemännens professionalism och egna synsätt på 

samhällsplanering kan också undermedvetet påverka vilket inflytande olika åsikter får menar 

samtliga av de intervjuade nyckelpersonerna. 

 
”Jobbar man med det här yrket har man ju en bild av stadsbyggnad och mycket har du ju redan 

tänkt på såklart. Så fort ett projekt startar börjar man tänka; hur kan det här bli och se ut. Är det 
någon som säger någonting som stämmer överens med det som vi redan tänker så tror jag att det 

följer med utav bara farten på något sätt. Sen kan det ju komma folk med andra idéer också som 

kan få oss att tänka i andra banor. Visst kan det bidra till att förslaget ändras.” [Ibid.] 

 

Faktum är dock att om fler personer ger konstruktiv kritik angående samma sakfråga blir det 

troligen oftare ytterligare utredning i ärendet än om färre gör det då det visar att det är av 

större betydelse. Dock går medborgardialogen inte ut på att rösta på vad som är bäst. Bara för 

att 5 personer säger gör A och 20 personer säger gör B, så betyder det inte att varken A eller B 

är rätt. Det kan lika gärna vara C. Således är det inte ritat i sten att fler personer har bättre 

påverkan. Planerarna måste helt enkelt försöka ta ställning till allting. Det kanske räcker med 

att det är en person som påpekar någonting specifikt och planen justeras. Eller så kanske det 

behövs tio personer, det är svårt att veta. [Forsberg, 2011] 

 

                                                   
18

 Anders Hellström är politiker (m) och bland annat ordförande i stadsdelsnämnden Årsta-Enkede-Vantör. 
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5.4 Slutanalys 
Knappt hälften av de som deltagit i medborgardialogen kring ‟nya Årstafältet‟ anser att de 

haft inflytande i planeringen även fast flertalet känt sig inkluderade i processen. 

Medborgarnas åsikter om inflytande är inte något som förvånar planerare och politiker med 

anknytning till fallstudien vilka anser att drömscenariot var och är att allas åsikter ska 

implementeras i planen men att det i verkligheten är en omöjlighet. 

 

I svaren angående inflytande fungerar inställningen till projektet som en beroende variabel. 

Det är dock ogörligt genom undersökningen att skilja på hönan och ägget då det inte fastställs 

om det är medborgardialogen som gör folk positivt eller negativt inställda till projektet eller 

om det är deras attityd till projektet som gör dem positiva eller negativa till dialogen. En 

dåligt eller bra genomförd medborgardialog med möjlighet att påverka i kan bidra till att 

människor får en negativ respektive positiv inställning till projektet samtidigt som 

allmänhetens positiva eller negativa inställning till projektet kan avspegla i deras tyckande om 

det var en bra respektive dåligt genomförd medborgardialog med möjlighet att utöva 

inflytande under. Troligen spelar situationen åt båda håll. 

 

Gällande skrivelser finns ytterligare en beroende variabel och det är om planerarna givit 

respons på skrivelserna. Det här diskuterades även av politikerna som menar att om de som 

deltagit och inte haft inflytande inte heller får någon feedback så är det en uppenbar risk att 

misstro mot dem som sköter processen uppstår. Därför behövs en framtida utveckling i frågan 

om återkoppling då chansen är stor att medborgarna i framtiden kommer att kräva en bättre 

och mer utförlig sådan. Idag begränsas det främst på grund av bristande resurser, både 

tidsmässiga men även ekonomiska. 

 

Generellt varierar medborgarinflytandet från fall till fall enligt intervjuade politiker och ofta 

uppstår ett formellt inflytande istället för ett reellt. Inom fallstudien har inflytande varit så 

stort det går menar de som arbetat med projektet och en viktig faktor innan dialogen med 

medborgarna startade var att sätta gränser för vad som är påverkansbart. Däremot finns det 

elementära saker som inte går att påverka. Olyckligtvis är det ofta dessa delar som deltagande 

inriktar sig på. Inflytande kan då inte ges till dessa personer vilket bidrar till en laddad och 

negativ stämning som också undersökningen med deltagande medborgarna visar. Deltagandet 

är inte enbart missinriktat på sådant vis att det är inriktat mot elementära delar utan även 

genom påverkan mot fel instans och det här har det politiska styrsystemet en betydande roll. 

 

Åsikterna angående inflytande eller inte inflytande skiljer sig till viss del mellan 

nyckelpersonerna och intervjuade medborgare. Emellertid kan det konstateras genom analys 

av medborgaråsikter och planprogrammet att medborgarna har haft inflytande. Flera samband 

mellan medborgaråsikter och programmet är uppenbara där ihopkopplingen av Årsta och 

Östberga kanske kan ses som det tydligaste exemplet. Däremot är medborgarna inte helt 

ansvariga för den positiva utvecklingen då idén har funnits sedan startpromemorian. 

Troligtvis har de däremot bidragit till idéns potentiella genomförande. Så är situationen i flera 

fall men det framkommer också att planerarna även är öppna för förslag som de själva ännu 

inte konstruerat. Större tydlighet kring det samt det faktum att medborgarnas förslag har 

inkorporerats i planprogrammet vore en positiv utveckling. Om det är tydligt i programmet att 

deltagande har lett till inflytande skulle medborgarna på ett enklare sätt se; att om deras egna 

åsikter inte tas till vara kanske andras gör det. 
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6 
 

− Representativitet − 
 

 

Det sista empiribaserade kapitlet hanterar representativitet och bygger på analys av de 

utsagor som har inhämtats genom intervjuer med nyckelpersoner. Det framkommer att 

medborgarnas deltagande har inneburit social- och åsiktssnedrekrytering i det underlag som 

inkommit till planerare och beslutsfattare i planprojektet ’nya Årstafältet’. Dock så har 

medvetenheten kring det här kontinuerligt infunnits vilket lett till att spörsmålet har kunnat 

hanteras. Två grundläggande faktorer kopplade till deltagande tycks ligga till grund för den 

skevhet som uppstått, de är; Att kunna deltaga och att vilja deltaga. Dessa två presenteras i 

avsnitt tre men först ett inledande avsnitt kring en nödvändig konflikt som existerar i det 

faktum att komplettera en demokratiform med en annan. 

 

 

6.1 Deltagardemokrati i en representativ demokrati 
I och med deltagande i planeringen frångås den representativitet som valhandlingen i det 

svenska demokratiska systemet bidrar med och Rudin [2011] menar att det finns en konflikt 

som måste hanteras på rätt sätt. Betydelsen av representativitet får inte negligeras. ”Faktum är 

att vissa grupper har både rösträtten och så utnyttjar de alla möjligheter utanför det till 

påverkan” [Lundmark, 2011]. Ändå finner samtliga respondenter att medborgardialogen och 

medborgarnas deltagande är viktigt, trots de demokratiska bekymmer det kan medföra. 

 
”Jag känner bara en styrka att ha det på det sättet med medborgardialog för man får ändå upp en 

kunskap kring någonting väldigt specifikt. Sen är det en intressant problemställning om hur vi ska 

hantera representativitet på bästa sätt och det är ju upp till vår professionalism.” [Goldstein, 2011] 

 

Att få ett representativt planeringsunderlag utifrån den dialog som hålls med medborgare är 

komplicerat men ur ett demokratiskt perspektiv essentiellt. Framförallt är det betydelsefullt 

för en hållbar samhällsutveckling då det inte endast är de som deltar i dialogmötet som sedan 

drabbas av planeringen. [Rudin, 2011] Det är upp till beslutsfattare och planerare att vara 

medvetna om den skevhet som ofta framkommer i diskussionen samt hantera den menar 

samtliga nyckelpersoner som intervjuats. 

 

6.2 Snedrekrytering – skev representativitet 
Det har framkommit att det är ett visst klientel som deltar i debatten och dialogmötena mer 

frekvent än andra. I mötena med medborgarna kring ‟nya Årstafältet‟ var det specifikt 

Nätverk som var de mest aktiva. Det här är en liten grupp om cirka tio väldigt engagerade 

människor [Hellström, 2011]. Goldstein [2011] menar att de ändock representerar en åsikt och 

de har en större grupp med anhängare som medhåller i deras åsikter. ”Men samtidigt vet vi ju 

att dom inte representerar alla heller”. [Ibid.] 

