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Abstrakt 
 

Wojtczuk, Ann-Sofi (2014) Planering för ökat deltagande: En studie över hur aktörer på olika 

samhällsnivåer arbetar med att engagera medborgarna att ta del i utformningen av sina närområden. 

[Planning for increased participation: A study of how actors on various societal levels operate to 

engage citizens to take part in the shaping of their neighborhoods.] 
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Underifrånperspektivet som förespråkar medborgarengagemang, dialoger och lokalt 

förankrade beslut har vuxit sig starkt inom planeringsdiskursen och utpekas som centralt i 

flertalet av Stockholm stads styrdokument. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur 

väl beslutsfattarnas riktlinjer för att möjliggöra ett underifrånperspektiv i planeringen stämmer 

överens med det praktiska arbetet bland aktörer i Stockholm med att öka medborgarnas 

deltagande i utformningen av sina närområden. Arbetets målsättning var att ge förslag på hur 

det flerdimensionella samarbetet mellan stadens aktörer kunde stärkas inom dessa frågor. De 

data som legat till grund för studiens resultat samlades in genom textanalyser av officiella 

styrdokument och myndighetsutredningar samt genom kvalitativa intervjuer med identifierade 

aktörer som använder sig av ett underifrånperspektiv för att mobilisera medborgare i staden. 

Studien konkluderar att det fortfarande finns olikheter i officiella styrdokument och det 

faktiska arbetet med de förordade metoderna och att samarbetet mellan aktörer på olika 

samhällsnivåer kan stärkas för att öka allmänhetens deltagande och engagemang. En egen 

modell presenteras därför med förslag på hur framtida planering skulle kunna stärka 

tillämpningen av ett underifrånperspektiv genom skapandet av en flerdimensionell arena för 

tvärsektoriell samverkan som skulle kunna förbättra dialogen, öka deltagandet, höja tilltron 

till planeringsprocessen, stärka det sociala kapitalet, skapa en mötesplats för lärande samt 

omfördela maktförhållandena inom planeringen. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Medborgarnas medverkan är viktig, dels för att beslut som har tillkommit  

utan att allmänheten har getts möjligheter att medverka i beslutsprocessen  

ofta får svårt att bli allmänt accepterade, dels för att allmänhetens medverkan är nödvändig  

för att garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt.” (PBL-kommittén 2005:180) 
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1 Introduktion 
 

Samhällsplaneringen har historiskt sett haft uppgiften att fatta rationella beslut och formulera 

universella lösningar på samhälleliga problem.  Med den ökade globaliseringen och det 

multikulturella samhälle som denna för med sig, ställs nya krav på platser som måste hantera 

globala företeelser på lokal nivå. De nya och mer komplexa utmaningarna som planeringen 

ställs inför kräver därför flexibla och kreativa lösningar. Dessa är mer troliga att komma från 

ett underifrånperspektiv, baserat på praktiska tillvägagångssätt och situationsanpassade 

lösningar, än från traditionellt beslutsfattande. Planeringen har därför ändrats till att i allt 

större utsträckning förespråka allmänhetens engagemang och deltagande i frågor som rör 

utformandet av den fysiska miljön och vad denna ska kunna erbjuda sina invånare 

(Abrahamsson 2012; Sandercock 2003).  

 

Avsikten med att involvera allmänheten i planeringsprocessen för beslutsfattarna är att 

integrera medborgarnas lokalkännedom i beslutsunderlaget och därigenom förbättra sina 

beslut samt få större acceptans för dessa. Dessutom stärks allmänhetens sociala kapital då de 

får lära sig att hantera de mångfacetterade utmaningarna som samhällsplaneringen berör 

(Innes & Booher 2004). 

 

Trots att deltagandet är öppet för alla är det dock inte alla samhällsgrupper som får sina röster 

hörda i debatten. Stora grupper i samhället saknar kunskap om planeringsprocessen eller 

möjlighet att uttrycka sig inom dess ramar och andra väljer att inte engagera sig då de menar 

att de verkliga möjligheterna att påverka är små. Kritiker menar därför att lagstadgade sätt att 

involvera medborgarna i samhällsplaneringen inte fungerar. Även tjänstemän uppvisar en viss 

ambivalens mot att inkludera allmänheten i de beslut som fattas då de menar att medborgarna 

är främmande för de politiska och ekonomiska begränsningar som planeringen har att förhålla 

sig till (Ibid.). Nya kontaktytor behöver därför skapas varigenom de svagaste 

befolkningsgrupperna får möjlighet till möten och dialog med beslutsfattarna (Abrahamsson 

2012). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Detta arbete avser att med utgångspunkt i teori och tidigare forskning reda ut varför det är 

viktigt att medborgare engagerar sig i skapandet av sin närmiljö och hur det befintliga 

dominerande underifrånperspektivet vuxit fram inom samhällsplaneringen. Baserat på denna 

bakgrund avser arbetet att undersöka hur stadens beslutsfattare i sina regelverk och 

styrdokument har formulerat att de ämnar arbeta med ett underifrånperspektiv, och särskilt 

frågor om deltagande och medborgarengagemang. Därefter identifieras ett antal aktörer som 

på ett praktiskt sätt arbetar med att engagera medborgare att ta del i utformningen av sitt 

närområde och deras mål samt arbetssätt presenteras.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl de officiella regelverken och styrdokumenten 

som stadens aktörer har att förhålla sig till stämmer överens med det praktiska arbete som 

lokala aktörer utför med syftet att engagera allmänheten att ta en aktiv del i skapandet av sin 

närmiljö. Genom att ställa dessa mot varandra utreds om de olika nivåernas arbete med dessa 

frågor interagerar med varandra eller om samarbetet behöver breddas för att nå de 

formulerade målen.  
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De forskningsfrågor som kommer att ligga till grund för arbetet är: 

 

Stämmer de riktlinjer som är formulerade i regelverk och styrdokument för att utveckla 

arbetet med ett underifrånperspektiv med det faktiska arbete som utförs av lokala aktörer i 

dessa frågor? 

 

Kan samarbetet mellan aktörer på olika nivåer i samhället stärkas för att med större fördel nå 

gemensamma mål när det gäller allmänhetens ökade deltagande och engagemang? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Detta arbete baserar sig på ett antal fallstudier som har genomförts till grund för studiens 

resultatdel. Den vidare diskussionen i denna studie bygger därför på ett antal identifierade 

aktörer och slutsatserna är generaliserade utifrån dessa fall. Undersökningen är även 

geografiskt avgränsad till Stockholms stad och resultatet av textanalysen av styrdokument 

bygger därför på de dokument som Stockholms kommun har att förhålla sig till. 

 

1.3Arbetets struktur 
 
Denna del har presenterat bakgrunden till arbetet tillsammans med dess syfte och 

forskningsfrågor. 

Följande kapitel grundar sig i en litteraturgenomgång där en teoretisk bakgrund tillhandahålls 

som diskuterar globaliseringens effekter på lokal nivå, hur dessa påverkar 

samhällsutvecklingen samt hur planeringen har utvecklat nya metoder för att tackla de nya 

utmaningar som ställs på denna. 

I arbetets tredje kapitel förklaras det underifrånperspektiv som detta arbete bygger på och de 

tillvägagångssätt som har använts för att samla och analysera data presenteras tillsammans 

med källkritik och arbetets avgränsningar. 

Kapitel fyra redovisar studiens resultat och är uppdelat i två delar. Den första fokuserar på 

beslutsfattarnas syn på underifrånperspektivet och presenterar befintliga regelverk och 

styrdokument samt hur myndigheter ser på aktuella och framtida arbetssätt med detta 

perspektiv i fokus. Den andra delen tillhandahåller lokala aktörers syn på 

underifrånperspektivet med utgångspunkt i genomförda intervjuer med identifierade lokala 

aktörer. 

Arbetets diskussionsdel i kapitel fem analyserar det empiriska materialet utifrån en egen 

modell som tas fram som förslag på skapandet av en ny flerdimensionell arena för ökad 

tvärsektoriell samverkan. Slutsatserna av detta arbete presenteras i det sjätte kapitlet som 

ämnar besvara studiens två forskningsfrågor. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

Detta kapitel avser att ge en bakgrund till de globaliseringseffekter som har skapat nya 

förutsättningar för samhällsplaneringen att ta ställning till och aktuella utmaningar som 

stadsutvecklingen måste överbrygga för att klara hållbarhetskraven. Ökat deltagande 

diskuteras därefter som tänkbart tillvägagångssätt för att öka den lokala samhörighetskänslan 

och därmed även det samhälleliga ’innanförskapet’. Planeringens uppgift att öka 

medborgarnas deltagande presenteras tillsammans med de tillvägagångssätt som har vuxit 

fram ur ett underifrånperspektiv med detta syfte. Slutligen återges några av de brister som 

forskning pekar på i dagens planering och föreslagna åtgärder tas upp. 

 

Några av de författare och begrepp som är centrala för detta arbetes bakgrund och som 

kommer att presenteras närmare i denna del är: Hans Abrahamsson, som skriver om 

globaliseringseffekter på lokal nivå och dessas påverkan på samhällsplaneringen, Robert J. 

Sampson som tar upp de yttringar som följer när ett område förlorar sin upplevda gemenskap, 

Manuel Castells som behandlar identitetsskapande och gruppbildningar, Leonie Sandercock 

som skriver om samhällsplaneringens och planerarnas ändrade roll. Deras resonemang 

fördjupas i andra författares tankar om det post-politiska tillståndet, deltagande som 

bemyndigande samt planeringens utveckling och uppgift. 

 

2.1 Glokaliseringseffekter och det ökande utanförskapet 
 
Den globala utvecklingen avspeglar sig på olika samhällsnivåer och medför även lokala 

påföljder som samhällsplaneringen måste förhålla sig till. Samhällsklimatet blir hårdare och 

individualiseringen ökar vilket skapar nya grupper som hotar städernas sammanhållning och 

den demokratiska representativiteten (Abrahamsson 2012; Castells 2010; Sampson 2012). 

2.1.1 Glokaliseringen och individers ökade ansvar 
 

Globaliseringen har medfört ett minskat politiskt inflytande för nationalstaten till fördel för 

städerna som istället fått en förstärkt ställning som viktiga noder, ofta internationellt 

förbundna med varandra i nätverk. De ökade kontaktytorna som globaliseringen har fört med 

sig på så väl det ekonomiska som det politiska och kulturella planet har vidare orsakat att en 

händelse på en plats kan få direkta påföljder någon helt annanstans på jorden (Abrahamsson 

2011). Den identitet som folk på samma plats tidigare delade har lösts upp på grund av 

globaliseringens effekter som underminerar tillhörigheten till den lokala platsen. Genom 

nätverksbindande med människor på andra platser kan en känsla av samhörighet skapas med 

andra än de i ens omgivning då det är de delade upplevelserna som skapar en känsla av 

tillhörande med en viss grupp (Castells 2010). 

 

Forsberg (2005) menar att globaliseringen även skapat nya förutsättningar för planeringen då 

den traditionella ordningen mellan orter och den regionala hierarkin har luckrats upp genom 

Internets avancemang som möjliggjort kontakter bortom människors fysiska begränsning och 

kopplingarna mellan producenter och konsumenter i allt större utsträckning blivit globala. 

Globaliseringens effekter på den lokala arenan blir därmed en utmaning som planerare på alla 

nivåer måste hantera för att skapa ordning i fördelningen av tillväxt och öka rättvisan i 

samhället, anser Forsberg. Även Sampson (2012) beskriver globaliseringens effekt på 

samhällsplaneringen och menar att när de fysiska begränsningarna för kommunikation suddas 
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ut blir sociala interaktioner allt mer anonyma och ett områdes känsla av gemenskap går 

förlorad. Den moderna urbanismen leder därför till opersonliga relationer, försvinnandet av 

grannskapet och en social disorganisation (Sampson 2012). 

 

Globaliseringen har lett till vad Abrahamsson (2011) kallar en ’glokaliserad’ 

samhällsutveckling där det globala smälter ihop med det lokala genom att lokala institutioner 

tvingas hantera globala företeelser och utmaningar. Förmågan att hålla samhället samman 

kommer därmed i framtiden att bli en av de största utmaningarna för städer som blir de arenor 

där sociala konflikter utspelar sig, menar han. Staten blir i detta en aktör som är för liten för 

att kunna hejda effekten av globala flöden men samtidigt för stor för att med tillräcklig 

flexibilitet förhålla sig till dessa flöden på lokal nivå. Statens roll blir därmed huvudsakligen 

kontrollerande och disciplinerande medan medborgarna får en större roll i att lösa globala 

utmaningar menar Abrahamsson (2012). Castells (2010) menar att statens tillbakadragande 

har luckrat upp den kollektiva identiteten och lett till individens ökade ansvar för sin egen 

framgång. Bristen på globala institutioner som kan hantera gemensamma utmaningar och 

genomföra ömsesidiga överenskommelser för över problemen på den lokala nivåns 

anpassningsförmåga (Castells 2010). 

 

När välfärdspolitiken drar sig tillbaka och staten inte längre kan erbjuda samma trygghet, 

minskar intresset för politiskt deltagande och engagemang. Folk flyttar därför över sin 

lojalitet från staten till mer näraliggande lokala sammanslutningar, antingen i form av 

ekonomiska föreningar eller etniska grupper och gäng. Dessa grupper bildar det enda sociala 

skyddsnätet och blir vad medlemmarna närmast identifierar sig med (Abrahamsson 2011; 

Castells 2010). Dessa grupper har dock en väldigt smal intern differentiering menar Castells, 

då deras styrka och uppgift är att tillhandahålla en tillflyktsort från oliktänkande och 

därigenom bygga upp en ny identitet kopplad till gruppens värderingar. 

 

Trots att de flesta inkluderas i samhällsutvecklingen, så finns ett ökat antal som upplever sig 

exkluderade, främst unga och de med utländsk bakgrund. I och med att sociala förändringar 

ofta handlar om ändrade maktförhållanden är det lätt att konflikter uppstår då vissa tjänar på 

utvecklingen medan andra känner att de förlorar sitt inflytande. Det är därför viktigt att 

hantera dessa förändringsprocesser varsamt så de inte övergår till stridigheter som istället har 

en destruktiv effekt på samhället (Abrahamsson 2012). Upplevelsen av förlorandet av den 

samhälleliga gemenskapen som en effekt av globaliseringens processer är en gammal debatt 

inom samhällsplaneringen. Enbart ens omgivande miljö påverkar inte en persons beteende, 

däremot tenderar människor att gruppera sig i olika gemenskaper som skapar en känsla av 

identitet och tillhörande vilka kan påverka hur man beter sig. Lokala gemenskaper är ofta 

defensiva och reaktionära mot vissa processer eller händelser i det större samhället, en så 

kallad ’not in my back yard’ attityd (Castells 2010). 

 

2.1.2 Städers sociala hållbarhet 
 

En annan följd av globaliseringen är kunskapsstadens krav på väl utbildad arbetskraft som 

tillsammans med privatiseringen av bostadsmarknaden bidrar till en gentrifiering av vissa 

stadsdelar. Hög inkomst och social status trissar där upp efterfrågan och bostadspriserna så att 

den tidigare befolkningen tvingas iväg till områden med en långsammare prisutveckling. 

Genom denna utveckling ökar klyftorna mellan olika stadsdelarna och människor tenderar att 

i allt större utsträckning hamna i områden där många socioekonomiskt liknar dem själva. 

Slutligen leder detta till att lågavlönade hamnar i samma områden som de inte har ekonomisk 
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möjlighet att flytta ifrån. Tillsammans med minskningen av välfärdstjänster medför detta att 

vissa bostadsområden är speciellt utsatta. Om denna utveckling inte kan hindras byggs så 

småningom informella trygghetssystem och grupperingar upp inom dessa områden vilket 

skrämmer iväg företag och nya investeringar i området. De boende som är tillräckligt 

socioekonomiskt starka att kunna flytta därifrån gör det, medan de mest utsatta tvingas stanna 

kvar i en stadsdel där en utveckling som Abrahamsson (2012) benämner som ’gettofiering’ tar 

vid. 

 

Det bästa sättet att bryta detta mönster och öka den sociala tryggheten är att stärka ett områdes 

sociala tillit. En brist på naturliga mötesplatser mellan olika grupper i samhället gör att 

föreställningar om ’de andra’ omvandlas till rädslor och otrygghet. Det är därför viktigt att 

planera för möjligheter till interaktion där människor med utgångspunkt i sitt vardagliga liv 

upplever verkliga mötessituationer med varandra och kan börja bygga upp en social tillit till 

varandra menar Abrahamsson. Även Sandercock (2003) är inne på detta resonemang och 

anser att det särskilt i dagens multikulturella samhällen där människor har olika vanor och 

värderingar är det oundvikligt att konflikter kommer att uppstå. I områden som saknar 

naturliga mötesplatser och gemensamma lokaler för medborgarna finns det en risk att bristen 

på interaktion med de andra grupperna leder till en rädsla för de okända som man inte riktigt 

förstår sig på. Denna rädsla för det annorlunda bidrar till att man i ännu högre utsträckning 

drar sig undan oliktänkande och delar in sig i grupper som förstärker den egna 

tillhörighetskänslan, menar författaren. Att människor är rädda för det som de uppfattar som 

annorlunda beror på att det ses som ett hot för den egna sociala ordningen och tryggheten. 

Ifall denna rädsla inte hanteras finns en risk att den utvecklas till har, menar Sandercock. 