 

Utöver Nätverkets åsikt finns det många som tycker på något annat vis. Exempelvis många av 

de boende i Östberga. En eventuell ombyggnad av Årstafältet bidrar nämligen med ett stort 

positivt lyft för området. Framförallt eftersom Östberga idag ligger isolerat och därför har 
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mycket att vinna på att kopplas ihop till den nya bebyggelsen. Det här bidrar till att folk 

generellt sett är positiva till ‟nya Årstafältet‟ i Östberga. Dock så är det mestadels människor 

boende i Årsta som deltagit i mötena. [Goldstein, 2011; Forsberg, 2011] Således uppstår 

åsiktssnedrekrytering men också socialsnedrekrytering då det finns socioekonomiska 

skillnader mellan Årsta och Östberga. Lundmark [2011] menar dessutom att det här är 

normalfallet och ofta mer än sällan är det de välutbildade och ekonomiskt väl besuttna som är 

mer aktiva i medborgardialogen. 

 
”De mer socioekonomiskt nedsatta grupperna har ofta fullt sjå att få livet att gå ihop och går inte 

på mötena för att yttra sig om sådana här saker. Så det är klart att vissa grupper får då en fördel då 

de utnyttjar alla möjligheter till påverkan. Så är det ju överallt i hela samhället förstås, de skriver 

artiklar och dom kontaktar politiker och så vidare.” [Ibid.] 

 

Social- och åsiktssnedrekrytering bidrar till att de negativa aspekterna av programförslaget 

‟nya Årstafältet‟ framkommer extra mycket. Medborgarna som deltar har tyvärr ofta en 

ensidig negativ syn anser Goldstein [2011] och ser inte utvecklingen i ett större perspektiv.  

”Det blir lite NIMBY” [Ibid.]. Det här påverkar de boende i Östberga och utvecklingen i sin 

helhet. För att hantera detta som planerare är kunskap om området en viktig faktor då det ger 

mer insikt och förståelse för den rådande situationen [Forsberg, 2011]. Dahlberg [2011] 

menar likt Forsberg [2011] att det generellt sätt är svårt att undkomma skevhet och få ett 

representativt underlag. ”Det ju vår professionalism och vad vi kan om olika gruppers behov 

som vi får förlita oss på” [Ibid.]. Professionalism och insikt i förutsättningarna är således 

starkt bidragande beståndsdelar för att hantera ett icke-representativt underlag. 

 

6.3 Att kunna och att vilja 
Social- och åsiktssnedrekrytering bidrar alltså till skevhet i medborgardialogen. De finns två 

grundläggande faktorer som behöver infrias för att representativiteten ska förbättras. För det 

första (1) ska samtliga ha möjlighet att kunna deltaga i medborgardialogen. Att kunna deltaga 

hindras av yttre såväl som inre faktorer och möjliggörandet handlar om att undanröja dessa. 

För det andra (2) ska medborgarna också vilja deltaga i dialogen. Dessa delar har enskilda 

problem och lösningar men gemensamt är att de tillsammans framkommer vara de mest 

framstående spörsmålen som hindrar representativitet. 

 

6.3.1 Att möjliggöra för att kunna deltaga 

Att möjliggöra deltagande handlar om att avlägsna eventuella hinder. Yttre hinder handlar 

ofta om tid och plats för dialogträffarna. I dagens samhälle finns det människor som jobbar på 

dygnets alla timmar och som inte har möjlighet att deltaga vissa tider likväl som det finns 

människor som inte har möjlighet att ta sig till vissa platser. 

 
”Man ska hämta ungar på dagis, man kanske jobbar sent och att det är många sådana praktiska 

grejer som kommer i vägen. Det tar ju en viss tid möten, man måste ju ändå ha den tiden för att 

kunna gå till dom här mötena.” [Goldstein, 2011] 

 
”Vi har ju en jättestor stadsdel med nästan 90.000 invånare så det kan vara att mötena kan ligga 

långt ifrån det egna bostadsområdet. Då kan man ju tänka sig att det är vissa som inte kommer, 

rädda, äldre, ensamstående, de som inte hittar och så vidare.” [Lundmark, 2011] 

 

Att lägga möten på olika tidpunkter eller mer strategiska platser är därför grundläggande för 

att kunna nå ut till fler människor. Det kan exempelvis vara stor skillnad på vilken klientel 
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och mängd som deltar om mötet läggs klockan sex en vardagkväll istället för klockan åtta och 

om det lokaliseras till en specifik möteslokal istället för en annan. Genom att lägga möten på 

olika tider och platser nås en större bredd av människor. I slutändan blir det en fråga om 

resurser då antalet möten begränsas av just sådan anledningen. [Hannäs, 2011] 

 

Möjlighet att deltaga är utöver tid och plats dessutom beroende av en självklar faktor som att 

vara medveten om att ett dialogmöte i ett planärende ska äga rum. Det här avgörs av hur ett 

möte annonseras. Att endast annonsera i exempelvis lokaltidningen är bristfälligt då det är 

många som kastar den direkt eller inte får den levererad. Det bästa är att komplettera 

informationen med bland annat annonser på internet, nyhetsbrev via e-post, information i 

nyhetstidningar, affischer, med mera. Görs detta på ett bra sätt så når informationen ut till 

flera enligt Forsberg [2011] samt Goldstein [2011] och deltagande blir mer omfattande. 

 

Utöver att folk inte kan delta på grund av tid, plats och vetskap om dialogmöten hindras de 

även av inre mer personliga anledningar. Människor kan känna obehag över att prata eller 

närvara inför stor grupper. Dessutom kan samråden präglas av att vissa åsikter och 

grupperingar med människor tar över rummet vilket gör det än mer problematiskt för dem 

som har problem med folksamlingar att tala ut sin röst [Rudin, 2011; Lundmark, 2011]. 

 
”80 procent av alla sådana här dialogmöten som jag har varit på, samrådsmöten eller 

medborgarmöten, 80 procent har varit av den karaktären att det har varit en kommunal tjänsteman 

som kommer ut och drar ett ärende, någon opinionsgrupp som skriker och som tar över mötet och 

så blir det väldigt mycket dominerat av den åsiktsyttringen kontra kommunens förvaltning. Det 

största problemet med detta är att det finns medborgare som inte kommer till tals och som 

upplever sig exkluderade.” [Rudin, 2011] 

 

Vid ‟nya Årstafältet‟ var situationen lik det Rudin [Ibid.] beskriver vid informationsmötena
19

. 

 
”När vi haft informationsmöte så är det ju Nätverket som skriker högst liksom och på många sätt 

tar över. Det är ju väldigt svårt tror jag att våga säga att man tycker annorlunda eftersom dom är 

extremt samlade och dom tar verkligen plats.” [Goldstein, 2011] 

 

Ett bra exempel för att undvika problemet är genom Open Space som användes vid mötena 

för ‟nya Årstafältet‟. Genom att dela upp medborgarna i mindre grupper med ansvariga 

tjänstemän i närheten så blev deltagarna mer öppna för att dela med sig av sitt tyckande 

[Forsberg, 2011; Goldstein, 2011; Dahlberg, 2011]. Det blir dessutom en mycket lugnare och 

bättre arbetsmiljö för samtliga involverade och den hätska stämningen som tjänstemännen och 

medborgare annars kan uppleva försvinner menar Hannäs [2011]. Forsberg [2011] och 

Goldstein [2011] upplevde att mötena generellt blev mycket bra när de använde sig av Open 

Space och förespråkar metoden för att ge människor som kanske är lite blyga en chans. 

 
”Då kunde ju folk prata om de frågor de ville prata om och göra så på ett väldigt kreativt sätt i 

mindre grupper. Det är lättare för folk som är lite blyga att våga ta plats och kunna ha en 

diskussion. De boende kan själva prata med varandra och få fram en dialog sinsemellan, det är 

extremt viktigt. Man tilläts diskutera frågor som är viktiga för en själv. Så dom som vill prata om 

möjligheter i parken dom satt där och pratade om dom möjligheterna och dom som ville prata om 

kollektivtrafik satt och pratade om kollektivtrafik och dom som ville sitta och prata om hur man 
kunde stoppa allt det här kunde prata om att stoppa allt det här. Det blir på något sätt inte det här vi 

mot dom. Det kanske också är viktigt att ha den dialogen med det är också väldigt viktigt att dom 

som har liknande idéer ändå kan samlas kring det som dom vill prata om på ett konstruktivt och 

kreativt sätt. Jag tycker det var värdefullt och jätteviktigt.” [Forsberg, 2011] 

                                                   
19

 Det hölls möten som mer var fokuserade på att ge medborgarna information om fortskridningen av projekten 

men även samtidigt ta in nya synpunkter. Dessa genomförde inte med metoden Open Space som dialogmötena. 
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Dahlberg [2011], likt det Forsberg [2011] menade, anser att metoden är positiv för 

utvecklingen av projektet eftersom medborgarna inte ställs emot planerarna som två olika 

sidor utan egentligen tillsammans försöker kommer fram till förbättrade lösningar. Människor 

kan känna sig mer delaktiga då tjänstemännen tycks vara mer lyhörda. I dialogen med barnen 

på Årstaskolan och Östbergaskolan användes en annan metod, Storyline, som tidigare 

diskuterats. Det här var enligt Åsa Lindgren
20

 [2011] en ypperlig metod för att undvika 

grupptryck som kan uppstå mellan barnen. ”Jag tror att metoden i många fall inte bara i detta 

fall med barnen kan bidraga till att flera människor vågar vara med” [Ibid.]. ”Sen finns det ju 

folk som alltid är ointresserade. Dom når du ju inte. Dom är svårlockade” [Hannäs,  2011] 

 

6.3.2 Att vilja deltaga 

Att möjligöra deltagande spelar mindre roll om ingen ändå vill delta i dialogen. Oftast är det 

ju dock inte så att ingen är intresserad. Men viljan är olika stor. Om en ska hårdra det, deltar 

nog bara en ytterst liten del av den totala befolkningen, även fast de har möjlighet att göra det. 

Dessutom har de som gör det ofta (inte alltid) ett egenintresse samt är negativa till ett projekt. 

 
”Som det är i alla projekt är det dom som är emot det som händer som är mest engagerade. Och 

dom som är för är ju inte lika ofta dom som tar sig tid och kommer ut på våra samrådsmöten eller 

andra workshops vi ordnar. För dom tycker att det ser bra ut och varför vill man lägga fyra timmar 

en torsdagskväll för något sånt här.” [Goldstein, 2011] 

 

Hannäs [2011] anser likt Goldstein [2011] att det finns en stor grupp människor i Stockholm 

som endast engagerar sig om det rör deras närområde och dess utveckling och knappt heller i 

dessa fall. Vid dialogmötena för ‟nya Årstafältet‟ var det Nätverk som ofta dominera mötena 

[Ibid.] och Lundmark [2011] tyckte sig se att dessa och de som var emot det nya projektet och 

för den gamla detaljplanen var de som var i majoritet på dialogmötena. 

 
”På Årstafältet finns det ju ett nätverk som varit jätteaktiva. Det jag har märkt är att man har varit 

för att göra landskapsparken klar och emot det storskaliga byggandet. På ett möte så var det en 

representant från något YIMBY som var inbjuden och pratade. Fast det var ju få som ställt sig och 

sagt att vi vill att det ska byggas här. Den gruppen har ju inte märkts på dom mötena.” [Ibid.] 

 

Således är viljan inte lika stor att deltaga om medborgaren anser att programmet är bra. 

Framförallt inte med hänsyn till den tid det tar att delta. Ovetskapen om ens deltagande har 

effekt blir dessutom större om denne deltar med motsägande åsikter jämfört med majoriteten 

och dessutom ännu mer avgörande för att vilja deltaga eller inte. [Hellström, 2011] Viljan att 

deltaga hänger också ihop med intresset för att vara samhällsengagerad och intresset för de 

planeringsfrågor som är aktuella. För att undkomma problemet behövs alternativa metoder 

som möjliggör och stimulerar deltagande även från de med mindre vilja. 

 

6.4 Aktivt söka intressegrupper 
Ett bättre och mer representativt underlag nås inte genom att endast utöka antalet möten med 

medborgarna. Det kommer fortfarande finnas en andel av befolkningen som inte kan eller vill 

delta. Rudin [2011] menar att det blir skillnad om du aktivt lokaliserar och utvärderar olika 

intressegrupper än att bara bjuda in till möten. Då kan de bearbetas enskilt och ett mer 

representativt underlag från den målgruppen kan nås. Forsberg [2011] och Goldstein [2011] är 

av samma åsikt som Rudin [2011]. 

                                                   
20
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”En grupp som vi har jobbat med, det är ju skolelever. Vi har kunnat sitta och spendera ganska 

mycket tid med dom här barnen och det har varit jättebra. Det har ju varit ett väldigt positivt sätt 

att fånga upp en grupp som inte annars gör sig hörd på de här mötena.” [Goldstein, 2011] 

 

Vid mötet på ungdomsgården var det svårare att locka folk. Ungdomarna var helt enkelt inte 

så villiga på att deltaga utan har andra saker de prioriterar. [Ibid.] Utöver att arbeta mot barn 

och ungdomar som specifika intressegrupper tror även Forsberg [2011] och Goldstein [2011] 

att det går att hitta fler alternativ. Enligt dem gäller det bara att definierar fler specifika 

intressegrupper; ålder, sysselsättning och så vidare. Med målgruppen barn gjordes 

avgränsning till det som går i mellanstadiet. Lindgren [2011] menar att det inte är perfekt för 

det finns ju utöver det barn i andra åldrar som kanske tycker annorlunda. 

 
”Det är såklart att man får olika perspektiv från olika åldrar på elever. Man önskar att man skulle 

kunna plocka från alla årskurser, så är det verkligen. Men vi riktade oss till en specifik ålder dels 
på grund av det, att dom fattar att det är på riktigt och dels för att dom fortfarande har fantasin kvar 

i den åldern, i det ålderspannet. När vi har vart ute på skolorna så har vi pratat med dom också, 

försökt få dem och tänka, ja men din lillasyster går ju där, hon går ju på dagis, vad skulle hon 

tycka då. Och när du blir 15 vad tror du att du tycker då så att vi har ju ändå fiskat efter att liksom 

ungarna i den här åldern ändå har tänkt utanför exakt sin egen ålder. Det är inte perfekt men vi har 

haft det i tanken.” [Ibid.] 

 

Lindgren [Ibid.] påpekar också att det finns ett komplement till barnens perspektiv och det är 

ens eget barnperspektiv vilket alla har mer eller mindre insikt i och omkring. Dels på grund av 

att alla varit barn men dessutom för att vissa jobbar med barn. Genom att be barnen tänka 

utanför sitt eget åldersperspektiv och komplettera dessa åsikter med ens egen kunskap om 

barn vidgas och förbättras underlaget från målgruppen menar Lindgren [2011]. Detta är på 

samma sätt som planerarens professionalism och kunskap inom kontexten kompletterar 

medborgarnas deltagande om social- eller åsiktssnedrekrytering uppstår. 

 

6.5 Slutanalys 
Undermålig representativitet och följaktligen ett skevt planeringsunderlag är mer vanligt än 

motsatsen och den medborgardialog som fördes vid ‟nya Årstafältet‟ var inget undantag. För 

att representativitet ska kunna nås krävs nödvändigtvis inte att samtliga deltar utan främst ett 

jämlikt deltagande. I detta ligger problemet. Som framkommit är inte medborgardeltagande 

jämlikt vid ‟nya Årstafältet‟. Det har skett både en social- och åsiktssnedrekrytering. Det som 

deltar är ofta en liten grupp med egenintressen och dessutom de som är emot en eventuell 

projektering. I det här fallet är det Nätverket som axlar den rollen. De har en åsikt som skall 

respekteras men föll inom ramen för vad som i tidigare kapitel nämndes som monotomt 

klagande. Tyvärr var det även så att de hade en tendens att ta över rummet och på så sätt 

utmanövrera andra åsikter och människor. 