 

Den kulturella sammanslutningen av ett samhälle får därför aldrig uppfattas som en konstant 

utan måste ses som något under kontinuerlig utveckling och omförhandling. Ett öppet 

samhälle behöver ha en bred syn på hur dess invånare väljer att leva sitt vardagsliv och 

organisera sig därefter, istället för att påtvinga invånarna en snäv samhällsstruktur som många 

inte kan eller vill inrymma sig i. Det innebär att politiken måste utforma städer med vissa 

samhälleliga inrättningar så som mötesplatser för deltagande, yttrandefrihet, bemyndigade 

invånare, breda etiska normer etc. Städer får inte ses som behållare som garanterar en viss 

oföränderlig förening av sin urbana kultur över tiden. Det finns en fara med städer vars 

sammanslutning är alltför stabil då den urbana staden till viss del handlar om tillväxt, 

förändring, nya möten och utmaningar. Städer är och har alltid varit en arena för psykologisk 

chock och stimulans. Om medborgarna inte ges möjlighet att möta varandra och konfrontera 

varandras olikheter kan en kollektiv rädsla skapas vilken leder till ett exkluderande av 

oliktänkande och territoriella strider över vem som har rätt till staden. När dessa stridigheter 

får invånarna att känna sig otrygga i vissa områden hotas stadens tillgänglighet. Om en stad 

ska kunna fortsätta att ses som en levande publik arena måste dessa rädslor lyftas fram och 

diskuteras då en lösning bara kan tas fram genom gemensam förhandling kring dessa frågor 

(Sandercock 2003). 

 

Hållbarhet brukar ofta definieras med hjälp av Brundtlands tre olika dimensioner av 

hållbarhet som bygger på att den ena inte kan uppnås utan de två andra. I praktiken har dock 

den ekonomiska tillväxten ofta behandlats som en egen förutsättning som har prioriterats 

framför social och miljömässig hållbarhet, skriver Abrahamsson (2012). Han menar att det 

därför är viktigt att påvisa att de kortsiktiga ekonomiska kraven på lönsamma investeringar 

kan kompletteras med mer långsiktiga lokalt baserade utvecklingsstrategier för social 

inkludering. De sociala investeringarna bygger en trygg tillväxt för både medborgarna och för 

näringslivet på sikt. Sociala mål kan dock ofta stå i motsättning till ekonomiska krav på 
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effektivisering, menar författaren, och bör inte mätas med ett kortsiktigt ekonomiskt 

perspektiv, utan behöver ses som en investering i skapandet av ett demokratiskt, socialt 

välmående samhälle som möjliggör stadens utveckling långsiktigt.  

 

2.1.3 Det post-politiska tillståndet 
 

Trots att vikten av politiskt engagemang är stor i dagens mångkulturella städer, tappar många 

intresset för de rådande politiska systemen på grund av den ökade individualiseringen. Istället 

vill medborgarna påverka samhällsutvecklingen genom andra former av direkta politiska 

aktioner. Genom samförståndspolitiken i dagens politiska klimat riskerar detta förlopp att öka 

ytterligare varpå medborgarna hamnar i ett post-politiskt tillstånd som förnekar förekomsten 

av de motsättningar som politik bygger på, beskriver Abrahamsson (2012). Han pekar på att 

många då kan komma att vända sig till allt mer radikala partier på höger och vänsterkanterna i 

brist på andra alternativ som vågar föra fram nya idéer till rådande politisk ordning. Denna 

post-politiska utveckling har även beskrivits av Swyngedouw (2007) som menar att det post-

politiska systemet kringgår frihet och val och i brist på politisering av frågor som berör 

medborgarna medför att de enda ställningstagande alternativen blir de extremistiska. Det post-

politiska systemet förlitar sig på att antingen inkludera alla i en pluralistisk konsensus eller 

utesluta dem som positionerar sig utanför etablerad konsensus, anser han och skriver att det 

finns ett behov av att lyfta fram olika socioekonomiska förhållanden i den politiska sfären. 

Därigenom skulle politiken tvingas hantera samhälleliga konflikter och skillnader samt bana 

vägen för olika framtida utvecklingsförlopp. Författaren menar att levnadsmiljöer är 

sammansatta konstruktioner av sociala och fysiska förutsättningar som är aktivt och historiskt 

skapade. Hållbara miljöer kan därför endast skapas genom ett verkligt demokratiskt förlopp 

där den ställningstagande politiska processen tillåts fungera (Swyngedouw 2007). 

 

Det post-politiska tillståndet riskerar att splittra städernas sammanhållning skriver 

Abrahamsson (2012) och men att en samsyn på vilken demokratisk utveckling man vill ha 

endast kan upprättas genom dialoger och förhandling. Många grupper kommer dock inte att 

kunna omfattas av denna demokratiska process, menar han, antingen då de inte upplever att 

de har ett intresse för den representativa politiken eller då olika typer av barriärer medför att 

denna upplevs som oåtkomlig. Det parlamentariska systemet har därför blivit för 

exkluderande och behöver för att stoppa denna utveckling hitta nya kontaktytor med de 

svagaste befolkningsgrupperna där de får nya möjligheter till möten och dialog, anser han. 

 

Även i samhällen som blivit individualistiska i hög utsträckning finns ett djupt rotat mänskligt 

behov av kollektiv identifikation. Mouffe (2005) skriver att ett ständigt sökande efter att 

uppnå konsensus kan skada den politiska och demokratiska processen då politik har en 

inneboende ställningstagande dimension och därför måste kunna erbjuda åtskilda alternativ 

för att kunna intressera och engagera. Den konsensusstyrda politik som dominerar idag där 

partierna allt mer närmar sig varandra kan inte representera den demokratiska processen och 

är tecken på att vi lever i ett post-politiskt samhälle, menar hon. En liberal pluralistisk 

demokrati bör därför inte förneka konflikter, utan förse samhället med organ där motstridiga 

åsikter kan uttryckas och debatteras. Ett demokratiskt samhälle behöver en debatt kring 

möjliga alternativ och måste tillhandahålla politiska former av kollektivt igenkännande kring 

tydligt differentierade demokratiska ståndpunkter. Konsensus är fortfarande välbehövligt för 

att komma framåt men måste åtföljas av möjligheten till oenighet anser Mouffe. 
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2.2 Deltagande som identitetsskapande ökar innanförskapet 
 
Medborgarnas aktiva deltagande i samhället ökar deras självkänsla och upplevda gemenskap 

med andra grupper. Genom sysselsättning ökar individernas ansvarstagande och samhällets 

inneboende sociala kapital och sammanhållning stärks (Abrahamsson 2011; Gustavsson & 

Elander 2013). 

 

2.2.1 Social inkludering genom arbete 
 

Samhällelig utveckling handlar inte bara om ekonomisk tillväxt utan även om social 

inkludering, rättvis fördelning och erkännande av individens rättigheter. Abrahamsson (2011) 

menar att det handlar om ett mänskligt behov att bli respekterad, få ett jobb och kunna betala 

skatt och känna att man kan delta i samhället på samhällets villkor. Inkomstskillnader och 

segregering ökar idag inom städer och de sociala skillnaderna mellan de som har lyckats att 

inkluderas i globaliseringen och delta i samhällets utveckling och de som har blivit 

exkluderade och marginaliserade blir allt tydligare, inte minst när det gäller 

bostadsmarknaden (Ibid.). Social inkludering ses som en förutsättning för att kunna delta i 

samhället och påverka sin egen vardag samt känna tillhörighet till platsen där man bor, skriver 

Gustavsson och Elander (2013). Denna kan uppnås genom olika processer, men några av de 

tillvägagångssätt som ofta diskuteras är inkludering genom arbete, genom tillgång på sociala 

tjänster, genom politiska rättigheter, genom utvecklandet av en viss livsstil som 

identitetsmarkör eller genom att ingå i sociala nätverk (Ibid). 

 

Arbetstillfällen bidrar utöver förbättrad ekonomi till ett ansvarstagande för sitt eget liv och 

situation i samhället, en känsla av att kunna bidra. Människor som är trygga i sig själva har 

lättare att etablera kontakter med andra och uttrycka sina åsikter, öka den sociala kontakten 

och därmed också den sociala tilliten. Dessa åtgärder ökar även människors engagemang och 

deltagande i det politiska livet. Denna positiva säkerhet som stärker individerna kan inte 

tvingas på människor uppifrån utan måste skapas underifrån med utgångspunkt i individernas 

egen säkerhet. Att skapa förutsättningar som möjliggör en lokal behovstillfredsställelse är 

därför viktigt för att få en inkluderande stad (Abrahamsson 2012). 

 

Samhällsplaneringen försöker ofta lösa sociala problem genom förtätningar av staden och 

upprustning av befintligt bostadsbestånd. Samtidigt kan de kvarstående problemen ses i 

säkerhetsaspekten som får allt mer utrymme. Den globala säkerhetspolitiken kriminaliserar 

politiska och sociala protester även om de är ett uttryck för människors grundläggande behov 

att bli respekterade, få jobb och bostad och därmed förutsättningar att kunna leva ett 

anständigt liv. Förbättrade kontakter mellan boende och områdespoliser på lokal nivå är 

viktigt i ett våldsförebyggande arbete för att visa de boende att man ser och respekterar dem 

(Ibid.). 

 

2.2.2 Deltagande som bemyndigande 
 

Termen delaktighet används ofta för att beskriva förmågan att genom egna initiativ till 

kommunikation med offentliga institutioner få tillgång till de resurser som krävs för att delta i 

samhällslivet. För att uppnå delaktighet krävs dock vissa förutsättningar hos individen, såsom 

resurser för att utöva inflytande eller påverka beslut. Saknar man dessa på individnivå finns 

en risk att man förblir exkluderad från samhället trots möjligheten att delta i dialogmöten, 
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samråd etc. Med deltagande åsyftas det engagemang och de aktiviteter som stärker 

människors tro på sig själva och deras förmåga att vilja delta i olika sammanhang, som att 

försöka att påverka och utöva inflytande i planeringsprocesser. Deltagande i samhällslivet 

öppnar vägarna till social inkludering och anses ha en positiv inverkan på medborgarnas egen 

hälsa och välbefinnande såväl som på den tillit som den skapar till samhällets politiska system 

och institutioner. Dessutom inverkar deltagandet positivt på planeringen genom den nya 

kunskap som tillförs till beslutsunderlagen (Gustavsson & Elander 2013). 

 

Syftena med deltagande är för beslutsfattarna att få reda på allmänhetens preferenser, att 

förbättra sina beslut genom att integrera lokal kännedom i beslutsunderlaget, att gynna 

samhällelig rättvisa och jämställdhet och att få legitimitet för sina beslut. Dessutom gynnas 

det civila samhället av att lära sig att hantera mångfacetterade utmaningar på ett upplyst och 

verkningsfullt sätt. Om deltagandeprocesser utformas på rätt sätt kan de stärka tilliten och 

tryggheten i ett område samtidigt som det bygger upp områdes sociala och politiska kapital. 

När detta kapital växer och sprider sig genom samarbeten och nätverk ökar den medborgerliga 

kapaciteten i samhället och deltagarna får ökad kunskap och kompetens samt en starkare 

tilltro till sin egen förmåga att åstadkomma en förändring av sin situation. Dialoger har en 

kraft att förändra medborgarna när de får möjlighet att engagera sig i en genuin dialog där alla 

är informerade och berättigade att uttrycka sina åsikter och lyssna på andras i gemensamma 

frågeställningar. Medborgarna får chans att lära av varandras erfarenheter och få en djupare 

förståelse för legitimiteten i andras synsätt genom att tillsammans söka efter lösningar på 

frågor som berör dem. Dessa samarbetsprocesser bygger även nätverk genom nya 

professionella och personliga relationer (Innes & Booher 2004). 

 

En term som används när samhällsplaneringen talar om deltagande är bemyndigande, som är 

en process som länkar samman en individs styrkor och kompetenser med frågor kring 

samhällets sociala målsättningar. Den kan beskrivas som en sammankoppling av en individs 

egna förmågor, önskan att påverka, och viljan att ta del av beslut som rör allmänheten. 

(Zimmerman & Rappaport 1988) Människor motiveras av en vilja att kontrollera sitt 

närområde och ett sätt att skapa en form av psykologiskt bemyndigande är därför att involvera 

sig i beslut som påverkar ens granngemenskap. Genom bemyndigande kan en individ öka sitt 

demokratiska deltagande i närområdet och därmed i större utsträckning kontrollera sitt liv 

(Ibid.). De amerikanska forskarna Zimmerman och Rappaport har undersökt sambanden 

mellan medborgardeltagande, upplevd kontroll och psykologiskt bemyndigande och funnit att 

deltagandet kan ha en viktig funktion för skapandet av psykologiskt bemyndigande då de 

inblandade får erfarenhet i att organisera människor, identifiera en grupps humankapital och 

utveckla strategier för att nå gemensamma mål. De har definierat medborgardeltagande brett 

som ’involverandet i en organiserad aktivitet i vilken en individ deltar på volontärbasis för att 

bidra till att nå ett gemensamt mål’. Deras studie har funnit att samverkan med andra, ökat 

ansvarstagande och organiserat problemlösande ökar individens självkänsla. Deltagandet i en 

gemenskap ökar individernas tro på den egna kompetensen och minskar utanförskapskänslan 

genom att tilltron till möjligheten att påverka det politiska systemet blir större. Ökat 

ansvarstagande och upplevd kontroll resulterar därmed i mer positiva, aktiva och alerta 

samhällsmedborgare. Deras studie påvisar att medborgare som engagerar sig i olika former av 

samverkan i sitt grannskap upplever en ökad känsla av påverkansmöjlighet jämfört med de 

som inte intresserar sig. Dessutom uppvisar dessa grupper ett ökat politiskt deltagande, ökad 

känsla för en medborgerlig plikt och en ökad tro att deras framgång är ett resultat av egna 

kompetenser och inte av externa faktorer (Ibid.). 
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2.3 Planeringens möjlighet att öka deltagandet 
 

Planering har en demokratisk uppgift att utveckla samhället enligt gemensamt antagna 

lösningar och kräver därmed välgrundat beslutsunderlag som endast kan fås genom en god 

dialog mellan beslutsfattare och medborgare (Healey 1993; Sandercock 2003). 

 

2.3.1 Planeringens uppgift 
 
Samhällsplaneringen har som mål att bättre tillgodose människornas behov i samhället och 

handlar först och främst genom verkställandet av politiska program och beslut. Planerarnas 

arbetsuppgifter centrerar därför kring att arbeta fram dokument så som planer, program, 

strategier och visioner, som stämmer överens med befintliga politiska riktlinjer. 

Samhällsplanering är en aktivitet som syftar framåt i tiden med att reglera processer och ändra 

riktningen på utvecklingar och att förvalta samhället genom att väga olika gruppers intressen 

mot varandra. Tyngdpunkten har förskjutits från att reglera och kontrollera till att skapa och 

generera utveckling samt hitta nya former för innovativt arbete (Hermelin 2005). 

 

Planeringens roll har historiskt sett varit att fatta rationella beslut åt medborgarna och hitta 

universella lösningar på samhälleliga problem. Idag har planeringens roll ändrats åt att bli 

alltmer förhandlande, politisk och fokuserad på det specifika. Samhällsplaneringen måste 

fortsatt vara statligt styrd men inbjuda till medborgerligt deltagande. Att planera för ett 

multikulturellt samhälle ställer krav på att hitta flexibla och kreativa lösningar på nya 

utmaningar som staden ställs inför.  Dessa är mer troligt att komma från ett 

underifrånperspektiv där medborgarna har hittat lösningar på de praktiska utmaningar de 

ställs inför i sitt vardagsliv (Sandercock 2003). 

 

Den nya urbanismen har främjat arkitektur som förespråkar grannsamverkan, lokal interaktion 

och gemenskapsutrymmen för att försöka att återskapa ett områdes gemenskapskänsla. Dessa 

fysiska strukturer kan dock inte i sig själva utgöra den enda lösningen på det försvinnande 

grannskapet utan ett mer analytiskt tillvägagångssätt måste användas för att återskapa de 

sociala banden mellan invånarna (Sampson 2012). Sandercock (2003) menar att den socio-

kulturella omdaningen av städer skapar nya utmaningar för samhällsplaneringen som denna 

måste anpassa sig till. Det postmoderna samhället består av ett landskap av olikheter i vilket 

samhällsplaneringen har uppgiften att förhandla om dessa platser, göra dem säkra åt 

invånarna att bo i och skapa nya identiteter åt dem, menar hon. Den postmoderna planeringen 

kan därför inte längre enbart beröra framtagandet av koordinerade planer på en översiktlig 

nivå utan måste vara av en fokuserad förhandlande roll. Planeringen bör därför i framtiden 

fokusera mindre på framtagandet av dokument och istället koncentrera sig mer på att sätta 

människors behov i centrum. Då lokala grupper har unik områdeskunskap baserad på deras 

vardagsperspektiv, bör planerarna dra nytta av dessa och planera på en mer lokal nivå som 

komplement till de ovanifrån styrda processerna, anser Sandercock. Hon menar att detta nya 

tillvägagångssätt som inkluderar olika medborgargrupper skulle bidra till att demokratisera 

planeringsprocessen samt öka samarbetet mellan politiker, tjänstemän och allmänheten. 