 

Att det skulle vara Nätverket som är enda anledning till ett icke representativt 

medborgardeltagande är såklart inte hela sanningen. De som har deltagit är i majoritet de som 

är negativt inställda men samtliga grupperar sig inte med Nätverket. Men problemet är 

egentligen inte att de som är negativt inställda till projektet deltar utan det faktum att de som 

är av en annan åsikt inte gör det. En metod för att komma åt problemet är genom att aktivt 

söka intressegrupper. Ett problem i hänseende till detta är storleken på intressegrupper. De får 

inte vara för detaljerade i sina avgränsningar men inte heller för breda. Dessutom underlättar 

det och ger bättre resultatet om intressegruppen är villig att delta eller på något sett kan 

motiveras till att göra det. 
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− Konklusion − 
 

 

Utvecklingen av den demokratiska planeringens paradigm som idag är framstående har 

medfört en generellt mer hållbar och allmänt accepterad utveckling av vårt samhälle. Kan 

representativitet och medborgarinflytande upprätthållas finns egentligen få avigsidor med det 

demokratiska planeringsidealet. Men som det visat sig är det lättare sagt än gjort. Detta 

kapitel knyter ihop framtagen empiri samt teori och bidrar med en konklusion vilken således 

utmynnar i att studiens syfte fullgörs och frågeställningar besvaras. 

 

 

7.1 Inflytande 
Medborgardeltagande leder inte ovillkorligen till inflytande men Boverket [2002] anser att om 

medborgarna involveras i processen så ska planerare i möjligaste mån också beakta deras 

synpunkter och förslag. Planerarna som deltagit i studien är även väl införstådda i betydelsen 

att; om medborgarna deltar behöver de också kunna påverka. Som det uppvisats och så som 

Irvin & Stansbury [2004] påpekar är det emellertid ingen okonstlad process att införliva 

medborgarnas åsikter. Tyvärr bidrar dialogen dessutom till att medborgarna får orealistiska 

förhoppningar kring vad deras deltagande ska leda till [Boverket, 2002]. Det här leder till att 

känslan av att inte ha något inflytande trots aktivt deltagande förstärks vilket resultatet av 

undersökningen med den deltagande allmänheten vid ‟nya Årstafältet‟ också uppvisar. 

 

Medborgarnas inflytande i planeringen är lika svårt att beräkna som att realisera och möjligen 

anledningen till att få studier är gjorda kring spörsmålet som Henecke & Khan [2002] 

bekräftar. Allmänhetens känsla av att kunna påverka förtäljer bara halva historien, precis som 

det är halva delen av respondenterna som anser att de haft inflytande på planeringen vid ‟nya 

Årstafältet‟. Realiteten att bara hälften känner sig ha inflytande betyder dock inte att det totala 

inflytandet ej är stort. Det här låter kanske konstigt men låt mig förklara. Hur värdefulla 

åsikter som framkommer än är så behöver avvägningar göras mellan olika allmänna intressen 

och ofta kontrasterar dessa mot varandra. Således påverkar samtligas deltagande men bara ett 

antal kan ges inflytande men det är också det största antalet som möjligen kan ha inflytande. 

Varav detta uppstår en paradox i det faktum att medborgarinflytandet i planprocessen kan ses 

som relativt litet men likväl omfattande. 

 

Irvin & Stansbury [2004] menar att ett förbättrat stöd från allmänheten kan skapa en mindre 

splittrad och stridslysten befolkning att planera för. Då är det också upp till planerare att 

förtjäna det här stödet. I planprogrammet skådliggörs det att planerarna vid många viktiga 

spörsmål har tagit medborgarnas åsikter i beaktande och implementerat dem. Det här är 

emellertid något som de deltagande medborgarna har svårt att få inblick i eftersom det inte 

tydliggörs hur planerarna har inkorporerat åsikter i programmet. Utifrån det här, tillsammans 

med utebliven respons på olika former av deltagande uppstår ilska och misstro mot 

planeringen samt de som sköter planeringen menar Rudin [2011]. Hannäs [2011] likt 

Boverket [2010] menar att kontinuerlig återkoppling kan bidra till att minska skepticismen 

mot planerarna. Utöver det kan ett bättre upplägg av planprogrammet också ha en hjälpande 
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effekt. Minskad ilska och misstro till planerare, beslutsfattare samt själva planeringsförslaget 

kan i ett vidare perspektiv bidra till att synpunkter och förslag som kommer fram är mer 

kreativa och inte inriktade på monotomt klagande vilket vid flera tillfällen var fallet vid ‟nya 

Årstafältet‟ enligt Goldstein [2011] och Dahlberg [2011]. 

 

Ett icke-kreativt deltagande som främst fokuserar på protester i olika form är också ett av de 

mer centrala hindren till att medborgarna inte får det inflytande de anser sig berättigade. 

Genom detta uppenbarar sig också risken, som Nyström [2003] upplyser; att den 

demokratiska planeringen blir kostsam och utdragen utan egentliga vinningar för någon av 

parterna. Delvis ligger det hos individen själv att förutom utöva sitt deltagande på ett kreativt 

sätt, om inflytande är målet, också agera och deltaga till rätt instans. Dock ligger det ett större 

ansvar i det politiska styrsystemet genom tydlig information menar Rudin [2011]. Ett 

missriktade deltagandet är ytterligare ett hinder för att medborgarna ska kunna uppnå 

inflytande med sina synpunkter. 

 

Det missriktade och icke-kreativa deltagandet var två fundamentala hinder mot att 

medborgarinflytandet vid ‟nya Årstafältet‟ inte blev större. Ett ytterligare problem som Miller 

[1990] uttrycker det, vilket även fungerar som ett hinder för inflytande, är då medborgarnas 

deltagande i planeringen ses som ett mål i sig och inte som ett medel för att åstadkomma 

medborgarinflytande. I dessa fall uppstår formellt inflytande och inte reellt och Hellström 

[2011] anser att fallet ofta är så att dialogen uppfyller den första av dem. Hannäs [2011] tror 

däremot att det varierar från fall till fall och att somliga planerare har mer medborgarlikartad 

målbild och inte endast genomför dialogen för att exempelvis dämpa konflikter, vilket enligt 

Miller [1990] kan vara ett eventuellt mål för beslutsfattare och planerare. Följaktligen är det 

här ett hinder som beror på de som sköter processen då det är de som bestämmer vad som är 

mål och medel. Därför är hindrets vara eller inte vara personbaserat beroende på vem som är 

ansvarig och så som planerarna resonerade kring den dialog som genomfördes vid ‟nya 

Årstafältet‟ kan de konstateras att det här var ett hinder som undveks. Främst på grund av 

sådan anledning att deras mål hela tiden var att planera ett nytt område för och tillsammans 

med medborgarna och att platsen skulle återspegla deras preferenser, vilket Innes & Booher 

[2004] beskriver som den första anledningen till varför medborgardialog är betydelsefull. 

 

7.2 Representativitet 
Legitimitet i demokratiska beslut kan endast nås om representativitet är uppfyllt [Young, 

2000]. För att beslut i planeringsprocessen som grundar sig i medborgarnas deltagande skall 

ha legitimitet behöver således de som påverkas också på lika villkor ha uttryckt sin åsikt i den 

process som lett dit [Nilsson, 2005]. Sådant är inte fallet för planprojektet ‟nya Årstafältet‟. I 

fallstudien har istället det Young [2000] beskriver som en av de vanligaste formerna av 

exkludering återupprepat ägt rum, då vissa grupper eller individer uteblivit och somliga 

framträtt starkare än andra. Det här är dessutom något som Demokratiutredningens [2000] 

framhåller som deltagardemokratins främsta brist. Konsekvensen i fallet är att social- och 

åsiktssnedrekrytering har uppstått. Det här är ett aningslöst resultat som uppkommer pågrund 

av olika orsaker, vilka också ska presenteras, vars verkan leder till att medborgardeltagande 

inte varit representativt vid medborgardialogen för ‟nya Årstafältet‟. 

 

Vid det här laget är det känt att den gruppering som tagit extra stort utrymme och varit mer 

benägna att delta är Nätverket. Nätverket representerar vad som skulle kunna benämnas som 

en NIMBY-gruppering enligt Cars & Hedström [2006]. NIMBY-protester grundar sig i 

egenintresse som enligt Lewicka [2005] ofta uppstår genom en stark känsla för platsen. De 
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här åsikterna tar mycket plats i dialogen. Pendall [1999] påpekar dock betydelsen i att inte 

kategorisera alla motgående åsikter för projekt som NIMBY och Forsberg [2011] menar att de 

har förståelse för att Nätverket representerar en röst som säkerligen många medhåller samt 

inte endast beror på NIMBY-effekten. Forsberg [2011] är dock också medveten om det 

faktum att de inte heller representerar alla. Healey [1996] påpekade att utöver den direkta 

kontakten med de närvarande medborgarna i planeringsprocessen så skall också hänsyn tas 

till de ickerepresenterande. Det här är essentiellt för att kunna hantera social- och 

åsiktssnedrekrytering samt något som planerna vid ‟nya Årstafältet‟ har investerat mycket 

arbete i då de märkt att representativiteten ofta blivit skev. 

 

Att kunna deltaga är grundläggande för att nå representativitet i medborgarnas deltagande. 

Men det finns flera hinder mot medborgares möjlighet att deltaga. Den första och kanske 

mest grundläggande är att inte ha tid. Brist på tid hänger ofta samman med ett komplext 

livspussel och somliga har mer komplexa än andra [Jarvis et al., 2001 ]. Av sådan anledning 

behöver, vilket Hannäs [2011] föreslog, möten läggas på olika tidpunkter och platser för att 

det ska passa in flera olika gruppers tidsrumsfickor som Lenntorp [2005] kallar det. Nästa 

hinder är dålig information om att mötet ska äga rum. I detta fall utförde planerarna vid ‟nya 

Årstafältet‟ flera insatser för att göra allmänheten medvetna om mötena. De här anledningarna 

kan enligt Berglinds [1995] teori kategoriseras som yttre hinder. Inre hinder [Ibid.] realiseras 

ofta i det faktum att människor känner obehag att närvara i och omkring stora grupper, en 

sorts social fobi. Den hätska stämning som uppstår på nämnda möten [Hannäs, 2011] hindrar 

människor än mer. Nätverket skrek högst menar Goldstein [2011] som också tror att det är 

väldigt svårt att våga säga att man tycker annorlunda i sådana situationer. Ett bra exempel för 

att undvika problemet är genom Open Space som bidrar till en mycket lugnare och bättre 

arbetsmiljö för samtliga involverade och ger de med social fobi en större chans att delta. 

 

Handlingsutrymmet för deltagandet begränsas så som Berglind förklarar [1995] av de yttre 

omständigheterna och den enskilda individen vilket också kan exemplifieras i det som ovan 

beskrivits; tid, plats, vetskap och individens sociala fobi. Trots att viljan finns för att deltaga 

stoppas personen från att utöva sin demokratiska rättighet med anledning av dessa hinder 

vilket utfaller i att representativiteten påverkas. Situationen kan även vara den omvända, 

viljan kanske inte finns men gällande hinder tillåter det. 

 

Att inte vilja deltaga i planeringsprocessen är ett problem som inte har några enkla lösningar 

och dessutom är ett strängt motstånd mot representativiteten. Phillips [2000] menar att ingen 

människa personligen kan engagera sig i alla de frågor som berör samhället och Gilljam 

[2006] framhäver att förespråkare av deltagardemokrati har en skev uppfattning samt brist på 

realism angående allmänhetens vilja att ägna sig åt att deltaga. Goldstein [2011] ser tydliga 

tendenser i att det är de som är emot planprojekt som engagerar sig mest och att ‟nya 

Årstafältet‟ inte var något undantag. De som är för vill inte spendera sin tid på lika vis. 

Således är det vad Berglind [1995] kallar prevent handling som är de mest framstående i 

medborgardialogen och inte produktiv handling vilket dessutom är synligt i den mängd 

protester som inkommer. I och med detta går planerarna till stora delar miste om den positiva 

delen av befolkningens åsikter. Då dessa också i viss mån återspeglar den socioekonomiskt 

eftersatta delen Östberga uppstår det tidigare nämnda resultatet av både åsikts- och 

socialsnedrekrytering i fallstudien. Det går inte att tvinga folk att delta och därför är ett 

alternativ att aktivt söka upp intressegrupper som representerar olika åldrar, etnicitet, 

socioekonomiska förutsättningar, med mera. Lindgren [2011] menar att det funkade bra på 

barn och ungdomar samt att systemet dessutom borde gå att utöka. Tanken är densamma som 

Gilljams [2006] idé om ett omvänt uppvaktningsförfarande vars syfte är att inkludera 
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medborgarmajoriteten i informationsunderlaget. Utöver att söka intressegrupper är en 

framåtgående metod olika former av e-deltagande antingen genom vanliga kontaktsystem 

eller också via webbaserat interaktivt GIS. Dessa kan i olika delar stimulera folks vilja 

samtidigt som det överkommer olika yttre och inre hinder för deltagande då människor varken 

behöver passa någon tid, vara på en specifik plats, eller oroa sig för att framträda i större 

grupper. Det enda som kvarstår är vetskapen om möjligheten att delta och påverka. 

 

Eftersom medborgardeltagande vid planprojektet ‟nya Årstafältet‟ ledde till ett skevt 

informationsunderlag blev uppgiften att hantera alla synpunkter mycket svårare för 

planerarna. Så som det framkommit genomgående i fallstudien blir planerarens 

professionalism och kunskap inom kontexten ett kompletterande verktyg för att justera den här 

skevheten. Betydelsen av att på något sätt åtminstone vara medveten men allra helst motverka 

social- och åsiktssnedrekrytering på grund av skev representativitet är essentiellt. 

 

7.3 Sammanfattad slutsats 
Studien hade som syfte att undersöka i vilken omfattning representativitet och inflytandet 

uppfylls i medborgardialogen under planprocessen. I konklusionen har resultatet diskuterats 

men nu kläs diskussionen kring svaren av och en råare mer konkret form uppenbarar sig. Nej, 

medborgardeltagandet är inte representativt för de som direkt påverkas av planeringen. Det är 

ett problem som är komplext och behöver hanteras. Viktigt att förstå dock är att planerare och 

politiker är medvetna om situationen. Medvetenhet och förmåga att hantera den skevhet som 

finns i representativiteten på ett förmånligt sätt är en nyckel till att accepterad 

samhällsutveckling. Om medborgarna har inflytande i planeringen kan inte besvaras med ja 

eller nej utan är mer en blandning av båda två. Inflytande är både relativt litet men likväl 

omfattande. Medborgarna kan påverka och påverkar planeringen i stor utsträckning. Deras 

deltagande leder i många fall till direkt inflytande. Men det är endast ett drömscenario att 

samtliga bifallas med att ha påverkat planeringen. Allt för många viljor som drar olika 

riktningar behöver vägas mot andra intressen och det är orimligt att inte klämma någon på 

tårna. Förhoppningsvis sker det här på bekostnad av bättre samhällsplanering för samtliga. 