 

Även Healey ser på planering som en demokratisk företagsamhet som syftar till att främja 

social rättvisa och miljömässig hållbarhet. I den moderna planeringen är demokrati och 

utveckling centrala begrepp och planeringen bör därför centrera kring utmaningen att hitta sätt 

för befolkningen att samarbeta kring samhälleliga angelägenheter som gäller delandet av 

platser och tid. Utvecklingen, som hon ser den, går mot att erkänna de olika sätt som individer 
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upplever saker på och söka efter nya sätt att skapa samförstånd. Att erkänna och uppskatta 

skillnader är viktigt för denna utveckling och kräver kollektivt agerande för att utveckla 

principer som bygger på tolerans och respekt (Healey 1993). 

 

2.3.2 Ökat deltagande genom dialoger 
 

Abrahamsson (2012) menar att vikten av medborgardialoger har ökat då flera av de 

omställningar som behöver göras för att skapa en socialt hållbar utveckling berör människors 

vardag och livsstil. De utmaningar som samhället ställs inför är för komplexa och 

mångfacetterade för att kunna hanteras genom traditionellt beslutsfattande. På en global nivå 

blir sambanden mellan frågor som rör säkerhet, utveckling och rättvisa inte lika påtagliga som 

på lokal nivå där de lättare kan konkretiseras och åtgärdas. Det är därför viktigt att identifiera 

relevanta aktörer på lokal nivå som kan driva den ständigt pågående medborgardialogen om 

hur området bör utformas, menar författaren. 

 

Han utvecklar vidare att samhällsplanerarna dock inte får se dialogen endast som ett 

effektiviserande och genomförande av olika åtgärdsprogram då det främst måste handla om 

att skapa förutsättningar för individerna att delta i utvecklandet av inkluderande städer där alla 

känner sig hemma och kan påverka sin egen situation. Genom att utveckla positiva exempel 

går det att bryta den onda cirkeln av social och territoriell uppdelning. Detta kräver dock ett 

aktivt medborgarskap och starka sociala rörelser som kan förse beslutsfattarna med politiskt 

mandat. Genom att skapar förutsättningarna för delaktighet och dialog möjliggör man denna 

utveckling och bjuder in allmänheten att delta i den politiska beslutsprocessen (Abrahamsson 

2011; Abrahamsson 2012). 

 

Sandercock (2003) är också inne på att det inte finns ett enda sätt att samla information på 

som är rätt för samhällsplanering utan att denna istället måste ha utgångspunkt i olika 

människors upplevelser och kunna hantera olika typer av information för att vara 

inkluderande och allomfattande. Dialoger handlar till stor del om att kunna lyssna till 

människors historier och känslor, menar författaren. Då medborgarna har olika emotionella 

och ekonomiska band till sin närmiljö är det lätt att det uppstår ilska och rädsla för förändring 

av den byggda miljön. Planerarna måste därmed ha stor lyhördhet och vara villiga att lyssna 

och ta till sig av de tankar som finns bland olika grupper av medborgare, även de som inte 

tillhör de närmast berörda eller starkaste motståndarna. Lyssnandet kan jämföras vid en 

hermeneutisk aktivitet där lärandet är en konstant process inför, under och efter 

ombyggnadsprojekt. De boende kan ha erfarenheter av sitt område som är en outtalad, 

inneboende kunskap som är svår att förmedla vidare, planerare måste därför även ge stor vikt 

åt detaljer och försöka att tolka signaler för att hjälpa även de svagare medborgare som saknar 

förmågan att uttrycka sin kunskap eller inte förstår vikten av denna. Genom att bo, verka och 

bara befinna sig i ett område får man unik kunskap om det vardagliga livet där som är den 

bästa utgångspunkten för att planera ett väl fungerande område (Sandercock 2003). 

 

För att en genuin dialog ska äga rum krävs det att samtalets utgång inte är given utan att 

denna kan förhandlas fram i förtroende mellan de kommunicerade parterna. För att skapa 

detta förtroende är det viktigt att synliggöra de olika värderingar som finns bland 

medborgarna för att visa på komplexiteten i problematiken samt komma överens med vad det 

är som dialogen kan uppnå. Genom att vara tydlig med dialogens verkliga mandat, dess 

begränsningar och deltagarnas förväntningar och mål skapas förutsättningarna för ett ärligt 

och meningsfullt utbyte. Medborgarna måste känna att de har möjlighet att påverka genom 
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dialogen, det är därför viktigt att dialogen inte blir till ett obligatoriskt steg som 

beslutsfattarna bockar av för att förankra och legitimera redan fattade beslut. Dialogen måste 

därför initieras i ett tidigt skede då den kräver tid och tålamod och måste inkorporeras i 

stadens förhållningssätt och genomsyra hela arbetskulturen. Den konfrontativa dialogen 

behöver inte alltid leda till koncensus, då detta inte är dess mål, utan snarare att påvisa 

meningsskiljaktigheter, rådande maktförhållanden och behoven av förändring. Frågor som rör 

social hållbarhet är speciellt viktiga att behandla i en dialog då olika aktörers tolkningar och 

intressemotsättningar får möjligheten att ställas mot varandra och genom att hitta den minsta 

gemensamma nämnaren kan lösningar så småningom förhandlas fram (Abrahamsson 2012). 

 

2.4 Planeringens utveckling 
 

Två av de planeringstraditioner som starkast har kunnat urskiljas under 1900-talet kartlades av 

John Friedman och beskrivs som policy analysis och social learning. Policy analysis handlar 

om den renodlat rationella effektivitetsinriktade planeringen som var förbehållen utbildad 

expertis. Genom analyser grundade på ekonomi, statistik och matematik räknade planerarna 

ingenjörsmässigt ut de bästa lösningarna för samhället där även de sociala faktorerna 

uträknades på ett vetenskapligt sätt. Social learning lade fokus på att planering skulle ske med 

medverkan av de människor den berörde. Planerarna och allmänheten skulle lära av varandra 

och dialogperspektivet introduceras för att stärka förhållandet mellan kunskap och handling. 

Det är detta synsätt som i senare tid har utvecklats till den kommunikativa planeringen som 

fått genomslag i vår tid och innebär en inriktning mot mer kvalitativa synsätt (Nyström 1999). 

 

Samhällsplaneringen har under de senaste 50 åren präglats av två olika förhållningssätt. Dels 

har det funnits en tendens att centralisera och avpolitisera beslutsfattande för att istället öka 

den tekniska expertisens roll. Å andra sidan har det uppkommit krav på ökat 

medborgardeltagande i beslut, större ansvarsskyldighet hos lokala politiker och tjänstemän 

och en växande kritik mot beslut styrda av teknisk expertis. Dessa två synsätt som i stor 

utsträckning motsätter varandra har rubricerats som ovanifrån (top-down) och underifrån 

(bottom-up) förhållningssätt till planering (Murray & Greer & Houston & McKay & Murtagh 

2009). 

 

2.4.1 Rationell planering 
 

Den rationella planeringen med dess ovanifrånperspektiv har sitt ursprung i 1960-talets 

uppkomst av intellektuell teknologi med dess syn på systemanalys. Samhällsplaneringen 

började betraktas som en rationell vetenskap om strukturerandet av områden i funktionella 

enheter och maximerandet av landanvändningen. Det platsspecifika perspektivet och 

kunskapen om enstaka företeelser fick ge vika för ett mer logiskt tänkande på landområden 

som skulle struktureras enligt principer om ekonomisk maximerande. Tillvägagångssätt för 

hur planeringen ska appliceras styrdes enligt en rationell planeringsprocedur som innefattade 

datainsamling, prognoser, strategiformulering och utvärdering som viktiga steg i 

planeringsarbetet, men som saknade utrymme för ett områdes specifika innehåll och kontext. 

Denna metod blev snart antagen som en universell sanning som kunde appliceras på alla 

landområden och aspekter inom samhället (Murray et al. 2009). 

 

1950 och 60-talets planering fokuserade kring den rationella planeringsteorin som antog att 

bättre samhällen skulle kunna planeras genom att använda vetenskapliga modeller på 

samhälleliga funktioner. Detta synsätt blandade inte in berörda aktörer eller föreningar i 
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planeringsangelägenheter då planerarens roll var att fungera som teknisk expert som skötte 

hela planeringsprocessen (Watson 2011). Ett perspektivskifte har ägt rum i planeringen det 

senaste decenniet från ett utifrånperspektiv med generella och statistiska beskrivningar av 

områden till ett inifrånperspektiv som centrerar kring lokala kunskaper och erfarenheter av ett 

område. Därmed har även synen på den byggda miljöns roll ändrats och en plats ses nu ha stor 

roll i identitetsskapandet hos sina invånare (Lilja 2005). 

 

2.4.2 Kommunikativ planering 
 

Under 1960-talet växte en opinion fram som förespråkade en process med större 

medborgarinflytande som motpol mot den traditionella planeringen med dess 

ovanifrånstyrning. I och med att individerna förde in sina särintressen i den demokratiska 

planeringen fick planerarna axa dels den nya rollen som medlare mellan olika grupper men 

även funktionen att bedöma olika gruppers representativa legitimitet. Medborgarna agerar 

utifrån sina egna särintressen och organiserar sig i lokala opinioner medan planerare måste 

agera enligt de politiska beslut som fattas. Det kan därför lätt uppstå konflikter genom 

medborgarinflytande i den representativa demokratin (Tonell 2005). 

 

Underifrånperspektivet baserar sig på tanken på planering som en väg till social reform och 

vikten av kommunikation mellan planerarna och de medborgarna som planerna påverkar. 

Detta perspektiv söker möjligheten att påverka de strukturer som formar människors liv. Det 

humanistiska perspektiv som detta synsätt bygger på menar att om människor ges rätt 

information för att fatta beslut och möjlighet att påverka sin situation så kommer de flesta att 

fatta goda beslut som fokuserar på en förbättrad situation för samhället i stort (Murray et al. 

2009). 

 

Under 1980-talet började den kommunikativa planeringen att ta mer plats med dess fokus på 

identitet och områdesbaserad kunskap om sociala kontexter. Den syftade inte till att hitta 

universella lösningar på sociala angelägenheter utan istället till hur sociala normer och 

funktioner skapas och får ledande roll i vissa samhällsgrupper. Den nya planeringen kan sägas 

söka det speciella istället för det generella. Kommunikativ planering fokuserar på lokala och 

empiriska tillvägagångssätt genom att erkänna grupperingar, interagera med allmänheten, 

förmedla idéer, formulera argument, debattera meningsskiljaktigheter och söka demokratiska 

lösningar på komplexa frågeställningar. Planering som skapas på detta sätt kommer att ha en 

bredare acceptans och vara mer effektiva genom att de erkänner och medlar mellan olika 

intressen samt involverar lokala aktörer i hittandet av lösningar och skapandet av sin egen 

närmiljö (Watson 2011). 

 

Till följd av samhällsplaneringens tidigare fokus på rationalitet har kommunikativ planering 

utvecklats till nuvarande norm. Denna innebär organiserandet av en fungerande dialog mellan 

en mängd berörda parter och den bakomliggande teorin menar att människor har en förmåga 

att genom kommunikation enas om en konsensus som bygger på gemensamt förnuft. Den 

kommunikativa planeringen stödjer demokratins idé om deltagande till skillnad från 

traditionell rationell planering som utgått från representativ demokrati (Hermelin 2005). Ett 

kommunikativt tillvägagångssätt att utveckla kunskap vidhåller att kunskap inte är uppbyggt 

av en bestämd mängd färdigformulerad systematisk förståelse utan skapas i situationer där vi 

genom att kommunicera kan utbyta erfarenheter och kulturella eller etiska handlingssätt 

(Healey 1993). 
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2.5 Framtida planering 
 

För att utveckla planeringen att tillgodose framtidens behov måste först svagheter i rådande 

planeringssystem åtgärdas och nya metoder därefter utvecklas, förankrade i lokal 

områdeskunskap och möjliggjorda genom nya teknologiska lösningar (Engström 2005; Innes 

& Booher 2004; Murray et al. 2009). 

 

2.5.1 Brister i dagens planering 
 

Lagstadgat fordrade sätt att involvera medborgarna i planeringsprocessen i USA fungerar inte, 

menar Innes, professor på Berkeley universitet och Booher, från California State University. 

Det amerikanska planeringssystemet innefattar i likhet med Sverige samråd, granskning och 

överklagande. Anledning till att författarna menar att systemet inte uppnår önskad effekt är att 

man genom de obligatoriska stegen ovan inte på riktigt åstadkommer ett deltagande i 

planeringen och därmed inte lyckas öka nöjdheten hos allmänheten eller förbättra de beslut 

som myndigheter och tjänstemän fattar. Vidare finns en risk med att dagens metoder tenderar 

att gruppera allmänheten i de som är för eller emot det färdiga förslag som presenteras vid ett 

samråd. Diskussionen blir då reaktiv och konfrontativ och det blir ännu svårare för 

beslutsfattare att plocka upp idéer och åsikter som de kan grunda sina beslut på. Trots att 

fallgroparna med dessa metoder är välkända har de fått en näst intill okränkbar ställning i 

planeringsprocessen (Innes & Booher 2004). Även i Sverige har tillkortakommandena med 

den lagstadgade planeringen länge diskuterats och representativiteten i de kommunala 

beslutsprocesserna ifrågasatts; 

 
”Erfarenheter från samråd om översiktsplanering visar att det ofta är relativt få människor som sluter 

upp till de informations- och samrådsträffar som kommunen anordnar. Detta har tolkats som att det är 

svårt att väcka intresse kring så övergripande frågor som tas upp i översiktsplaneringen. En annan 

tolkning kan vara att intresset är dåligt därför att möjligheterna att påverka innehållet i planeringen 

är små. Andra former för medverkan i planeringen bör därför utvecklas.”(Nyström 1999:213) 

 

Deltagandet i planeringen är öppet för alla men det är långt ifrån alla medborgargrupper som 

lyckas få sina röster hörda när man ser till beslutsfattandet. Stora grupper i samhället som 

saknar kännedom om planeringsprocessen eller möjligheten att uttrycka sig inom dess ramar 

hamnar lätt utanför den demokratiska utvecklingen. Planerare och tjänstemän kan tro på de 

demokratiska processer som ligger till grund för politiska beslut men vara skeptiska till 

allmänhetens deltagande i dessa. Att engagera medborgarna i beslutsfattandet skapar ofta 

fördröjningar i processen och kan resultera i mindre lyckade beslut. Svårigheten ligger i att 

planerare kan sakna förankring i de platser som de beslutar om och därför behöva ta del av 

den lokala kunskapen som medborgarna besitter, men allmänheten kan däremot vara 

främmande för de politiska och ekonomiska begränsningar som styr planeringen och även 

sakna det långsiktiga tankesätt som planeringen kräver. Det kan leda till att planerarna blir 

ambivalenta kring att involvera allmänheten i diskussioner och medborgarna blir uppretade då 

de inte känner att deras åsikter leder till några förändringar utan att de ansvariga endast följer 

lagstadgade ritualer (Innes & Booher 2004). 
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2.5.2 Lokalt förankrad strategisk planering 
 

Samhällsplanering handlar generellt om maktutövning från samhällets sida och kan därmed 

inte betraktas som objektiv. Olika aktörer har skilda intressen och planering kan syfta till att 

kompromissa mellan dessa eller ta ställning för någon specifik part (Nyström 1999). 

Överbryggandet av olika aktörers arbetssätt stämmer väl överens med åtagandet att öka 

medborgarengagemanget i planeringen vilket är av yttersta vikt för demokratiseringen. De 

som innehar makten att fatta beslut måste vara beredda att dela med sig av denna till andra 

aktörer och allmänheten måste vara villiga att engagera sig och inse värdet i att göra detta. 

Olika deltagarstrategier och metoder behövs för att nå olika samhällsgrupper genom att de får 

möjlighet att möta planerarna för att mötas och lyssna på varandra. Kvaliteten av denna typ av 

planering beror till syvende och sist på att alla deltagare gemensamt accepterar sin roll och sitt 

ansvar för involverandet i planeringen. Bara på detta sätt kommer överbryggandet av 

ovanifrån- och underifrånperspektivet att möjliggöras (Murray et al. 2009). 

 

Strategisk områdesplanering innebär att på ett strukturerat sätt analysera en lokal situation och 

lägga upp en plan för områdets framtida utveckling. Det är ett sätt att väva ihop ekonomiska, 

sociala, kulturella och miljömässiga aspekter som tidigare utvecklats på egna premisser, till en 

gemensam handlingsplan. Strategisk planering är en kollektiv, involverande process som 

syftar till att integrera olika samhälleliga områden genom delad erfarenhet. En strategisk 

planering är också starkt knuten till utmaningar som handlar om olika beslutsnivåer. 

Strategisk planering syftar till att binda ihop två axlar; dels den vertikala beslutsaxeln vars 

utmaningar handlar om att hitta ett samarbete mellan nationella, regionala och lokala aktörer 

och som kräver handlingssätt både ovanifrån och underifrån, och dels den horisontella axeln 

som handlar om tvär-sektoriella utmaningar mellan aktörer inom olika områden. En strategisk 

plan måste bryta ner vertikala och horisontella barriärer mellan sektorer och aktörer och skapa 

gemensam involvering och handlingssätt. Den ska överbygga hindrena mellan planering från 

ett ovanifrån- och underifrån perspektiv (Ibid.). 

 

2.5.3 Från government till governance 
 

I takt med den ökade globaliseringens ökar även antalet aktörer som är inblandade i olika 

beslutsprocesser. Det kan röra sig om transnationella organisationer, icke-statliga 

organisationer, intresseorganisationer, privata aktörer och sammanslutningar etc. 