 

Utöver om medborgardeltagandet är representativ och vilket inflytande medborgarna har så 

ställdes även frågan om vilka hinder som ställer sig i vägen för uppfyllandet och hur de kan 

undkommas. Inflytande för medborgarna hindras i viss mån av dem själva genom icke-

kreativa åsikter, protesterande samt också felriktat deltagande. Men det är även upp till 

planerare och politiker att genom mer tydlig och konkret information till medborgare och 

främst de som deltar i planprocessen förklara premisserna. Det finns också en risk i att 

medborgarnas deltagande i planeringen ses som ett mål i sig och inte ett medel för att 

åstadkomma medborgarinflytande. Nyckeln till hindret besitter de som bestämmer ramverket 

för dialogen samt dess funktion och det värsta scenariot är att möjligheterna till reellt 

inflytande elimineras. Ett representativt underlag i planeringsprocessen hindras främst av att 

inte vilja delta eller kunna deltaga. I de fall medborgarna vill deltaga och utöva sin 

demokratiska rättighet hindras de av faktorer som tid, lokalisering och medvetenhet om 

dialogmöten samt social fobi. I sin tur leder det här till social- och åsiktssnedrekrytering som 

bidrar till skev representativitet. Situationen kan även vara den omvända, viljan kanske inte 

finns men gällande hinder tillåter det. Att eliminera hindren räcker således inte. Även viljan 

behöver stimuleras. Det finns således inga enkla lösningar. Det har diskuterats kring ett 

omvänt uppvaktningsförfarande för att söka representativitet genom mindre grupper vilket är 

ett gott steg på vägen. Men fler bra metoder behövs och framtidens teknik kanske än mer kan 

överkomma hindren och entusiasmera de som idag är ovilliga att delta. 
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Hej! 

 

Mitt namn är Jens Knutsson och är student på Stockholms 

universitet där jag studerar samhällsplanering. Under våren gör jag 

mitt examensarbete på mastersnivå. Anledningen till att jag nu tar 

kontakt med dig är på grund av att du har skickat in svar på det 

program som stadsbyggnads- och exploateringskontoret presenterade 

februari 2010. I och med detta är du en del i processen på sådant sätt 

att du har bidragit planerarna med åsikter som på olika sätt kan vara 

betydelsefulla för den fortsätta planeringen. 

 

Min förhoppning är att du ska ha tid att ställa upp på en kortare 

intervju nu över telefonen. Det hela tar inte längre tid än några 

minuter och på så sätt hjälper du mig i framställande av uppsatsen. 

Viktigt för dig att veta är dessutom att dina svar är anonyma! 

 

 

 

 

Frågeformulär 

 

1. Vilken är din inställning till projektet nya Årstafältet? 

□Positiv 

□Varken positiv eller negativ 

□Negativ 

□Vet ej/ingen åsikt 

 

2. Har du deltagit i någon form av möte med ansvarige planerare? 

□Ja 

□Nej 

 

Om nej gå vidare till fråga 5 annars svara fråga 3 och 4. 

 3. Kände du dig inkluderad och kunde göra din röst hörd? 

 □Ja 

 □Delvis 

 □Nej 

 □Vet ej/ingen åsikt 

 

 4. Kändes det som du hade möjlighet till inflytande? 

 □Ja 

 □Nej 

 □Vet ej/ingen åsikt 

 

5. Anser du att du fått någon respons på skrivelserna du skickat in? 

□Ja 

□Nej 

□Vet ej/ingen åsikt 

 

6. Tror du att planerarna bryr sig om dina inskickade skrivelser? 

□Ja 

□Delvis 

□Nej 

□Vet ej/ingen åsikt 

 

7. Känner du till några förslag eller synpunkter som har anammats? 

□Ja 

□Nej 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Tabell I: Fullständig sammanställning av samtliga respondenters svar på frågeformulär. 
 Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fråga                           

1   Pos Pos Pos/Neg Pos Pos/Neg Neg Neg Neg Neg Pos/Neg Pos/Neg  Neg 

2   Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

3   Ja Ja Ja Ja * Delvis Delvis Ja Ja Ja * Ja 

4   Ja Ja Ja Ja * Nej Nej Nej Nej Nej * Ja 

5   Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

6   Ja Ja Ja Ja Delvis Nej Delvis Delvis Delvis Ja Vet ej Ja 

7   Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

              

 Respondent 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Fråga                           

1   Pos Pos/Neg Pos/Neg Pos/Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Pos Pos 

2   Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

3   Ja Ja Ja * Delvis Nej Ja Ja Ja Ja Ja * 

4   Ja Nej Ja * Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej * 

5   Ja Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

6   Delvis Vet ej Vet ej Delvis Delvis Delvis Delvis Nej Ja Ja Delvis Ja 

7   Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

              

 Respondent 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Fråga                           

1   Neg Neg Pos/Neg Pos/Neg Neg Neg Neg Pos Neg Neg Pos Pos/Neg 

2   Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3   Ja Ja Delvis * Ja Nej Delvis Ja Ja Ja Ja Ja 

4   Ja Ja Nej * Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

5   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

6   Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Ja Nej Nej Delvis Ja Delvis 

7   Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

              

 Respondent 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Fråga                           

1   Pos/Neg Pos/Neg Neg Neg Neg Pos/Neg Pos Neg Neg Neg Neg Neg 

2   Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3   Delvis Ja Ja Ja Ja * Ja Vet ej Delvis Ja Ja Ja 

4   Nej Ja Nej Ja Ja * Nej Vet ej Nej Ja Ja Nej 

5   Nej Ja Nej Ja Ja Ja Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej 

6   Delvis Ja Nej Delvis Delvis Ja Vet ej Delvis Ja Delvis Nej Delvis 

7   Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
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Tabell II: Respondenters svar på fråga 2-7 med inställning som beroende variabel. 

                                

   Fråga2  Fråga 3 (42 svarande)   

   Ja Nej  Ja Delvis Nej Vet ej/ingen åsikt   

  Inställning Antal Procent Antal Procent  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent   

  Negativ 26 100,0% 0 0,0%  18 69,2% 5 19,2% 2 7,7% 1 3,8%   

  Varken pos/neg 8 61,5% 5 38,5%  6 75,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0%   

  Positiv 8 88,9% 1 11,1%  8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   

                  

                  

   Fråga 4 (42 svarande)  Fråga 5   

   Ja Nej Vet ej/ingen åsikt  Ja Nej Vet ej/ingen åsikt   

  Inställning Antal Procent Antal Procent Antal Procent  Antal Procent Antal Procent Antal Procent   

  Negativ 10 38,5% 15 57,7% 1 3,8%  5 19,2% 20 76,9% 1 3,8%   

  Varken pos/neg 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0%  5 38,5% 6 46,2% 2 15,4%   

  Positiv 6 75,0% 2 25,0% 0 0,0%  6 66,7% 2 22,2% 1 11,1%   

                  

                  

   Fråga 6  Fråga 7   

   Ja Delvis Nej Vet ej/ingen åsikt  Ja Nej   

  Inställning Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent  Antal Procent Antal Procent   

  Negativ 5 19,2% 16 61,5% 5 19,2% 0 0,0%  11 42,3% 15 57,7%   

  Varken pos/neg 4 30,8% 6 46,2% 0 0,0% 3 23,1%  6 46,2% 7 53,8%   

  Positiv 5 55,6% 2 22,2% 1 11,1% 1 11,1%  8 88,9% 1 11,1%   
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Tabell III: Antal och procentuell fördelning av respondenternas svar. 

Svarsalt. Positiv Varken positiv eller negativ Negativ Vet ej/ingen åsikt 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fråga 1 9 18,8% 13 27,1% 26 54,2% 0 0 

           

Svarsalt. Ja Nej      

  Antal Procent Antal Procent      

Fråga 2 42 87,5% 6 12,5%      

           

Svarsalt. Ja Delvis Nej Vet ej/ingen åsikt 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fråga 3 32 76,2% 7 16,7% 2 4,8% 1 2,4% 

           

Svarsalt. Ja Nej Vet ej/ingen åsikt    

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent    

Fråga 4 20 47,6% 21 50,0% 1 2,4%    

           

Svarsalt. Ja Nej Vet ej/ingen åsikt    

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent    

Fråga 5 16 33,3% 28 58,3% 4 8,3%    

           

Svarsalt. Ja Delvis Nej Vet ej/ingen åsikt 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fråga 6 14 29,2% 24 50,0% 6 12,5% 4 8,3% 

           

Svarsalt. Ja Nej      

  Antal Procent Antal Procent      

Fråga 7 25 52,1% 23 47,9%      

                  

 

Tabell IV: Respondenters svar på fråga 3 och 4 samt deras beroende av varandra. 

  Fråga 4 

  Ja Nej Vet ej 

Fråga 3  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Ja 20 62,5% 12 37,5% 0 0,0% 

Delvis 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 

Nej 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 

Vet ej 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 

Tabell V: Respondenters svar på fråga 5 och 6 samt deras beroende av varandra. 