Maktstrukturerna blir därmed allt mer komplexa och civilsamhället får större utrymme i 

beslutsprocessen (Jönsson & Jerneck & Arvidson 2011). Den hierarkiska myndighetens 

inflytande minskar då auktoritet och makt i en modern tid fragmenteras och information delas 

via nätverk. Det civila samhällets ökade betydelse handlar inte om att minimera statens roll 

utan om att öka politikernas mottaglighet. Här spelar allmänhetens möjlighet att delta i 

beslutsfattandet en viktig roll (Murray et al. 2009). 

 

Statens skiftande från att vara förvaltande myndighet till att i ökad utsträckning ägna sig åt 

reglerande och styrande processer har i litteraturen omnämnts som ett skifte från 

’government’ till ’governance’ (Abrahamsson 2012; Forsberg 2005; Jönsson et al. 2011). 

Governance innebär en förändring från en tidigare linjär ovanifrånstyrning i riktning mot en 

politik som bestäms genom aktörers interaktion i olika nätverk och som kan jämföras med ett 

underifrånperspektiv (Hermelin 2005). Denna utveckling innebär i praktiken att ett stort antal 

aktörer på olika sätt blandar sig in i beslutsprocesser som tidigare var förbehållna staten. Det 

ökade antalet formella och informella regler samt interaktionen mellan ekonomiska och 
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samhälleliga aktörer medför att maktstrukturerna blir mer diffusa och kraven på 

genomsiktlighet och statens legitimitet blir viktigare (Jönsson et al. 2011). 

 

I de fall som aktörer lyckas samarbeta kan de utveckla nya metoder för att skapa kunskap och 

formulera gemensamma mål. Dessa bildar basen för att bygga och upprätthålla nya nätverk 

som ökar makten och handlingskraften hos deltagarna samt möjliggör för fler sektorer i 

samhället att engagera sig i det politiska beslutsfattandet. Då dialogen lyckas öppna upp för 

fler grupper kan legitimiteten i besluten öka och transparensen i dialogen leda till att fler kan 

acceptera majoritetsbeslut även när de själva är av avvikande åsikt. Processen kan även hjälpa 

planerare och beslutsfattare att öka tillförliten till att allmänheten är välinformerad och kan 

bidra med relevant kunskap för att förbättra deras beslut. Istället för att tillämpa ett generellt 

ovanifrånperspektiv bidrar de nya metoderna till att skapa kunskap underifrån genom 

samförstånd (Innes & Booher 2004). Traditionella gränser i praktiskt arbete mellan olika 

planeringsnivåer löses upp allt mer till följd av nätverksbildningen som dominerande 

organisationsform. Partnerskap med företrädare för olika grupper i samhället måste ständigt 

omförhandla sina maktrelationer och bilda nya allianser. Det finns dock motsättningar mellan 

önskan om nya beslutsformer och innovation och politikens rådande krav på detaljstyrning 

som noga reglerar vad som eftersträvas och som kan hindra innovation att ta plats i 

planeringen. Motsättningar finns mellan ambitionen att bygga politiken underifrån och 

behovet av reglering genom en central aktör som kontrollerar användningen av offentliga 

medel (Forsberg 2005). 

 

2.5.4 Flerdimensionell arena 
 

Kommuners roll i planeringen har ökat i betydelse då ansvaret för välfärden delegeras ner från 

staten till lokala nivåer. Planeringen börjar fokusera mer på lokal utveckling där problem på 

lokal nivå kan inte lösas genom statliga direktiv. Utvecklingen av lokala områden ses i 

ökande utsträckning istället komma från ett underifrånperspektiv med det civila samhället 

som drivande kraft. Humankapitalet skapar förutsättningarna för ett områdes utveckling och 

lokal mobilisering krävs därför för att kunna fånga upp och stödja de olika aktiviteterna som 

medborgarna engagerar sig i. I och med att städer växer kommer förändringar i befintliga 

bostadsområden i form av förtätningar i framtiden bli en allt viktigare del av stadsplanering. 

Denna utveckling innebär ett ökat antal berörda aktörer med olika viljor för sitt närområde. 

Planeringen kommer därför att behöva omdefinieras för att möjliggöra ökat lokalt inflytande 

och planerarrollen anta nya utmaningar som medlare mellan skilda intressen (Nyström 1999). 

 

Ökad social instabilitet i städer återspeglar globala frågor kring säkerhet, utveckling och 

rättvisa på ett väldigt konkret sätt. Dessa frågor är därför ofta enklare att lösa på en mer lokal 

nivå men kräver dock att de politiska beslutsfattarna förstärker dialogen med de olika 

befolkningsgrupper i samhället som har kunskapen om de konkreta problem de möter. Ett 

oundvikligt led i detta är att utveckla nya former för möten och dialoger där Internet har en 

stor roll genom den bredd av målgrupper som kan nås genom rätt sociala nätverk 

(Abrahamsson 2011). Kommunerna har rollen som det offentliga samhällets huvudaktör i 

detta arbete och initiativ från deras sida är därför viktigt för att hitta nya arbetsmetoder och 

öka medborgardeltagandet i planeringen genom att utveckla kontaktnät och 

identifieranyckelpersoner och lokala intresseorganisationer (Nyström 1999). 

 

Planerarrollen idag handlar inte längre om att kvantifiera data och fatta objektiva beslut utan 

istället om att sammanställa information från olika håll och agera som medlare mellan parter 
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med olika intressen i planeringen för att hitta kompromisser och lösningar som accepteras av 

så många inblandade som möjligt (Ibid.). Planeringen har fastnat i uppfattningen att 

medborgardeltagande handlar om att å ena sidan involvera allmänheten och å andra sidan 

myndigheterna. Detta dualistiska synsätt lyckas inte införliva andra aktörer i 

planeringsmodellen eller skapa en verklig dialog mellan intressenterna. Deltagande måste 

utvecklas till att bli ett samarbete mellan fler intressenter, både vinstdrivande organisationer 

och frivilliga föreningar, planerare och allmänhet som genom ett gemensamt ramverk kan 

interagera och influera varandra. Denna flerdimensionella modell handlar om att bryta 

envägskommunikationen mellan aktörerna och utveckla effektiva metoder för deltagande där 

kommunikation, lärande och handling är sammansvetsade och där alla aktörer lär av varandra. 

Sådana metoder för deltagande är inte reaktiva utan fokuserar på att förutse och fastställa 

framtida åtgärder (Innes & Booher 2004). 

 
Det som behövs är skapandet av forum där konsensus kan nås mellan experter, politiker, företagare 

och medborgare i hur de kan utveckla ömsesidiga samarbeten (Swyngedouw 2007). 

 

Att skapa en arena på lokal nivå där kommunens företrädare och olika intressenter kan 

förhandla om markanvändningen är ett sätt att öka motivationen i planeringen och att skapa 

ett mer jämlikt förhållande mellan parterna. Genom att diskutera de frågeställningar som finns 

tvingas intressenterna ta ställning till olika handlingsalternativ och öka förståelsen för 

komplexiteten i dessa frågor. Att från början vara öppen med vilket handlingsutrymme som 

finns är dock av yttersta vikt för att förstå vilka begränsningar planerarna har och inte inge 

falska förhoppningar om vad deltagarna kan påverka (Nyström 1999). 

 

2.5.5 Nya teknologiska lösningar 
 

IT har medfört betydande omvälvningar av så gott som all verksamhet i samhället. Data och 

telekommunikation används idag som självklara arbetsredskap och allt fler funktioner som 

berör privatlivet är uppbyggda kring olika former av IT-lösningar. Tidigare fysiska 

restriktioner som geografiskt läge, avstånd och tid har i hög grad övervunnits av de nya 

lösningar som IT har möjliggjort. Nya förutsättningar har därmed skapats i samhället för hur 

aktiviteter och verksamheter kan organiseras på ett mer effektivt sätt. Genom användandet av 

den teknologin som IT har medfört kan arbetsmoment rationaliseras, underlättas och 

effektiviseras så att uppgifter kan lösas snabbare och till lägre kostnader. Vidare kan en rad 

nya funktioner och tillämpningar möjliggöras genom användandet av IT såsom personliga 

tjänster på nätet. Det tredje stora tillämpningsområdet för IT är inom kommunikation där 

tidigare begränsningar överbryggs och rumsliga relationer påverkas genom nya nätverk och 

ökat informationsflöde. Telekommunikationen skapar förutsättningar för en fjärrnärvaro som 

möjliggör deltagandet i globala aktiviteter. Företeelser kan därmed få en spridning över 

geografiska områden som tidigare inte varit kopplade till varandra (Engström 2005). Internet 

har inte en hämmande effekt på den lokala sociala inverkan, tvärtom främjar det engagemang 

och social inverkan genom att ge fler möjlighet att engagera sig (Sampson 2012). Svenska 

företag ligger i framkant vad gäller utnyttjande av IT i sin dagliga verksamhet som tillämpas i 

ett brett fält av arbetsuppgifter. Samtidigt fortsätter utvidgningen kontinuerligt till nya 

områden allt eftersom teknologin utvecklas och möjliggör genomförandet av allt fler 

aktiviteter på nätet (Engström 2005). 

 

  



17 

 

2.6 Sammanfattning 
 

Detta kapitel har inletts med att presentera hur globaliseringseffekter tar sig uttryck i lokala 

företeelser och leder till nya samhällsutmaningar. I och med det ökade nätverkandet som 

möjliggörs av teknologins framfart, minskar medborgarnas samhörighetskänsla med den 

direkta geografiska omgivningen och länkarna med det lokala går förlorade. Varje individ får 

därmed ett ökat ansvar att själv knyta nya kontakter och formulera sin identitet.  Detta 

sökande efter självförverkligande medför att vissa tappar tilliten till det politiska systemet och 

söker sig till andra former av politiska aktioner vilket riskerar att splittra städernas 

demokratiska sammanhållning. 

 

För att minska segregationen och öka den sociala inkluderingen är det viktigt att göra det 

möjligt för medborgarna att delta i samhället genom arbete och möjlighet att påverka sin egen 

vardag samt känna tillhörighet till platsen där man bor. Genom att delta i utformningen av sitt 

närområde skapas ett välbefinnande på platsen och dess sociala kapital ökar. Beslutsfattarna 

får dessutom reda på allmänhetens preferenser och kan fatta mer välinformerade beslut som 

får större acceptans i samhället. 

 

Samhällsplaneringen har därför antagit ett underifrånperspektiv där medborgarna genom ökat 

deltagande tillsammans hittar lösningar på praktiska utmaningar som det multikulturella 

samhället för med sig. Till skillnad från tidigare rationell planering blir därför lokalt förankrad 

planering allt viktigare med ledord som inriktar sig på medborgardeltagande och dialog. 

Traditionella gränser mellan olika nivåer i planeringsarbetet löses upp allt mer och nya aktörer 

och nätverkande partnerskap ökar i betydelse. 

 

I denna utveckling har de lagreglerade möjligheterna för allmänheten att påverka 

stadsutvecklingen blivit allt mer kritiserade. Kritikerna menar att det lagreglerade deltagandet 

inte lyckas fånga upp representanter från alla samhällsgrupper och därmed inte kan ses som 

legitimt. Dessutom bjuds allmänheten ofta in till dialog i ett för sent stadium där den reella 

påverkansmöjligheten är mycket liten. Denna skepsis har lett till en ambivalens bland 

planerare att använda sig av dialoger i beslutsfattandet.  

 

Allt fler röster från olika samhällsnivåer föreslår därför ökat användande av nya teknologiska 

lösningar och skapandet av nya arenor för ökad samverkan mellan stadens olika aktörer i 

sektorsövergripande frågeställningar som rör stadsutvecklingen. 
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3 Metod 
 

Föregående litteraturgenomgång har visat hur underifrånperspektivet har utvecklats till det 

ledande synsättet inom planeringen och hur detta perspektiv används för att lösa några av de 

samhälleliga utmaningar som vi ställs inför. Tidigare forskning har dock även visat att det 

fortfarande finns brister i hur beslutsfattare i nuläget arbetar med att implementera detta 

synsätt i planeringsfrågor och att medborgardeltagandet behöver öka ytterligare. Denna studie 

avser därför att jämföra de riktlinjer och regelverk som beslutsfattare har satt upp för att styra 

arbetet med underifrånperspektiv, och särskilt frågor om deltagande och dialog, med de 

arbetssätt som ett antal identifierade aktörer använder i sitt arbete med att öka 

medborgarengagemanget och deltagandet i frågor som rör deras närområden. Syftet med 

studien är att se ifall beslutsfattarnas sätt att möjliggöra för detta perspektiv genom 

styrdokument och regelverk stämmer överens med hur implementerandet av dessa frågor ser 

ut i det praktiska arbetet på lokal nivå. Resultatet av denna studie presenteras i nästa del av 

arbetet. I följande del redovisas först mer ingående de olika tillvägagångssätten som används 

för att uppnå studiens resultat. 

 

3.1 Planering för och implementering av underifrånperspektivet 
 

Att underifrånperspektivet har erkänts i samhällsplaneringen kan ses på det faktum att 

processer som rör delaktighet, medborgarengagemang och dialoger planeras för från högre 

samhällsnivåer och beslutande organ. Denna studie ska jämföra olika samhällsnivåers syn och 

arbetssätt med detta perspektiv utifrån ett antal fallstudier. 

 

3.1.1Underifrånperspektivet i regelverk och styrdokument 
 

För att undersöka hur stadens beslutsfattare i sina regelverk och styrdokument uttrycker sin 

avsikt att arbeta med ett underifrånperspektiv kommer detta arbetes resultatdel att presentera 

officiella styrdokument och avsnitt inom dessa som rör deltagande och 

medborgarengagemang kommer att analyseras. Koncept som rör deltagande och 

medborgardialoger kommer att presenteras utifrån Stockholms översiktsplan och vision samt 

från Stockholmregionens regionala utvecklingsplan och synen på hur dessa ska 

implementeras kommer att fördjupas med grund i ett antal regeringsuppdrag och 

myndighetspublikationer. Genom att undersöka dessa dokument ges en bild av hur 

beslutsfattarna ämnar möjliggöra för lokala aktörer att påverka de strukturer som formar deras 

närmiljö.  

 

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ger vägledning för hur regionen 

ska utvecklas och ska ligga till grund för kommuners vidare planering vilket gör det intressant 

att studera hur denna plan uttrycker sina ambitioner vad gäller underifrånperspektivet och om 

dessa kan urskiljas i den kommunala planeringen. Stockholm stads Visionsdokument, Vision 

2030 – ett Stockholm i världsklass, är kommunens egna vägledande styrdokument om vad 

som gäller den sociala och ekonomiska utvecklingen och har utpekat kommunikation och 

ungdomar som särskilt viktiga i planeringen och kommer därför att undersökas liksom 

Promenadstaden som är Stockholms översiktsplan och utgör stadens viktigaste 

planeringsinstrument. 
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För att få med även myndigheternas och andra styrande marknadsaktörers syn på detta 

arbetssätt tas publikationer från Delegationen för Hållbara Städer och Stadsbyggnadsdialoger 

upp. Dessa har erfarenhet från sektorsövergripande samarbeten och nätverk och kan därför ta 

upp bra exempel på hur det fortsatta arbetet med ett underifrånperspektiv i fokus kan 

utformas. 

 

3.1.2 Underifrånperspektivets tillämpning hos lokala aktörer 
 

Genom ett antal kvalitativa intervjuer med identifierade aktörer som verkar för att engagera 

allmänheten i frågor som rör utformningen av deras närmiljö undersöks hur lokala aktörer ser 

på deltagande och den roll denna har i samhället. De praktiska exemplen som dessa grupper 

tar upp kommer att ligga till grund för arbetets analys om vilka möjligheter och begränsningar 

som finns i rådande styrdokument och hur befintliga hinder inom planeringen kan 

överbryggas. 

 

De två kommunala bostadsbolagen utgör en naturlig förbindelse mellan staden och 

lokalbefolkningen och är på grund av deras storlek intressanta då de har en stor 

påverkansmöjlighet i hur de styr utvecklingen i området. De två projekten Hållbara 

Hökarängen och Hovsjösommar som studeras närmare inom bolagen har tydligt utpekade mål 

att engagera och involvera boende i sin verksamhet och är därmed relevanta för detta arbetes 

syfte att fördjupa sig i. Även fast bostadsbolagen ägs av Stockholm stad respektive Södertälje 

kommun så har de decentraliserade kontor på plats som jobbar på ett väldigt praktiskt sätt 

med lokala idéer. Fryshuset har under lång tid bedrivit sin verksamhet och är med dess 50-tal 

projekt en av de stora aktörerna som jobbar med sociala perspektiv bland unga. Med tanke på 

deras bredd och långa historia känns de som en betydelsefull aktör att intervjua. De två 

grupperna LOS Fruängen och Fantastiska grannar, liksom Trädgården på spåret, har startat 

från privata initiativ och är således bra representanter för hur underifrånperspektivet, som 

denna studie avser att fördjupa sig i, skulle kunna arbeta i praktiken för att engagera 

allmänheten i stadsutvecklingsfrågor. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

För att kunna besvara arbetets syfte om hur väl stadens och beslutsfattarnas regelverk och 

styrdokument stämmer överens med det praktiska arbetssätt som stadens lokala aktörer 

tillämpar, behövde ett antal aktörer som arbetar enligt ett underifrånperspektiv först 

identifieras. Detta för att få större inblick i hur de verkar för att engagera medborgare att på 

olika sätt delta i frågor som rör utformningen av deras närområde.  Kvalitativa metoder 

används därför som tillvägagångssätt för denna studie och ett antal fallstudier väljs ut för att 

få fördjupad förståelse i aktörernas organisation och praktiska arbete med dessa frågor. Denna 

insamlade data ställs sedan mot textanalyser som utförs på offentliga dokument i form av 

regelverk, policys, handlingsplaner och andra skrifter som beslutsfattare och tjänstemän tagit 

fram för att styra arbetet med underifrånperspektivet. Särskilt fokus läggs här på hur dessa 

skrifter ser på deltagande och vikten av att engagera och involvera medborgare i frågor som 

rör planering. 
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Figur 1. Modell över tillvägagångssätt 

Källa: Wojtczuk, Ann-Sofi (2014) 

 

Genom att ställa beslutsfattarnas riktlinjer för arbetet med ett underifrånperspektiv mot lokala 

aktörers faktiska arbetssätt enligt modellen ovan kommer denna studie att undersöka om 

lokala aktörers metoder att arbeta med deltagande och medborgarengagemang lyckas mötas 

med de riktlinjer som staden anger för att utveckla ett arbetssätt fokuserat på 

underifrånperspektivet, eller om styrdokumenten och det praktiska implementerandet av dessa 

går varandra förbi. En vidareutvecklad version av modellen ovan kommer att presenteras i 

arbetets diskussionsdel och ligga till grund för analysen av studiens resultat. 

 

3.2.1 Fallstudier 
 

Syftet med fallstudier är att bidra till den totala kunskapen genom att teoretisera enstaka 

företeelser. En fallstudie kan innehålla olika metoder under dess process men är inte 

begränsad till dessa. Gemensamt för fallstudier är att de har fokus på lärande, konstruktion, 

upptäckt och problemlösning (May 2013:257-258). Fallstudier kan antingen användas 

generaliserande till att dra gemensamma slutsatser från ett begränsat antal företeelser eller för 

att förklara det specifika i ett fenomen. Vare sig konklusionerna är förklarande eller 

beskrivande kan de producera data av allmänt intresse för en frågeställning (Gummesson 

1991:74-75). Fallstudien har tidigare setts som en utgångspunkt från vilken man kan dra 

bredare slutsatser om samhälleliga trender och utvecklingstendenser vilket Chicagoskolan 

byggde vidare på och ofta valde att utifrån staden dra slutsatser som gällde samhället i stort. 

Utmärkande för fallstudier är att de söker efter en verklighet i ett enskilt fall som anses ge en 

spegelbild av den större omvärlden, de söker efter globala företeelser i det lokala (May 2013). 

Enligt resonemanget kan ett fall ha samma egenskaper som andra fall av liknande typ, därmed 

kan analysen av ett specifikt fall avslöja slutsatser som skulle kunna vara representativa för en 

bredare klass av fall (Ibid.). 
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Många av de verksamheter som utgör arbetets fallstudier härrör från de södra delarna av 

Stockholm, vilket är en avgränsning som har gjorts till följd av tidsbegränsningen för den 

egna studien och möjligheterna att inom denna utöka det geografiska studieområdet. De mer 

etablerade verksamheterna, såsom Fryshuset och Stockholmshems projekt Hållbara 

Hökarängen liksom TelgeHovsjös Hovsjösommar är i de flesta fall välkända av allmänheten 

(i vissa kretsar även Trädgård på spåret) men då detta arbete även gärna vill komma åt mindre 

grupper och privata initiativ som engagerar sig i frågor om deltagande har personliga 

kontakter och kännedom om områdena och de aktörer som verkar där visat sig vara 

avgörande. På det sättet kunde de tämligen nystartade initiativen LOS Fruängen och 

Fantastiska Grannar identifieras påträffas. 

 

3.2.2 Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ metod är en bred term som inbegriper många olika stilar av sociala undersökningar. 

Gemensamt för dessa är dock att metoden rör sig om hur människor förstår olika 

sammanhang och vilka beteendemönster som kan urskiljas. Det som utmärker den kvalitativa 

metoden är dess tillvägagångssätt att samla in och analysera data, vilken är mer djupgående 

än motsvarande kvantitativ metod (Denscombe 2003:267). Det gäller även att skilja på 

sekundärkällor som utgörs av tidigare insamlad information., såsom undersökningar, artiklar 

eller tillgängligt intervjumaterial och primärkällor som utgörs av data som författaren själv 

samlat in (Clark 1997:57). Vid intervjutillfället kan följdfrågor ställas för att reda ut 

missförstånd och få fördjupad information om vissa aspekter av ämnet. Helhetsförståelsen av 

ett fenomen blir därmed grundligare och validiteten ökar när svaranden får tala fritt och 

intervjuaren kan be om förklaringar (Larsen 2009). Kvalitativa metoder syftar till att mäta 

mening, definition, karaktärsdrag och beskrivning av en företeelse där vad, hur, när och varför 

är frågor som kan ställas (Berg 2001:3). Kvalitativa analyser ger en djupare känslomässig 

insikt som ökar förståelsen för nya fenomen. Komplexa sammanhang blir således möjliga att 

förstå ur perspektiv som är relevanta för det enskilda fallet. Utifrån enskilda fall kan modeller 

byggas upp med hjälp av vilka ett fenomen kan sättas i ett bredare sammanhang. Intervjuer 

som genomförs på ett kvalitativt sätt gör att det är möjligt att bidra med ny kunskap (Lantz 

2013:46). 

 

Då denna studie har ett jämförande syfte är den kvalitativa metoden lämplig att använda då 

denna syftar till att ge en djupare känslomässig helhetsbild av en företeelse som möjliggör 

förståelsen för denna i ett bredare sammanhang. Därmed möjliggör metoden jämförandet av 

enstaka händelser eller föremål med andra företeelser i samhället. Genom att använda denna 

metod möjliggörs därutöver att ny information som uppkommer under arbetets gång kan tas 

med i undersökningen vilket ökar validiteten i studien. 

 

Denna studie använder sig mestadels av primärkällor, antingen i form av egna intervjuer eller 

genom textanalys av officiella dokument. Sekundärkällor i form av artiklar samlas i några fall 

in från Internet för att komplettera de intervjuade aktörernas verksamhetsbeskrivningar i de 

fall där det inte finns några primärkällor att använda. I de fall där det har finns tryckt material 

eller hemsidor så prioriteras dessa. 
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3.2.3 Semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjuer har den flytande formen av en samtalston där varje intervju skiljer sig beroende på 

de intressen, erfarenheter och åsikter som intervjupersonen lägger fram. De är en dialog 

snarare än ett förhör och har i tidigare litteratur blivit beskrivna som ’ett samtal med ett syfte’ 

(Valentine 1997:111). Denna form av informationsinsamling är känslig och individorienterad 

genom att den tillåter intervjupersonerna att beskriva sin egen tolkning av en upplevelse. 

Under intervjuns gång finns möjligheten att återkomma till tidigare diskuterade ämnen för att 

fördjupa svaren genom följdfrågor. Komplexiteten hos ett ämne kan därför utforskas från 

flera håll vilket ger intervjuaren en bättre chans att få djupgående förståelse för ett fenomen 

och säkerställa att informationen är rätt uppfattad (Ibid.). 

 

Semistrukturerade intervjuer innefattar ett antal förutbestämda frågor eller frågeområden som 

ofta ställs i en viss systematisk ordning, men intervjupersonen uppmuntras utveckla dessa 

frågeställningar vidare utanför ramen för de standardiserade ämnena. Denna intervjumetod 

innehåller således både centrala frågor för att besvara studiens syfte men öppnar även upp för 

uppföljningsfrågor som låter samtalet få en friare struktur (Berg 2001:70-76). En kombination 

av öppna och fasta svar eftersträvas för att säkerställa att intervjuaren ska kunna besvara sin 

frågeställning samtidigt som denna ska kunna ta in ny information som breddar förståelsen för 

fenomenet och intervjupersonens upplevelser. Respondenten ger ursprungligen sin syn på det 

som intervjuaren finner meningsfullt för sitt syfte men intervjuaren får genom de breddade 

öppna svaren även en uppfattning om frågornas betydelse för respondenten. Genom de fasta 

svaren kan olika intervjuer ofta jämföras med varandra temamässigt medan de öppna svaren 

möjliggör en djupare analys av fenomenets kvaliteter. En modell kan ofta fungera som 

utgångspunkten för en semistrukturerad intervju för att relationer mellan olika begrepp ska 

kunna analyseras. Individens upplevelser av en eller flertalet företeelser står i fokus för 

frågeställningen (Lantz 2013:47). 

 

Semistrukturerade intervjuer väljs som intervjuform för den kvalitativa studien då syftet inte 

är att generera standardiserade svar utan att öka kunskapen om aktörernas verksamheter. 

Genom att i förväg förbereda ett par frågor säkerställs att den önskade informationen samlas 

in för att kunna besvara studiens syfte och i övrigt tillåts samtalet flyta fritt för att öka 

förståelsen kring vad intervjupersonerna anser viktigt och varför. De frågor som har beretts 

kan delas in i tre frågekluster, bakgrund till idén och hur verksamheten startade, 

verksamhetens samarbeten och kommunikation med stadens beslutsfattare samt utvärdering 

av verksamheten och framtidsvisioner för denna. Innan intervjun påbörjas presenteras 

uppsatsämnet och vad denna ska centrera kring, samt de tre frågekluster som ska tas upp. 

Under intervjuns gång ställs frågorna i möjlig mån i den presenterade ordningen, men i de fall 

då respondenterna själva börjar besvara följande frågeställningar får de prata fritt och ombeds 

senare utveckla sitt svar ytterligare om det är nödvändigt.  

 

3.3 Avgränsningar och källkritik 
 

Denna studie avgränsar sig geografiskt till Stockholms kommun där författaren verkar, dels 

då en viss lokalkännedom behövs för att identifiera lokala aktörer och dels för att möjliggöra 

för personliga möten och intervjuer. Gällande Hovsjösommar görs vissa avgränsningar då 

verksamheten drivs av TelgeHovsjö som ägs av Telge AB vilka i sin tur är helägda av 

Södertälje kommun vars styrdokument inte undersöks i detta arbete. Hovsjösommar används 

därför i denna studie enbart som gott exempel på de insatser som ett bostadsbolag kan göra 
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för att öka medborgardeltagandet men någon vidare analys kring hur verksamheten förhåller 

sig till kommunala styrdokument eller regleringar förekommer därför inte.  

 

Då denna studie utförs med en kvalitativ approach, innebär det att fallstudierna är begränsade 

till antalet så att de istället kan ges utrymme att undersökas mer ingående. Ifall studien hade 

kunnat utökas tidsmässigt hade fler intervjuer kunnat genomföras vilket hade kunnat påverka 

resultatet. Även den geografiska avgränsningen till Stockholms stad kan inverka på resultatet 

då andra kommuner kan arbeta på olika sätt med dessa frågor. Då syftet med studien är att se 

hur beslutsfattare planerar för att öka allmänhetens deltagande och engagemang i sina 

styrdokument och policys undersöks endast offentliga dokument för att ta del av deras 

ståndpunkt. Denna synvinkel skulle kunna utvecklas vidare genom intervjuer med politiker 

och tjänstemän vilket denna studie inte inkluderar. 

 

Nackdelarna kring kvalitativa metoder är att deras resultat inte kan renodlas på samma sätt 

som statistiskt kvantitativa tillvägagångssätt. Även om vissa mönster kan urskiljas så är deras 

inneboende natur mer förklarande än generaliserande (Larsen 2009). Användandet av 

fallstudier har fått utstå liknande kritik som kvalitativ forskning i stort, att tyngdpunkten 

ligger på den personliga upplevelsen eller företeelsen och generaliseringar om den sociala 

världen därför är omöjliga att göra. Fallstudier har dessutom kritiserats för att vara subjektiva 

och inte kunna erbjuda giltiga perspektiv på mångkulturella och komplexa sociala samhällen 

(May 2013). 

 

Förståelsen av ett specifikt fenomen eller process skapas genom tidigare förståelse hos 

intervjuaren och genom att ta del av respondentens upplevelse av en händelse så som denna 

förstod den. Båda personernas tidigare kunskap påverkar därför resultatet av studien. 

Möjligheten att genomföra ett större antal studier kan minimera risken för övertolkningar av 

enskilda fall, dock så är denna möjlighet begränsad på grund av den tid och engagemang som 

varje kvalitativ studie tar (Gummesson 1991:180). 

 

Ytterligare en aspekt att ta beräkning till vad gäller intervjuer som metod för datainsamling är 

att det finns en möjlighet att intervjuaren påverkar resultatet genom att antingen styra den 

svarande in på ett visst svar eller att respondenten av olika anledningar svarar det som han 

eller hon tror att intervjuaren vill höra (Larsen 2009). Ett intervjutillfälle är ett socialt möte 

mellan två människor där det som sägs är ett resultat av hur väl intervjuaren och respondenten 

förstår varandra. Människor tenderar att svara annorlunda på frågor beroende på hur de 

uppfattar intervjuaren. Både respondenten och intervjuaren har vissa preferenser och fördomar 

som påverkar den tillit och samförstånd som uppstår under en intervju. Intervjun påverkas 

även olika beroende på ämnets känslighet och hur öppet samtalet tillåts vara (Denscombe 

2003:170). Att hantera sin roll som intervjuare och ställa frågorna på ett förtroendeingivande 

sätt men utan att leda in respondenten på svaren är därför viktigt (Valentine 1997:118). De 

intervjuer som genomförs inleds därför med att förklara syftet med arbetet och vad som 

ämnas undersökas för att bygga upp ett förtroende hos intervjupersonerna och nå samförstånd 

kring syftet med intervjun. Vidare inleds intervjuerna med breda frågor om verksamheten för 

att värma upp respondenterna och få dem att känna sig bekväma i samtalet. 

 

En av intervjuerna genomförs via telefon på grund av tidsbrist hos respondenten vilket 

omöjliggör ett personligt möte, och en intervju genomförs via Skype då respondenten 

befinner sig utomlands. Det kan finnas både för- och nackdelar med dessa metoder att 

genomföra intervjuer på. Under telefonintervjuer saknas möjligheten för intervjuaren att ta till 

sig den ordlösa kroppskommunikationen som kan vara viktig för att förstå nyanser i samtalet, 
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däremot möjliggör de intervjuer som annars på grund av tid eller avstånd inte hade varit 

genomförbara. Telefonintervjuer kan även vara ett effektivt sätt att samla in information och 

enligt vissa forskare är de det bästa sättet att få svar på specifika frågor, som i en 

semistrukturerad intervju (Berg 2001:82-83). 

 

Vad gäller semistrukturerade intervjuer så medför fluiditeten i samtalet att dessa inte kan 

kopieras med samma resultat vilket lägger vikt på att intervjuaren uppfattar den information 

som kommer upp i samtalet korrekt (Valentine 1997:111). För att säkerställa detta skriver 

författaren efter genomförandet av samtliga intervjuer ner och skickar en sammanfattning av 

diskussionen till intervjupersonerna så att de får se vilken information som har uppfattats som 

svar på frågorna. Alla respondenter ges chansen att ändra sina svar och samtliga tillfrågas om 

de ville vara anonyma. Hälften av intervjupersonerna bad efter genomförda intervjuer om att 

få göra mindre rättelser såsom formuleringsändringar eller att ta bort viss information, men 

ingen av dessa ändringar påverkade intervjuresultatet avsevärt. Ingen av de tillfrågade 

respondenterna önskade vara anonym i denna studie. 
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4 Resultat 
 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, den första fokuserar på beslutsfattarnas syn på 

underifrånperspektivet och presenterar befintliga regelverk och styrdokument samt hur 

myndigheter ser på aktuella och framtida arbetssätt med detta perspektiv i fokus. Den andra 

delen tillhandahåller lokala aktörers syn på underifrånperspektivet med utgångspunkt i 

genomförda intervjuer med identifierade lokala aktörer. 

 

4.1 Beslutsfattarnas syn på underifrånperspektivet 
 

Kommande del baserar sig på empiriska textanalyser och presenterar de viktigaste 

regelverken och styrdokumenten som Stockholms kommun har att förhålla sig till i sin 

planering och påvisar hur de beskriver att staden ska ämna arbeta med ett 

underifrånperspektiv i stadsutvecklingsfrågor. Särskilt fokus läggs på hur regelverk och 

styrdokument reflekterar kring deltagande och dialoger. Resonemanget fördjupas därefter i ett 

antal regeringsuppdrag som belyser hur myndigheter, kommissioner och forskarråd ser på 

samhällsfrågor och arbetssätt som påverkar underifrånperspektivet samt vilka utmaningar de 

identifierar för detta arbete i nuläget. Argumentationerna studeras sedan med grund i 

erfarenheter som kommuner har erhållit genom att arbeta med metoder som kretsar kring 

dialog och medborgardeltagande och avslutningsvis beskrivs vilka möjligheter som har 

påträffats för en framtida utveckling av samhällsplaneringen enligt ett underifrånperspektiv. 