  Fråga 6 

  ja delvis nej vet ej 

Fråga 5 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Ja 11 68,8% 5 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Nej 3 10,7% 18 64,3% 6 21,4% 1 3,6% 

Vet ej 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 

 

Tabell VI: Respondenters svar på fråga 6 och 7 samt deras beroende av varandra. 

  Fråga 6 

  Ja Delvis Nej Vet ej 

Fråga 7 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Ja 14 56,0% 9 36,0% 1 4,0% 1 4,0% 

Nej 0 0,0% 15 65,2% 5 21,7% 3 13,0% 
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Intervjufrågor 

 

‟Nya Årstafältet‟ 

 

 Beskriv dialogen och din roll 

 

Representativitet 

 

 Inkludering/exkludering 

Vem får eller kan delta? 

Hade alla samma möjlighet? 

 

 Social och åsiktssnedrekrytering 

Vilka medborgare väljer att delta/inte delta?   

Arbetade ni för att få folk att delta? 

 

 Vissa grupper utmanövrerar andra? 

 

 Inflytande 

Påverkar allmänhetens åsikter? 

Ger ni någon feedback, antingen direkt eller efter? 

Människor känner sig inkluderade men inte att de har inflyttande? 

Har alla samma inflytande? 

 

Finns det en problematik i detta, hur upplevs den och är den allvarlig? 

 

Kan något av detta exemplifieras i projektet ‟nya Årstafältet‟? 

 

Tänker ni på dessa spörsmål i implementering av allmänhetens åsikter? 

 

Tänkbara åtgärder 

 

 Åtgärder som görs för att undvika dessa problem? 

 

 Möjliga åtgärder som skulle kunna/borde införas? 

 

 

 

 

TACK
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Källa: SBK & Expl. 2009. Det framtida Årstafältet 

– med ny bebyggelse och park. Stockholm stad: 

Diarienummer 2007-08046. 

 

 

Hur många bostäder kan/tolererar man att det 

byggs på/vid Årstafältet? 
Förtäta. Östberga måste integreras. Utveckla 

befintliga områden istället för nytt. 

 

Kollektivtrafiken Årstafältet - Östberga - 
Ötsbergahöjden (Älvsjö) 
Bygg ut tvärbanna mot Östberga med ringled. 

Östbergas behov måste undersökas kopplas samman 

med Årsta. 

 

Upplåtelseformer för bostäder 
Det behövs olika upplåtelseformer. 

 

Däcka över industriområden och spar 

landskapsparken 
Få bort industriområdena. De bidrar till orenhet och 

mycket trafik nära bostäder. Blanda bostäder istället 

med sådan handel som bidrar till levande stad. 

 

Tillgänglighet till Årstafältet från Östberga för 

gående 
Övergångsstället vid Göta landsväg är inte 
tillfredsställande. Fler alternativ för tillgänglighet 

till fältet bör undersökas. 

 

Flexibel aktivitetsyta, multifunktionell yta 
Aktivitetsområde bemannat på dagtid och kvällstid 

samt flexibel för olika ändamål med anslutning till 

djur och sportanläggning. 

 

Hur binda ihop parken på Årstafältet med 

omkringliggande byggnader 
Gröna stråk mot omkringliggande stadsdelar. 

Vad vill Årstafältet kommunicera 
Välkomnade, kreativitet samt liv och aktivitet. Tänk 

på den auditiva miljön och bind samman områden. 

Nya fältet bör ge en spännande känsla av öppen 

natur och rikt djurliv. 

 

Skapa billiga bostäder 
Kollektivhus. Folk får inte hamstra hus. Attraktiva 
lägen bör subventionera några billiga bostäder. 

 

Butiker restauranger och näringsverksamhet 
Mindre köpcentrum. Bibliotek, teater, pub, fik, 

kläder med mera. Knyta ihop Årsta med Östberga. 

Spårtrafik och ringled runt områdena. 

 

Hur kan bebyggelse och parker minska bullret 
Huddingevägen i en boulevard. Bygg höga hus. 

 

Kulturlandskapet, rikt växt- och djurliv 
Hur ska rikare djur- och växtliv ges med mindre 

park? Göta landsväg och öppna landskapet undsätts. 

 

Hur kan vi integrera Vallaområdet och Årsta 

centrum med den nya bebyggelsen 
Spårbunden trafik för att knyta ihop Årsta och 
Östberga. Ny bebyggelse ska inte betraktas som 

egen stadsdel utan harmonisera med gammal. 

 

Stimulera mötet mellan människor, generationer 

och intressen när en park utformas 
Aktiviteter alla tycker om. Folkets. Aktiviteter som 

får folk från andra stadsdelar att strömma in. 

 

Överdäckning av trafikleder 
Bevara fältets gröna kvaliteter och däcka över 

samtliga omliggande trafikleder. Då skulle Årsta 

och Östberga kunna knytas samman. Bygg men inte 

på själva fältet då försvinner landskapet. Bygg i 

anslutning till trafiklederna. Bättre kollektivtrafik. 

Hur skapa ett levande bostadsområde 
Koppla samman Årsta och Östberga. Små 

stadsparker istället för dagens stora ödsliga fält 

vilket bidrar till miljöer där folk vågar röra sig när 

det är mörkt. Stadsmässigt med lokaler och 

verksamheter. Stimulera möten. Satsa på 

kollektivtrafik och miljövänlig bebyggelse. 

 

Bevara fältet enligt beslutet om landskapspark 

som beslutades av tidigare politiker 
Bevara som det är. Möjlig utveckling med 4hgård, 

bangolf, pedagogisk naturverksamhet. 

 

Stockholm behöver centrala grönområden 
Utvecklas enligt gällande detaljplan. Täta staden 

ingen hållbar stad utan ökar behovet av biltrafik. 

Boende behöver mer grönområden och 

odlingsmarker i Stockholm. 

 

Årstafältet en park för hela Stockholm 
Ska vara en park i världsklass och unik som lockar 

folk från hela Stockholm. Storleken är en viktig 

kvalitetsfaktor. Tillvarata medborgarnas åsikter. 

 

Kolonilotter på Årstafältet 
Bevara biologisk mångfald. Kolonilotter ger 

möjlighet för människor i lägenheter att odla. Håll 

löftet om tidigare planer för fältet. Idag mycket djur 

på fältet trots alla människor som rör sig men 

kommer inte vara kvar om 20 hektar försvinner. 

 

Bygg utanför fältet – alternativ 
Bygg vid Årsta partihallar. Punkthus på 

Sandfjärdsgatan. Smala hus längs 

Johanneshovsvägen. Däcka över Huddingevägen. 

Bygg skyskrapor i hörnen av fältet. 
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Källa: SBK & Expl. 2010. Välkommen till ett 

annorlunda samråd om det framtida. Stockholm 

stad: Diarienummer 2007-08046. 

 

 

 

 

 

Söderort i ett helhetsperspektiv 
Utveckla en modern stadsdel och sammanbind 

staden på flera håll. 
 

Vi tycker att det är mycket bra att fältet äntligen 

är på gång att bebyggas och att vi får en ny 

stadsdelsstruktur. Staden är i förändring. 
Bra med idrottshall och aktivitetsfältet och att Årsta 

och Östberga kopplas samman Viktigt med 

kommunikationerna. Hoppas bygget kommer igång 

så snart som möjligt. 

 

Andra exploateringsmöjligheter 
Överdäcka Huddingevägen och skapa en ekodukt. 

Exploatera terminalområdet vid pendeltågen i stället 

för fältet. Skapa tydlig grön väg mot Årstaskogen 

och ta bort torgkilen i programmet. Viktigt att 

bebyggelsen planeras så man inte avskärmar de 

gröna korridorerna. 

 

Koloniområdet bevaras 
Folkförakt mot de värden och allt arbete 

kolonisterna har lagt ner. Tar tio att bygga upp 

något liknande. Ingen kommunikation mellan 

staden och kolonisterna. 