 

4.1.1 Regelverk och styrdokument 
 

Beslut som tas i riksdagen är av betydelse för städers utveckling genom lagar och direktiv, 

budget, skatter och avgifter samt andra former av styrmedel. Aktörer i städerna berörs av 

politikernas beslut och riktlinjer och vilka mål, strategier och agendor de sätter upp 

(Delegationen för hållbara städer 2012b). Kommuner har det viktiga välfärdsuppdraget att 

skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv som erbjuder dess invånare en attraktiv, trygg, 

jämställd, säker och tillgänglig livsmiljö. Den publika miljön ska inbjuda till vistelse och 

möten mellan människor och erbjuda mångfald och trivsel. För att åstadkomma detta krävs en 

samverkan mellan många olika parter. Kommuner har det övergripande ansvaret för 

samhällsbyggande och ska se till att alla stadsdelar erbjuder attraktiva välmående livsmiljöer 

för sina medborgare och sitt näringsliv. Mötesplatserna i staden ska vara funktionella, 

tillgängliga, trygga och estetiskt tilltalande. Det är även kommunens ansvar att se till att 

planeringsprocessen främjar delaktighet, kommunikation och möjlighet att påverka. Det 

innebär en planering som tillvaratar lokala kunskaper och använder sig av dialoger som 

verktyg i ett helhetsperspektiv. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning 

och moderna livsmönster ställer nya krav på samhällsbyggandet. Genom det kommunala 

planmonopolet finns förutsättningar för att göra politiska avvägningar. Kommuners roll har 

dock förändrats till en samordnande roll som för att uppnå sina mål om hållbarhet måste 

samarbeta ur ett helhetsperspektiv. Det handlar i praktiken om att integrera olika funktioner i 

medborgarnas vardagsliv och se till att klimatanpassa och energieffektivisera 

samhällsstrukturen (Sveriges kommuner och landsting 2011). 

 

Plan- och bygglagen, PBL, är tillsammans med miljöbalken med tillhörande förordningar de 

lagar som reglerar frågor om den fysiska miljön och stadsutveckling. PBL förser kommunerna 

med verktyg för att styra bebyggelseutvecklingen genom planläggning och bygglovsprövning. 
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Reglerna om samråd säkerställer att medborgarna får insyn i och möjlighet att påverka 

kommunens planer (Delegationen för hållbara städer 2012b). Enligt plan- och bygglagen har 

de boende rätt till inflytande över planändringar. Kommunen ska samråda med olika berörda 

aktörer vid framtagandet av en ny översiktsplan eller detaljplan och innan antagandet ska den 

planen ställas ut så att den som vill kan lämna synpunkter på förslaget. Vidare kan 

kommunens beslut i plan- och bygglovsärenden överklagas (Boverket 2010). 

 

Stockholmsregionen har en gemensam regional utvecklingsplan, RUFS 2010, som uttrycker 

regionens strävanden och ger vägledning för hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Planen 

har tagits fram av Tillväxt, miljö och regionplanering inom Stockholms Läns Landsting men 

bakom den står ett stort antal aktörer i regionen. RUFS 2010 är inte bindande men ska ligga 

till grund för kommuners strategiska planering och uttrycka Stockholmsregionens samlade 

vilja för nya program och insatser på nationell nivå. Visionen är att bli Europas mest 

attraktiva storstadsregion och för att nå sina mål har en rad strategier formulerats som ska 

styra arbetet (Tillväxt, miljö och regionplanering 2014). 

 

RUFS 2010 presenterar ett antal utmaningar som planeringen ska överbrygga med stöd i 

regionens strategier. Bland dessa nämns behoven av att öka tryggheten och minska 

utanförskapet. Tryggheten beskrivs som en förutsättning för en öppen och sammanhållen 

region som ökar stadens attraktivitet och sociala kapital. Ökad trygghet bidrar till högre 

livskvalitet och självförverkligande men baserar sig på att individerna kan känna en tillit till 

samhällets institutioner samt ta del av välfärden genom möjligheten till arbete. Samtidigt 

beskriver den regionala planen orättvisor i dagens arbets- och bostadsmarknader som hindrar 

den eftersträvade öppenheten. För att motverka utanförskapet måste diskriminering och 

intolerans motas vilket RUFS 2010 vill möjliggöra genom en regionförstoring som ökar 

möjligheten till arbetspendling och satsningar på infrastruktur och kommunikation för att 

skapa mötesplatser för olika individer i samhället och befolkning från hela världen 

(Stockholms läns landsting, Tillväxt miljö och regionplanering [TMR] 2010:19-20). 

 

Bland strategierna som RUFS 2010 tar upp för att arbeta med det sociala inkluderandet tas 

behovet av en stärkt sammanhållning och frigöring av livschanser upp. Dessa innebär 

förespråkandet för en planering som ökar tillgängligheten mellan olika stadsdelar skapar fler 

mötesplatser. Segregationen ska motverkas genom naturliga möten och rörlighet mellan olika 

regiondelar. Delningstendenserna minskar därmed och tillit och sociala kontakter byggs upp. 

RUFS 2010 pratar om vikten av att identifiera och stödja de processer och sociala arenor som 

kan bidra till att öka det sociala kapitalet. Genom en större bredd i bostadsutbudet ska 

segregationen bekämpas och med hjälp av infrastrukturutvecklingar mellan olika delar av 

regionen blir platser mer nåbara och attraktiva. De barriärer som hindrar medborgarna från att 

tillvarata sin fulla potential, genom att de på grund av kön, ålder, funktionshinder, etnisk 

tillhörighet eller annan grupptillhörighet inte ges samma villkor att delta i samhällslivet, ska 

tas bort. Det finns klyftor mellan svenskfödda och invandrare eller mellan män och kvinnor 

som inte låter samhället utnyttja allas kompetens fullt ut vilket är ogynnsamt för individernas 

hälsa och välbefinnande och även för samhällets ekonomiska tillväxt. Genom en satsning på 

utbildning och en rättvis arbetsmarknad får fler chansen att ta tillvara sina livschanser och 

komma till sin rätt (TMR 2010:24). Kommunikation och kunskapsutbyte beskrivs som 

centralt för att planen ska kunna genomföras. En löpande dialog med invånare, företagare och 

organisationer som verkar i staden behövs för att alla ska kunna ställa sig bakom planen och 

bidra till att staden utvecklas i önskvärd riktning. En debatt via media eller Internet kan vara 

ett sätt att involvera många människor och ta del av flera olika perspektiv. Det är viktigt att nå 

nya grupper, och särskilt ungdomar, för att ta del av deras åsikter som är viktiga för regionen 
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på lång sikt. Att ge regionens aktörer tillfälle att samlas för dialog kan leda till en 

lärandeprocess med samsyn och upplevd gemensam identitet i regional utveckling (TMR 

2010: 224). 

 

Stockholms stad har även formulerat en vision fram till år 2030, Vision 2030 – ett Stockholm 

i världsklass, som har tagits fram genom dialoger inom staden och med företrädare för 

näringsliv, utbildning och myndigheter. Visionen är inte bindande men ska styra stadens 

prioriteringar och arbete i utpekad riktning (Stockholms stad 2014). Vision 2030 beskriver 

stadens ambitioner för att skapa ett Stockholm i världsklass genom tre teman som rör sociala 

och ekonomiska målsättningar. En av dessa rubriceras ’medborgarnas Stockholm’ och 

handlar om att skapa en trygg och demokratisk stad där samhällsservicen baseras på valfrihet 

och erbjuder ett tryggt åldrande. Staden ska ha en god sammanhållning genom ett stort utbud 

av bostäder och ett väl fungerande transportsystem.  

 

Dessa målsättningar ska möjliggöras bland annat genom att skapa mötesplatser, ta tillvara 

ungdomars nyfikenhet och erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och utbildningssäten, ställa 

invånare och företag i fokus för stadens myndighetsutövning genom respekt för enskilda 

människors behov och bekämpa åldersdiskriminering. Vidare framhåller visionen vikten av 

att Stockholm ska bli en stad utan fysiska och sociala barriärer genom att nya tvärförbindelser 

ska knyta ihop och bygga bort fysiska hinder som begränsar medborgarnas rörelsemönster, 

exempelvis stora trafikleder, och bebyggelsen ska blandas med serviceutbud, företag, kultur 

och grönområden. Ett utbud av bostäder med olika upplåtelseformer ska möjliggöra för 

bostadskarriär i hela staden och nya transportlösningar ska knyta samman regionen. Vision 

2030 betonar att Stockholm ska planeras med morgondagens stockholmare i fokus med de 

förväntningar och önskemål som de har på stadens tillgänglighet och service 

(Stadsledningskontoret 2007). 

 

Det viktigaste kommunala instrumentet som styr stadsutvecklingen är dock översiktsplanen 

som redovisar grunddragen i framtida markanvändning samt hur bebyggelsen ska utvecklas. 

PBL uttalar förväntningar på att ska finnas ett starkt samspel mellan översiktsplanering och 

det regionala tillväxtarbetet. Det finns därför bestämmelser i PBL om att det i översiktsplanen 

ska framgå hur denna tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål och 

utvecklingsprogram (Delegationen för hållbara städer 2012b). Stockholms översiktsplan, 

Promenadstaden, återkopplar till det mål som betonas i Vision 2030 om att skapa en trygg och 

levande stad, genom att formulera en strategi för främjandet av en levande stadsmiljö i hela 

staden. Denna ska uppnås genom kompletteringsbebyggelse av bostäder, verksamheter och 

andra anläggningar med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Genom förtätningen ska en 

bredare variation av bostäder och service kunna erbjudas. Planen fokuserar utbyggnaden 

främst på redan exploaterad mark och i goda kollektivtrafiklägen som kan förtätas och 

effektiviseras genom att flytta olämpliga funktioner, som exempelvis parkeringsytor som kan 

förläggas under mark och byggnader. Vidare kan öppna ytor, som idag upplevs som ödsliga 

och otrygga, bebyggas och därmed ges en funktion. Nödvändigheten med dialog nämns här 

som särskilt viktig för att få med de boende och verksamma i befintliga områden för att 

därigenom öka kunskapen om de lokala behov som finns på platsen. 

Kompletteringsbebyggelse i staden är nödvändig för att möta stadens befolkningsökning, 

däremot kan denna istället för skapa de mervärden som den eftersträvar, bidra till potentiella 

konflikter om den inte sker i samförstånd med invånarna (Stadsbyggnadskontoret 2010:44-

46). 
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En annan av de strategier som omnämns i Promenadstaden som berör sociala aspekter är att 

koppla samman stadens delar för att skapa en mer sammanhållen stad utan sociala och fysiska 

barriärer.  Här finns en möjlighet att koppla ihop de stadsdelar som idag är bristfälligt 

integrerade med sin omgivning och därigenom skapa fler mötesplatser ide grönområden som 

idag ofta skiljer stadsdelarna från varandra. Ny bebyggelse som minskar barriäreffekterna och 

förstärkningen av infrastruktur med utvecklingen av tvär-förbindande kollektivtrafik är två 

sätt att skapa nya kopplingar och ändrar dagens rörelsemönster som i regel inte stöder resor 

till andra målpunkter än innerstaden (Stadsbyggnadskontoret 2010:41-43). 

 

4.1.2. En hållbar stadsutveckling förutsätter samverkan genom deltagande 
 och dialoger 

 

Städernas viktigaste aktörer utgörs av medborgarna som bor, lever och verkar i den. En 

hållbar stadsutveckling måste utgå från deras perspektiv (Delegationen för hållbara städer 

2012b). Hållbar stadsutveckling handlar om att främja värden som bidrar till städers 

attraktivitet och ger individerna bättre förutsättningar för en god livskvalitet. Det är 

nödvändigt att synliggöra dessa värden i samhällsekonomiska kalkyler då de idag inte ges 

tillräcklig tyngd. De mjuka värdena behöver göras mer kvantifierbara för att tas på lika stort 

allvar. Den ökade sociala och rumsliga uppdelningen i städerna, segregeringen, bidrar till 

ökad fysisk och psykisk ohälsa. De insatser som finns för att bryta segregationen idag är ofta 

kortsiktiga ensidigt inriktade mot problemområdena. Det som istället behövs är långsiktiga 

insatser som gynnar integrationen som skapar förutsättningar för olika grupper att mötas och 

utveckla relationer (Delegationen för hållbara städer 2012a). De hinder som finns för hållbar 

stadsutveckling är saker som står i vägen eller aktivt motverkar en utveckling i önskad 

riktning och kan utgöras av bristfälliga fysiska strukturer eller tekniska lösningar, otydlig 

lagstiftning, grupper med skilda agendor, tidskrävande arbetsformer och trögändrade kulturer 

(Ibid.) 

 

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet fick i uppdrag av regeringen 

att främja hållbar stadsutveckling genom att bidra till ökad samverkan inom politikområden 

med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. En rad aktiviteter 

genomfördes med detta syfte och aktiviteter för de närmaste tre åren presenteras då påtagliga 

mervärden av en fortsatt samverkan har utpekats. Bland de aktiviteter som fullföljts inom 

ramen för detta uppdrag finns konferenser, seminarium, nätverksevenemang, 

fördjupningsstudier samt lanseringen av en bok samt en webbportal (Boverket 2013). 

Samarbetet resulterade i ett tydligare fokus på de behov som finns av att vidareutveckla 

sociala och kulturella aspekter och insikten om nödvändigheten av en arena som verkar 

överbryggande mellan professionella aktörer, offentlig sektor, forskning och allmänheten. 

Frågan om hållbar stadsutveckling innefattar många komplexa frågeställningar och kräver 

därför ett sektoröverskridande samarbete mellan dessa aktörer. För att även lekmäns 

perspektiv ska kunna föras in i myndighetssammanhang behövs fler arenor och kanaler som 

kan nå ut till olika målgrupper. Webbportalen Hållbarstad.se som togs fram inom uppdraget 

är ett exempel på ett verktyg som är lättillgängligt för alla och möjliggör utbyte av kunskap 

och erfarenheter då den innehåller goda exempel på hur hållbarhet skapas i samhället på ett 

sätt som är förståeligt och inspirerande. Mycket fokus lades på samarbete mellan 

myndigheter, ideella organisationer och enskilda aktörer för att engagera och sammanlänka 

dessa med varandra (Ibid.). 
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Uppdraget landade också i slutsatsen att en samverkan på högre nivå behövs för att lyfta fram 

kunskaper om sociala perspektiv på stadsutveckling och att denna bör fortsätta. Slutledningen 

relaterades till UN-Habitat som uttrycker att frågor om livskvalitet, hållbarhet, social 

inkludering och infrastruktur måste diskuteras tillsammans för att förhindra att det kortsiktiga 

ekonomiska perspektivet blir avgörande i de beslut som fattas. Några av de utmaningar som 

identifierades för det framtida arbetet är behoven av att öka den demokratiska processen i 

stadsutvecklingen, överbryggandet av sektorstänkande, värdera kulturarvet som en resurs, 

inkludera hela staden i stadsforskningen. Spridningen av goda exempel är centralt i arbetet 

med kulturell och social hållbarhet och behöver därför möjliggöras genom satsningar på 

verktyg som når ut till en bred publik (Boverket 2013). 

 

I ett annat regeringsuppdrag till Boverket gavs de uppgiften att sammanställa och utvärdera 

erfarenheter av boendeinflytande i verksamheter som aktivt arbetar med att utveckla 

bostadsområden. Inflytande kan ges genom olika åtgärder och på olika nivåer, det kan handla 

om allt från upprustningsmöjligheter av den närmaste utemiljön och förändringar i 

utformningen av bostadsområdet till ett inflytande över den övergripande utvecklingen av 

hela stadsdelen. För att skapa bättre livsvillkor i det egna bostadsområdet som i nuläget 

kanske präglas av utanförskap, är fastighetsägaren och kommunen huvudaktörer gentemot de 

boende (Boverket 2010). Boverket konkluderar att det inte verkar finnas någon gemensam 

handlingsplan bland fastighetsägare eller kommuner på hur man arbetar för att lyckas med 

satsningar på utökat boendeinflytande. Istället har olika metoder lyfts fram som presenterar 

åtskilda tillvägagångssätt. Bland de idéer som påträffas framhålls bildandet av mindre 

arbetsgrupper med vilka fastighetsägaren lättare kan hantera diskussioner och återkoppling av 

åtgärder. Vidare understryks symbolvärdet av att högre tjänstemän från berörda kommunala 

förvaltningar och politiker tar del av sammanhang där de får möta de boende och svara på 

deras frågor. Beroende på vad det är för slags utmaningar man står inför kan det också vara 

aktuellt med aktörer från andra statliga myndigheter såsom polisen, arbetsförmedlingen eller 

försäkringskassan. Att ha en tillgänglig möteslokal i det egna området kan också spela en 

betydande roll för att folk ska kunna träffas och interagera i sociala aktiviteter. Om inte 

enkäter och intervjuer ger tillräckligt underlag kan hembesök vara ett sätt att skapa relationer 

med hyresgästerna och ta del av deras åsikter och idéer. Gåturer, trygghetsvandringar, lokala 

kontor eller mobila montrar och användandet av sociala medier är andra metoder som ofta 

hålls fram som viktiga åtgärder för att nå ut till allmänheten (Ibid.). 

 

Att invånarna i ett område får möjlighet till att möta varandra och prestera ihop ses ofta 

främja demokrati och inflytande. Genom att ta tillvara de kunskaper som invånarna besitter 

ges bättre förutsättningar för en lyckad stadsdelsutveckling då invånarna känner sig 

respekterade och lyssnade på vilket ökar känslan av tillhörighet och identifikation med sitt 

bostadsområde. De boende har värdefulla kunskaper i om hur det egna området fungerar och 

vad som behöver göras om eller utvecklas. Om man lär känna andra i området där man bor 

och rör sig blir man tryggare och känner sig beredd att ta ett större ansvar vilket ökar trivseln 

och ofta minskar skadegörelsen. De samhälleliga aspekterna med att förorda boendeinflytande 

och deltagande handlar således både om politiska mål som ökad integration och trygghet, 

minskade sociala spänningar och höjd attraktivitet hos kommunen som om ekonomiska 

vinster för fastighetsägarna genom minskade hyresförluster och ökat fastighetsvärde. Vidare 

kan en god dialog bidra till en smidigare process för fastighetsägarna att få acceptans för 

genomförandet av förändringar då de boende känner att de ges tillfälle att vara med och 

påverka (Ibid.). 
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För att en satsning på utökat inflytande ska bli lyckad finns det dock ett par faktorer som är 

avgörande. En stor utmaning ligger i att fånga upp de boendes intresse, därför behövs ett brett 

spektrum av kontaktvägar för att nå ut till olika grupper. Att göra sig tillgänglig och närvara i 

bostadsområdet genom decentraliserade kontor är en viktig förutsättning för detta då dessa 

mindre, naturliga möten ofta kan vara effektiva. Då lagstadgade sätt att uppnå 

representativitet ofta har uppvisat tillkortakommanden är det viktigt att ta tag i dem som är 

beredda att engagera sig. När åsikter väl kommer in måste fastighetsägaren eller kommunen 

ge återkoppling till de boende och vara beredda att beakta de synpunkter som kommer fram, 

och ifall det inte går att tillgodose dessa så bör detta motiveras. Därför behövs samverkan 

mellan olika berörda ansvariga då det ofta dyker upp önskemål från de boende som ligger 

utanför en enskild aktörs ansvarsområde (Boverket 2010). 

 

Vanliga medborgare är dock oftast inte tränade i att delta i planerings- och beslutsprocesser, 

de får heller inte betalt för att göra det och kan därmed ofta avstå från att medverka i dialoger 

med staden eller välja att när som helst hoppa av vilket gör ett långsiktigt samarbete 

svårförutsägbart. Att få mer makt över sin vardagssituation är dock ett tänkbart motiv till 

varför boende faktiskt väljer att engagera sig. Det engagemang som uppkommer från de 

boende behöver hållas vid liv för att fortsätta processen med positiv områdesutveckling. Det 

behövs därför en stabil plattform som grund för att skapa en förtroendeingivande relation 

mellan medborgarna och kommunen eller fastighetsägaren. Boverket konkluderar att fler 

arenor för utbyte av erfarenheter behövs för att kunna arbeta med utökat deltagande, dels 

måste yrkesrelaterade nätverk främjas och dels behövs en plattform för dialoger mellan olika 

slags intressenter och aktörer när det gäller boendeinflytande i praktiken (Ibid.). 

 

För att systematisera kommunernas erfarenheter av medborgardialoger och tillvägagångssätt 

att arbeta med kontinuerliga dialogprocesser skapades nätverket Stadsbyggnadsdialog som 

höll möten under 2011-2012. I nätverket ingick tjänstemän vid delegationen för hållbara 

städer och kommunala tjänstemän från Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping och 

Stockholm samt forskare från ett antal universitet och högskolor. Det övergripande syftet med 

nätverket var att öka insikten om delaktighetens och dialogens betydelse för städers 

utveckling genom att ta del av forskning samt utbyta lärdomar med varandra (Wistrand & 

Andersson & Stoltz Ehn 2013). 

 

Lars Westin, professor vid Centrum för regionalvetenskap på Umeå universitet som deltog 

vid Stadsbyggnadsdialogens nätverksmöte, lyfte fram att invånarna, företagen och 

fastighetsägarna i en stad är viktiga aktörer som vill få en kollektiv nytta i form av en 

attraktivare stad. Därför är det viktigt att skapa och upprätthålla arenor för diskussioner om 

stadens utveckling och framtid. Han menar dock att kommuner inte alltid behöver vara med i 

dessa samtal utan att vi snarare behöver komma bort från tanken att det ska vara kommuner 

som bjuder in och styr dialoger för att därmed komma bort från de ramar som begränsar dessa 

samtal. Det finns andra intressenter i staden som idag ofta saknas i dialogsammanhang som 

skulle kunna komma fram starkare. Även de boende kan bilda opinion genom att bygga 

vidare på föreningar och lokala intressegrupper och bjuda in kommunen till samverkande. För 

att ersätta dessa föreningar för deras insatser och uppbyggandet av socialt kapital ska deras 

resultat synliggöras som gott exempel vilket Westin menar är avgörande för exempelvis 

ungdomars engagemang. Medborgardialoger måste fortsätta att föras och uppmuntras men 

insikten om det större uppdraget som de ingår i vad gäller byggandet av sociala och 

ekonomiska värden behöver öka (Wistrand et al. 2013). 
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För politiker och planerare som arbetar i projektform är det lätt att avgränsa 

kommunikationen med medborgarna inom ramen för ett visst projekt, men i praktiken har en 

dialog ofta påbörjats tidigare och avslutas inte i samband med att ett projekt löper ut. Det 

behöver därför finnas arenor där en kontinuerlig dialog om stadens historia, nutid och framtid 

kan äga rum. Dessa kan vara digitala som utvecklandet av Hållbarstad.se eller fysiska som 

utställningen av den modell över staden och dess framtida projekt som forumet Stockholm 

Bygger ställer ut i kulturhuset i Stockholm för att kommunicera byggnadsplaner till 

Stockholmarna (Stockholm bygger 2014). En fortlöpande dialog kan underlätta för 

diskussionen om mer detaljerade planer då allmänheten får ökad förståelse för 

stadensutveckling (Wistrand et al. 2013). 

 

Enligt dagens plan- och bygglag ska medborgarna ha möjlighet att vara med och påverka 

planer, dock så tenderar samråd och ansatser med medborgardialoger bli odemokratiska då de 

inte lyckas fånga upp en representativ bas av befolkningen. Det är därför viktigt att reflektera 

över vilkas röster det är som hörs och vilka som inte finns representerade. Barn och ungdomar 

har till exempel inte tillgång till den representativa demokratin så ifall deras åsikter ska få 

vara med och utveckla samhället måste sätt hittas genom vilka dessa kan inhämtas. 

Stadsutveckling handlar ofta om att hantera konflikter, en väl fungerande dialog ska bidra till 

att viktiga frågor kan diskuteras från olika synvinklar. Detta kräver dock att parterna är öppna 

för att lyssna och låta sig påverkas av andra för att en genuin dialog ska kunna äga rum. Det är 

viktigt att dialogen inte har ett givet resultat från början som det gäller att säga ja eller nej till 

utan att planerarna lyssnar på de synpunkter som kommer in. I annat fall rör det sig snarare 

om en konsultation än om en verklig dialog. Politikens uppgift är att ge ramar för vad som är 

möjligt att åstadkomma och representera alla kommuninvånarnas bästa. De behöver alltså inte 

blint följa inkomna synpunkter men det är viktigt att de tar upp och återkopplar till dessa, 

annars finns en risk för att upplevelsen får en negativ effekt på tilliten till staden. En 

dialogprocess ska alltså inte sättas igång om det inte finns utrymme för faktisk påverkan från 

allmänheten (Ibid.). 

 

Under nätverkets diskussioner framkom att många planerare känner en viss ambivalens inför 

att släppa in andra i planeringsprocessen vilket enligt nätverket kan bero på att kommunernas 

styrning och organisation inte är anpassad efter kommunernas faktiska behov. Planerare kan 

vara alltför fokuserade på vad de kan få ut av dialogerna och glömma att det handlar om ett 

ömsesidigt utbyte. Att ta hjälpa av en samtalsledare som håller i dialogerna kan utjämna de 

roller som finns mellan medborgarna och planerarna och styra kommunikationen på ett 

pedagogiskt och effektivt sätt (Ibid.). 

 

Bland de brister i dagens arbetssätt som kommuner lyfte fram uppkom avsaknaden av 

tvärsektoriell samverkan från ett tidigt stadium och för sent påbörjade dialogprocesser. 

Nätverket drar slutsatsen att mer forskning behövs kring hur genuina stadsdialoger i tidiga 

skeden kan föras och hur de ska upprätthållas kontinuerligt. Politiska prioriteringar behövs 

samt anpassade resurser för att det ska var möjligt att föra en meningsfull kvalitativ dialog. 

Planeringsfrågor behöver förankras i hela kommunen och inte vara begränsade till separata 

förvaltningsavdelningar. Förutsättningarna behöver tydliggöras i möten med medborgare och 

fler samhällsgrupper behöver engageras genom en kvalitetshöjning gällande hur man ska föra 

dialog, med vilka och på vilket sätt. Även bra exempel togs upp som den centrumturné som 

Stockholms stad genomförde där antalet privatpersoner som yttrade sig över samrådsförslag 

ökade markant, eller satsningen under parollen ’Ring så kommer vi!’ där stadens mål var att 

aldrig säga nej om någon aktör bjöd in till samtal (Ibid.). 

 



32 

 

4.1.3 En flerdimensionell arena för tvärsektoriell samverkan 
 

Samhällsplanering har en övergripande och samordnande karaktör som syftar till att ordna en 

fysisk helhet av olika verksamheter. En plattform för samarbete kring frågor som rör 

stadsutveckling skulle kunna främja utvecklingsdrivande lösningar och hitta nya sätt att öka 

den sociala sammanhållningen (Delegationen för hållbara städer 2012b). En av de största 

utmaningarna i framtiden kommer vara att arrangera nya partnerkonstellationer mellan aktörer 

i staden som alla fungerar samtidigt. Nya IT-lösningar har en stor del i möjliggörandet av 

detta och det finns en ännu outnyttjad potential i IT som drivkraft för stadsutveckling, bland 

annat genom tillgängliggörandet av tjänster (Delegationen för hållbara städer 2012d). 

 

Delegationen för hållbara städer var ett forum som tillsattes av regeringen och verkade mellan 

2008-2012 med uppdraget att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Gruppen bestod 

bland andra av arkitekter, planerare, teknikkonsulter och exportfrämjare som tillsammans med 

kommuner, marknadsaktörer och andra parter arbetade sektorsövergripande med 

planeringsfrågor (Delegationen för hållbara städer 2012c). Delegationen har arbetat med att 

fördela ekonomiskt stöd till projekt över hela landet som var tänkta att fungera som förebilder 

och ge ringar på vattnet som driver på en vidareutveckling av samarbeten. Delegationen 

framhåller vikten av att satsa på goda exempel som driver på utvecklingen. En slutsats som 

har dragits av verksamheten är att det lokala ledarskapet har stor betydelse och initiativet 

måste komma från lokalt håll. De hinder som finns för en hållbar omställning är de 

institutionaliserade maktförhållandena som påverkar hur arbetet organiseras och vilka frågor 

som prioriteras vilket förstärker stuprörstänkandet. För att uppnå hållbarhet krävs en 

helhetssyn och tvärsektoriellt arbete. För att skapa genombrott i samhällsplanering krävs 

nytänkande och ett mer dynamiskt synsätt på innovation. Delegationen för hållbara städer har 

haft som en av sina huvuduppgifter att skapa en arena för möten och kunskapsutbyte vilket 

har bidragit till att engagera städer, företag och organisationer i hållbarhetsarbetet. Ett 

exempel på ett nätverk som delegationen initierade syftade till att föra ihop sina aktörers goda 

exempel tematiskt och koppla dessa till ett sammanhang i staden. I slutredovisningen av sin 

verksamhet framhävs att en sådan arena behövs även i framtiden (Delegationen för hållbara 

städer 2012d). 

 

Delegationen bedömde att de processer som har påbörjats under dess verksamhetsperiod 

måste ges möjlighet att fortsätta att utvecklas inom ramen för ett helhetsperspektiv. Det är 

därför viktigt att det även i framtiden kommer att finnas en mötesplats för lärande och 

samverkan. Ett långsiktigt perspektiv på samhällsutveckling förutsätter att barn och 

ungdomars perspektiv inkluderas genom att de erbjuds utrymme och verktyg, kunskap samt 

finansiellt stöd för att organisera sig (Delegationen för hållbara städer 2012b). Även 

Näringslivsdepartementet har förespråkat behovet av ett helhetsperspektiv i samband med ett 

seminarium som de arrangerade under 2012 om stadsutvecklingspolitiken där en av 

slutsatserna var att det behövs en samordnad politik för stadsutvecklingen, inte i form av 

något program utan genom en plattform som kan öka förståelsen mellan aktörer. Samarbetet 

mellan offentliga och privata aktörer kan genom detta förbättras och inledas i ett tidigare 

skede vad gäller olika stadsbyggnadsprojekt. Även när det gäller helhetstänkandet utifrån 

staden finns mycket som kan utvecklas. Det finns därför ett fortsatt behov av en samlande 

aktör, en sektorövergripande arena där fortsatt dialog inspireras och ges stöd. Utvecklandet av 

flera arenor med olika fokus och med varierande grad av komplexitet gynnar dialogen och det 

finns behov av såväl temporära mötesplatser som mer långgående nätverk (Ibid.). 
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4.1.4 Sammanfattning 
 

Denna del har presenterat de viktigaste regelverken och styrdokumenten som kommunen har 

att förhålla sig till i sitt planeringsarbete samt hur dessa beskriver ambitionen att arbeta med 

ett underifrån perspektiv, där deltagande och dialoger har varit centrala begrepp. Kommuner 

har det övergripande ansvaret för att samhällsbyggandet ska erbjuda attraktiva och välmående 

livsmiljöer för sina medborgare och sitt näringsliv och det åligger kommuner att se till att 

planeringsprocessen främjar delaktighet, kommunikation och påverkansmöjlighet. 

Plan- och bygglagen reglerar frågor om utveckling av den fysiska miljön och enligt denna ska 

medborgarna ha rätt till inflytande över planändringar genom att kommunen föreläggs att 

samråda med berörda aktörer vid framtagandet av en ny översiktsplan eller detaljplan. 

Stockholmsregionens gemensamma regionala utvecklingsplan RUFS 2010 uttrycker 

regionens strävanden och ger vägledning för hur regionen ska utvecklas fram till 2030. Bland 

de utmaningar som presenteras i denna finns behovet av att öka tryggheten och minska 

utanförskapet som ska möjliggöras genom en regionförstoring som skapar mötesplatser för 

olika individer i samhället. Segregationen ska minskas genom ökad tillgänglighet mellan 

stadsdelar och fler naturliga möten. Vikten av att identifiera och stödja processer och sociala 

arenor som bidrar till att öka det sociala kapitalet framhålls då kommunikation och 

kunskapsutbyte beskrivs som centralt för att planen ska kunna genomföras. 

Stockholms stads vision, Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass, har som ett av sina teman 

att skapa en trygg och demokratisk stad. Denna målsättning ska nås genom att skapa 

mötesplatser, tillvarata ungdomars nyfikenhet och erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och 

utbildningssäten. Visionen betonar att staden ska planeras med morgondagens stockholmare i 

fokus och deras förväntningar och önskemål på stadens tillgänglighet och service. 

Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, har som en av sina strategier att främja en 

levande stadsmiljö i hela staden. Nödvändigheten med dialog nämns som särskilt viktig för att 

få med de boende och verksamma som kan öka kunskapen om platsers lokala behov. 

 

Genom att ta del av ett antal regeringsuppdrag har denna del vidare belyst hur myndigheter, 

kommissioner och forskning ser på samhällsfrågor och arbetssätt som påverkar 

underifrånperspektivet samt vilka befintliga utmaningar som finns för arbete med detta 

synsätt i fokus. Dessa tankar har sedan förankrats i kommuners erfarenheter genom arbete 

med dialoger och medborgardeltagande. Slutsatserna från detta avsnitt pekar på behovet av 

ökad tvärsektoriell samverkan och samarbete med medborgare i ett tidigare stadium i 

planeringsprocessen.  Avslutningsvis fördjupas därför argumentationen i ett eget stycke om 

skapandet av en flerdimensionell arena för tvärsektoriell samverkan som en tänkbar lösning 

på befintliga brister i planeringen.  

 

4.2 Lokala aktörers syn på underifrånperspektivet 
 

Följande del presenterar det empiriska data som har samlats in genom i huvudsak intervjuer 

med ett antal aktörer som arbetar på ett praktiskt sätt med att öka allmänhetens engagemang 

och deltagande genom dialoger och aktiviteter i den egna närmiljön. De olika aktörerna 

presenteras inledningsvis kortfattat och därefter följer en fördjupad redovisning i vissa 

gemensamma beröringspunkter som uppkommit under intervjuerna. Med utgångspunkt i de 

intervjuade aktörernas beskrivningar söker denna del att redogöra för det förhållningssätt, som 

grupper som arbetar lokalt med att öka allmänhetens deltagande och engagemang i den egna 

närmiljön, har till befintliga regelverk och styrdokument samt till beslutsfattarnas syn på 

underifrånperspektivet. 
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4.2.1 Presentation av intervjuade aktörer 
 

Hållbara Hökarängen är ett projekt inom Stockholmshem som syftar till att utveckla 

Hökarängen genom att skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsdel. 

Utvecklingen av Hökarängens centrum, satsningen på att få in mer konstnärlig verksamhet 

och renovera 50-tals beståndet så att det blir mer ekologiskt hållbart är tre huvudområden 

inom projektet liksom en fördjupad satsning på miljöfrågor som tillkommit senare. Tanken 

med projektet centrerar kring att involvera de boende och verksamma i Hökarängen för att 

tillsammans utveckla stadsdelen. Åtgärderna som utförs utgår från vad de människor som 

engagerar sig vill göra och projektet är därför beroende av att få in förslag och idéer från 

boende i Hökarängen genom kontinuerlig kontakt och dialog (Hållbara Hökarängen 2014). 

För detta arbete intervjuades Åsa Stenmark som är Stockholmshems projektledare för 

satsningen med Hållbara Hökarängen. 