 

Koloniflyttning dåligt alternativ, hur göra klart 
Strider mot iden om landskapsparken. Tar lång tid 

att etablera koloniområde och stora kostnader att 

flytta. Dumt att dela koloniområdet i fyra områden. 

Jobbigt att det inte finns några tidplaner ännu. 

Kollektivtrafiken i framtiden 
Spårbunden ringled, Årsta-Östberga. Bussar är inte 

framtiden Ytterligare en uppgång från 

pendeltågsstationen mot partihallarna. BRT (Bus 

Rapid Transport) som alternativ till spårbundet. 

Alternativ till Östbergavägen, synd att inte fältet 

knyts ihop med Kvarnbacksskogen och 

Hemskogen. Däcka över Huddingevägen. 
 

Föreningsliv. Folkets park. Mixen mellan 

spontanidrott/föreningsaktivitet 
Viktigt med lokaler för ungdomar. Parken måste 

vara välplanerad för både sommar och vintertid. 

Viktigt att det inte bara planeras för 

idrottsföreningar utan spontanaktiviteter måste få 

utrymme. Ett folkets park med bland annat 

dansbana. Folkets hus med bibliotek och teater. 

 

Bygg i Kvarnbacken 
Lämna öppet mot fältet vi Sandfjärdsgatan. Ha 

endast kvar en smal sträng av bostäder vid ICA. 

Behåll fältet för aktiviteter som idag. 

 

Varför fördubblas bebyggelsen jämfört med det 

vinnande förslaget? 
Flytta bebyggelse väster om aktivitetsbryggan för 

att göra lite större park. 

 

Varför inte tätare 
Bygg tätare vid ICA men minska exploateringen i 

övrigt. Parkens yta bör förvaras.  

 

Två frågor från Östbergahållet 
Det byggs höga hus framför min utsikt mot fältet 

från Östbergahöjden. Ta hänsyn till Årsta och 

Östbergas nuvarande status. Viktigt att fortsätta 

arbeta med att knyta Årsta och Östberga 

tillsammans med den nya bebyggelsen så att det i 

framtiden är en stadsdel och inte tre separata. 

Sammanlänka Östberga-Årsta 
Allt måste sammanlänkas, får inte bli Gamla Årsta, 

Årstafältet och Östberga. 

 

Vilket är det minsta antalet bostäder som alla 

kan enas kring? 
Om man minskar vägyta kan man trycka ihop fler 

hus. Lägenheter bör byggas på gamla länken och 
ICA. Bygg i Kvarnbackskogen. Däcka över 

Huddingevägen och bygg där. I närheten av 

koloniområdet kan det också byggas. I Årstapark 

bör det byggas mycket bostäder. 

 

Landskapsparken kvar! 
 

Nu får det vara slut på dina lögner, Kristina 

Alvendal 
Dålig kommunikation med politiker. Behåll 

landskapsparken och utveckla den enligt gällande 

detaljplan. Endast negativa effekter med det nya 

presenterade programmet. 
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Källa: Stockholm stadsbyggnadskontors diarium. 

Inkomna skrivelser på programsamråd ‟nya 

Årstafältet‟. Diarienummer 2007-08046. (Egen 

sammanställning gjord åt stadsbyggnadskontoret 

under praktikperiod 2010-04 – 2010-06) 

 

 

Vision 
Hälften av de svarande ställer sig emot ‟nya 

Årstafältets‟ vision och många av dessa ser gärna 

att utvecklingen av den ekologiska landskapsparken 
istället fullföljs. Flera föreslår alternativ placering 

av bebyggelsen, exempelvis på partihallsområdet. 

Ett fåtal anser att det är orättvist att det byggs på 

Årstafältet då de redan har varit med om flera olika 

exploateringsprocesser. Ett antal ser dock positivt 

på programförslaget. Krävs att det byggs även på 

min bakgård för att Stockolm ska kunna växa. 

 

Parken 
Parkytan minskas och det öppna landskapet byggs 

igen. Karaktären hos en naturligt skapad 

landskapspark försvinner och kan inte ersättas av en 

stadspark. Somliga anser att parkytan borde öka när 

befolkning ökar. Ett antal anser dock att förslaget 

behåller för stora arealer av fältet och menar att det 

knappt används idag oavsett vad folk hävdar. 

 

Rekreation 
Flyttning av kolonilotterna orsakar stor irritation 

bland dem som svarat. Några få är nöjda med att de 

i alla fall finns kvar, om än på annan plats. Somliga 

tycker också att beslutet att ta bort rugbyn borde 

omvärderas och undrar varför det planteras skog 

istället. Aktivitetsbryggan lyfts fram som ett positivt 

inslag men några poängterar att mer inomhuslokaler 

behövs, där man kan hänga med kompisar. 

Ytterligare förslag på olika rekreationsmöjligheter 

är exempelvis bad, pulkabacke och gård med djur. 

Naturmiljö 
Fält är en bristvara bland stadens ekosystem. Många 

anser att Årstafältet är det häftigaste naturområdet i 

Stockholm. Den säregna naturtypen försvinner och 

stadens biologiska mångfald kommer reduceras om 

fältet bebyggs, bland annat kommer flertalet 

fågelarter att försvinna. 

 

Verksamheter och service 
Ett fåtal framför vikten av tillgång till olika former 

av handel och anser att verksamheterna väster och 

öster om Årstafältet och byggas bort. 

 

Buller 
En liten del ser bekymmersamt på hur 

bullernivåerna kommer att stiga när området 

bebyggs och eventuell trafik ökar. Däcka över 

Huddingevägen för att minska bullret och bygg där. 

 

Kollektivtrafik 
En del framhåller att kollektivtrafiken inte kommer 

att klara trycket av den ökade befolkningen. 

Somliga anser att det generellt sett bör satsas på 

kollektivtrafik i området och gärna att 

spårvagnsreservatet finns kvar och byggs ut. 
 

Trafik 
Ett mindre antal anser att placeringen av bebyggelse 

inte är strategisk lämplig eftersom fler bilvägar 

kommer att behövas för att trafikera området. Ett 

fåtal påpekar att det är för få parkeringsplatser. 

 

Gång- cykeltrafik 
Snabba samt gena gång- och cykelvägar efterlyses. 

 

Bebyggelsemiljö 
En tredjedel av dem som svarat anser att det byggs 

för mycket och kompakt. De framhåller att det inte 

blir innerstad bara för att man bygger högt och tätt. 

Det framförs dock även önskemål om att bygga fler 

hus och högre samt att det är positivt att Årsta och 

Östberga knyts samman. Ett fåtal påpekar också att 

det är viktigt att blanda olika typer av byggnader 

och att kvarterstrukturen ser intressant ut. 

 

Boende och befolkning 
Några få framför att allmännyttan bör dominera 
bland de tillkommande lägenheterna och att det 

även är viktigt att blanda bostadsrätter och 

hyresrätter. Fåtal påpekar att studentbostäder bör 

prioriteras, men även också bostäder för äldre. 

 

Tillgänglighet och trygghet 
Somliga anser att det är angeläget att Årstafältet 

byggs på ett sätt som upplevs som tryggt för alla. 

Viktigt att parken även kan nås från Östberga. 

 

Kulturmiljö 
Flertalet är negativa till att Göta landsväg esplanad 

försvinner och att lägga bebyggelse så nära ett 

fornminne strider mot kulturminneslagen. Man 

betonar att den autentiska känslan försvinner om 

den nuvarande miljön runtom den gamla 

landsvägen försvinner. Ett fåtal bedömer dock att 
god hänsyn tagits till kulturminnet och att det är bra 

att så stora delar bevaras. 

 

Processen 
Nästan en fjärdedel av de inkomna svaren uttrycker 

besvikelse på hur programmet har framkommit och 

att det tas fram under gällande detaljplans 

genomförandetid. Ett fåtal anser också att det varit 

bristande samråd och att stadsbyggnadskontoret inte 

uppfyllt PBL:s krav. Det finns dock även de som 

anser att kontakten med tjänstemän varit god och att 

det varit lyhörda mot olika människors åsikter. Det 

påpekas också att medborgarna bör vara med från 

ett tidigare skede i processen. 