 

Hovsjösommar är ett initiativ startat av fastighetsägaren TelgeHovsjö 2007 som syftar till att, 

genom att erbjuda sommarjobb till ungdomarna i stadsdelen Hovsjö, mobilisera dem att 

förändra området till en trygg plats att bo på. Genom att samla tidigare sysslolösa ungdomar 

under sommaren och ge dem möjligheten att arbeta med upprustningen av sitt eget 

bostadsområde får både den fysiska miljön ett lyft och den sociala sammanhållningen ökar, då 

delaktigheten skapar större öppenhet och trygghet i stadsdelen. Tanken är att de boende är 

mer mån om utemiljön och känner större ansvar för denna, när områdets ungdomar själva har 

varit med om att sätta upp bänkar, sanera klotter, rusta upp parken etc. Satsningen har varit 

lyckad och skadegörelsen i området har minskat medan tilliten och framtidstron stigit bland 

ungdomarna sedan de har fått lokaler att umgås i och fått chansen att bevisa sig genom arbetet 

med det egna bostadsområdet. Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun (TelgeHovsjö 

2012). 

Natalie Nehme, fastighetsförvaltare på TelgeHovsjö och tidigare samordnare inom 

Hovsjösommar har ställt upp och svarat på frågor för detta arbete. 

 

Fryshuset (Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset) är en ideell riksomfattande organisation med 

huvudsäte i Stockholm där verksamheten startade 1984. De bedriver idag ett 50-tal 

verksamheter inom sina områden skola, passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning 

och arbetsmarknad. Fryshusets strävan är att arbeta relationsskapande med unga och utifrån 

deras passioner stärka deras självkänsla. En central aspekt i alla verksamheter handlar om att 

arbeta förebyggande med att ge de unga verktyg att utveckla sina inre kompetenser för att 

stärka de som individer och minska risken för dem att hamna i utanförskap. Fryshuset ser sig 

själva som sociala entreprenörer som försöker att hitta lösningar på de problem som de ser i 

samhället (Fryshuset 2014a; Fryshuset 2014b). 

För detta arbete har en intervju genomförts med Raisa Lång Velazco, verksamhetschef för 

sociala perspektiv på Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. 

 

Trädgård på Spåret är en ideell förening som samlar intresserade för att odla på det gamla 

spårområdet i Södermalm, mellan Eriksdalsbadet och koloniträdgårdarna. Ambitionen är att 

utveckla en park som visar på hur området kan användas på ett socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart sätt, att skapa pedagogiska trädgårdar med möjlighet för möten, kultur, 

evenemang och utställningar. Syftet är att bedriva en trädgård där medlemmarna kan odla 

själva, sprida kunskap om odling, ekologi och livsmedel samt att utveckla en framtidsstrategi 

för området som bygger på hållbarhet. Utöver den urbana trädgården driver föreningen en 

odlingsskola, en grön marknad, samt ett kombinerat kafé och bibliotek. Verksamheten 

startade 2011 och drivs gemensamt av medlemmarna (Trädgård på Spåret 2014). 



35 

 

Philipp Olsmeyer, grundare för Trädgård på Spåret har ställt upp i en telefonintervju där han 

svarade på mina frågor för detta arbete. 

 

LOS Fruängen (där LOS står för lika oavsett skillnader) är ett ideellt projekt som startade 

under 2013. Verksamheten vill skapa en tryggare stämning i Fruängen genom att samla upp 

ungdomar som ofta kommer från tuffa förhållanden och tillsammans med dem hitta på 

aktiviteter som ger dem något att göra och stärker deras självkänsla och tilltro till andra 

samhällsgrupper. Idén började när ett antal personer, bland dem sådana som själva växte upp i 

området, upplevde hur stämningen i centrum blev alltmer obehaglig samtidigt som 

ungdomarna hängde omkring där utan att ha något att göra. De tog därför kontakt med 

ungdomarna för att se ifall de kunde hitta på något tillsammans. Idag har de etablerat bra 

kontakt med ungdomarna och de hittar ständigt på nya aktiviteter, alltid med ursprungspunkt 

från ungdomarnas egna förslag. Bland annat har de organiserat en utflykt till Kolmården, 

thaiboxningsträning, de har startat ett fotbollslag och planerar för att bjuda in alla boende i 

Fruängen till gemensam korvgrillning där de presenterar sig själva och sin verksamhet. 

Samarbetet har lett till en bättre gemenskap i området där många av ungdomarna genom 

engagemanget har stärkts som individer, känner en stolthet för det egna bostadsområdet och 

för första gången vill mötas med andra grupper i samhället (Molinder2013;Espalani 2014). 

För detta arbete har jag intervjuat Krister Espalani som är en av projektledarna för LOS 

Fruängen. 

 

Fantastiska grannar är en Facebookgrupp startad av en privatperson i Bagarmossen där 

grannar tar hjälp av varandra i vardagliga saker för att få bättre kontakt och tänka mer 

hållbart. Idén började en kväll när initiativtagaren hade lagat för mycket mat och önskade att 

hon kände fler i området att bjuda över. Hon startade då en Facebookgrupp som så 

småningom spred sig, fick uppmärksamhet i media och växte snabbt. Tanken med gruppen är 

att skapa ett större humant ansvar och dra nytta av det faktum att grannar är en social grupp 

som man inte har valt själv och därmed kan vara nyttig att umgås med. Dessutom ökar 

tryggheten när man vet vilka som bor i ens närmiljö och man kan hjälpa varandra. 

Initiativtagaren vill gärna att gruppen leder till ett samhälle där folk vill och vågar se och bry 

sig om varandra och ta mer spontan kontakt med människor man möter och dessutom att folk 

ska börja tänka mer lokalt och miljömässigt (Samppala 2014; Wärholm 2014). 

Grundaren av Fantastiska Grannar, Elinor Wärholm har ställt upp på en Skypeintervju för att 

besvara mina frågor för detta arbete. 

 

4.2.2. Kommunikation och samarbeten med beslutsfattare 
 

De aktörer som har fört någon slags diskussioner med staden inom ramen för sin verksamhet 

upplever att kommunikationen dem emellan har varit bra och att samarbetet har varit givande. 

Fryshuset samarbetar både med staden och stadsdelen genom kontinuerliga möten med 

politiker och tjänstemän. De får stöd från offentliga medel för några av de verksamheter som 

de driver. Exempelvis har de fått stadens uppdrag att driva en skola i Husby där de har kunnat 

anställa lokala invånare och gett dem utbildning och stöd att ordna infrastrukturen, hantera 

ekonomin och ITn. De får även kommunala medel för flera av sina verksamheter, såsom 

Elektra som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck, United Sisters och Brobyggarna 

som jobbar med att stärka tjejers, respektive killars, självkänsla och Nätvandrarna som arbetar 

med unga vuxna förebilder på nätet. Inför alla ansökningar om medel från Stockholms stad 

har Fryshuset mycket dialog och diskussioner med staden om hur verksamheterna utvecklar 

sig och vilka nya trender som de ser i samhället (Lång Velazco 2014). Stockholmshem är ett 
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kommunalt bostadsbolag så samarbete och kommunikation med staden finns även inom 

Hållbara Hökarängen. Ofta handlar det om samarbete i specifika frågor, som hur torgmiljön i 

centrum kan utvecklas, där en workshop anordnades med stadsarkitekten, trafik- och 

exploateringskontoret samt fastighetsnämnden. Hållbara Hökarängen har även samarbetat 

mycket med Farsta stadsdelsförvaltning vad gäller den sociala hållbarheten för att öka 

tryggheten i området och hjälpa dem som lever i missbruk eller utanförskap. Många 

Stockholmspolitiker kommer till Hökarängen på studiebesök och projektet omnämns ofta som 

ett bra exempel på ett område där man har lyckats med stadsutveckling (Stenmark 2014). 

 

Även Trädgård på Spåret omnämns ofta av staden som ett bra exempel på stadsutveckling, 

bland annat i Den Gröna Promenadstaden. Kommunikationen med exploateringskontoret som 

förvaltar området upplevs ha fungerat rätt bra och staden har varit positiv till idén ända från 

början. Trädgård på Spåret blev även inbjudna från stadsbyggnads- och exploateringskontoret 

att delta i en workshop tillsammans med andra aktörer på platsen om hur området ska 

utvecklas i framtiden, de har däremot inte fått ta del av någon dokumentation från denna eller 

fått någon uppföljning om projektet så Trädgård på Spåret kan inte svara på om deras 

deltagande har lett till att stadens tjänstemän har tagit till sig av de idéer och förslag som 

uppkom under denna workshop eller inte (Olsmeyer 2014). 

 

Vad gäller LOS Fruängen så har de sedan början haft kontakt med Fryshuset i och med att två 

av projektledarna arbetade där och kunde utveckla ett samarbete mellan dem. Under den 

senaste tidens oroligheter i Stockholms förorter valde Fryshuset att gå in och arbeta 

förebyggande i Fruängen och LOS Fruängen fick då en summa aktivitetspengar tack vare 

vilka de kunde genomföra några av ungdomarnas aktivitetsförslag. Bland annat har de tagit in 

thaiboxningsträning och genomfört en resa till Kolmården som var ett barndomsminne som 

flera av ungdomarna ville återuppleva. LOS Fruängen har däremot inte haft någon kontakt 

med kommunens tjänstemän trots att det finns saker som de skulle vilja ha hjälp med, som en 

lokal för sin verksamhet eller möjligheten att kunna engagera sig på heltid genom en tjänst 

med projektet. LOS Fruängen skulle vilja att staden skulle se hur viktigt deras arbete är och 

att de faktiskt lyckas nå ut till och engagera de ungdomar som stadsdelsförvaltningens egna 

fältassistenter uppger att de har svårt att nå fram till. De har haft kontakt med 

stadsdelsnämnden om lokal men inte lyckats få gehör. Däremot så har de etablerat en bra 

relation med stadsdelens fältassistenter som bland annat hjälpt till att lyfta fram en konkret 

åtgärd som ungdomarna önskar sig till stadsdelen, nämligen att omvandla en grusplan (en s.k. 

kaninbur) till en konstgräsplan (Espalani 2014). Inte heller Fantastiska grannar har fört någon 

dialog med staden för att se om de kan hjälpa varandra framåt. Initiativtagaren till gruppen 

uppger att hon aldrig ens har tänkt på det och vet inte vad en dialog med staden egentligen 

skulle kunna ge. Däremot tänker hon att bostadsbolag och fastighetsvärdar å andra sidan 

kanske skulle kunna dra nytta av gruppen och informera nyinflyttade om denna så att de 

kunde få hjälp av sina grannar om de behövde låna något eller bara ville lära känna lite 

människor i sitt nya område (Wärholm 2014). 

 

4.2.3 Arbetet med deltagande och dialoger 
 

Flertalet av respondenterna var under intervjuerna inne på vikten av att lyssna på vad 

allmänheten har för utvecklingsidéer och förklarade hur de på olika sätt arbetar för att 

möjliggöra dessa förslag. Hållbara Hökarängen startade som en följd av de reaktioner som 

Stockholmshem fick in under stadens boendedialog som genomfördes på platsen 2010. 

Många av synpunkterna som kom in rörde Hökarängens centrum och boendemiljöer och 
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mätningarna visade att kundnöjdheten sjönk. För att bryta denna utveckling behövdes det ett 

projekt som kunde få igång en positiv gentrifiering i området istället (Stenmark 2014). 

 
”Ifall man vill att det ska vara en trivsam stadsdel att bo då måste man lyssna på de människorna som 

bor här och fråga vad de vill, vad de saknar och så vidare.” (Stenmark 2014) 

 

 Några av de åtgärder som har genomförts inom ramen för projektet är satsningen på en 

generationsväxling för att få ett större spann bland de boende i området, uthyrningen av 

tidigare tomma lokaler till konstverksamheter, bildandet av ett kulturnätverk, utvecklingen av 

centrum genom nya verksamheten och ökad service, sociala insatser för minskat utanförskap, 

aktiviteter som Hökarängens dag, loppisar och marknader.  Alla dessa satsningar syftar till att 

öka trivseln och skapa ett område som stämmer överens med det som de boende efterfrågar. 

Hållbara Hökarängen försöker så långt som möjligt att inte hitta på egna projekt utan istället 

lyssna av vad folk är intresserade av och bygger på det eftersom de på det sättet lyckas få 

större engagemang bland de boende. Idéerna för projekten som genomförs kommer 

underifrån, från boende eller verksamma i området (Ibid.). Hovsjösommar har sedan 

initiativet startade arbetat på liknande sätt med att hela tiden ha en utgångspunkt i 

ungdomarna och de förändringar som de vill genomföra i området. De har kontinuerliga 

möten där de samlar ungdomarna och förvaltare och lyfter idéer och har möjlighet att 

diskutera dessa och få en direkt återkoppling på vad som går att genomföra och vad som inte 

är möjligt. På så sätt förs hela tiden en dialog om vad som önskas och om det inte går kan 

man försöka hitta lösningar tillsammans. Ungdomarna förstår att det inte går att göra 

vadsomhelst på området men det är viktigt att de känner att de får ett tydligt svar och en 

förklaring. Genom att få in dessa synpunkter får bostadsbolaget större insyn i vad de boende 

önskar och kan planera in dessa åtgärder i sin budget för att säkerställa att de genomförs. De 

boende å andra sidan lär sig att deras åsikter blir hörda om de vågar lyfta dem och att de kan 

påverka om de försöker (Nehme 2014). 

 

Även LOS Fruängen har en grundidé i sin verksamhet att inte komma med ett färdigt koncept 

till ungdomarna utan att istället bygga upp projektet tillsammans med dem så att de känner att 

det är deras och att ansvaret ligger på dem att göra något bra utav det. Ungdomarna har därför 

vant sig vid att de måste komma med initiativ och vara engagerade för att något ska hända. 

Det har fått projektet att bli viktigt i ungdomarnas ögon på ett sätt som det inte alls vore om 

någon annan skulle komma och styra upp det åt dem. Då skulle de kanske vara med ett litet 

tag och sedan hoppa av, men nu vet de att projektet är deras och blir vad de gör det till, de 

måste ta hand om det och bete sig väl och ta ansvar (Espalani 2014). Fryshuset använder sig 

av ett liknande tillvägagångssätt där de alltid vill genomföra projekt tillsammans med unga. 

De välkomnar därför ungdomar att komma med idéer på projekt som de tillsammans kan 

bearbeta till färdiga förslag och koppla ihop dem med andra samarbeten eller söka medel för 

att genomföra dessa. Ungdomar har nya perspektiv och idéer som vi kan ha nytta av om vi lär 

oss att lyssna på dem (Lång Velazco 2014). Genom att engagera sig inser folk att det 

verkligen går att påverka stadsutvecklingen. Man måste inte acceptera allt som det är utan det 

funkar faktiskt att styra upp något och påverka utvecklingen menar grundaren för Trädgård på 

Spåret. Han tror att projekt som hans gör att folk kan se möjligheterna som finns att påverka 

sin närmiljö, staden och samhället i stort (Olsmeyer 2014). 

 

Respondenterna tog dock även upp vissa svårigheter som de har mött på vägen. Det kan gälla 

negativa reaktioner eller skepsis mot verksamheten bland invånarna eller i bemötandet av 

myndigheter. Hållbara Hökarängen har stött på boende som har ifrågasatt deras motiv med 

upprustningen av området och menat att de endast gör det för att öka marknadsvärdet på 
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lägenheter i området och omvandla hyresrätterna till bostadsrätter (Stenmark 2014). 

Hovsjösommar pekar på skepsis som de upplevde i det egna företaget till en början där vissa 

var rädda att släppa in ungdomar och ge dem så pass mycket ansvar (Nehme 2014). LOS 

Fruängen upplevde en negativ inställning från polisens sida under ett möte som de hade. Trots 

att de kommit för att presentera sig och sin verksamhet så blev dialogen väldigt konfrontativ 

och polisen misstänkte gruppen för att vara någon typ av ungdomsgäng. Samtalet lyckades 

därför inte att leda till något samarbete som det var tänkt. Istället bekräftades många av de 

fördomar som ungdomarna redan hade om polisen (Espalani 2014). 

 

Att ett kommunalt bostadsbolag går in och hjälper till att starta upp ett lokalt 

medborgarengagemang ser inte Hållbara Hökarängen som något negativt så länge de åtgärder 

som utförs har stöttning lokalt. De har även ett lokalkontor på plats i området vilket öppnar 

upp möjligheterna att etablera en kontakt som medför att folk kommer förbi och känner sig 

involverade i arbetet på ett annat sätt. Någon måste gå in och påbörja arbetet med att engagera 

de boende och det behövs en aktör som har ett helhetsgrepp och kan jobba brett med 

utvecklingsfrågor, någon som kan ge lite muskler åt de boende som vill saker men behöver 

hjälp med att komma framåt.  Det behövs en aktör som är villig, kunnig och har intresse av att 

genomföra ett sådant projekt. En aktör som kan ta rollen och driva projektet. Det finns inte i 

alla stadsdelar (Stenmark 2014). Även Hovsjösommar ser positiva aspekter med att 

bostadsbolaget tog på sig rollen som huvudaktör i områdets utveckling. De behövde hjälp från 

någon som var motiverad och engagerad och hade en vision för Hovsjö. Någon som hade den 

kunskap och mandat som krävdes för att ändra området. De boende som hade chansen att ta 

sig ifrån området gjorde nämligen ofta det så fort de fick tillfälle. De som blev kvar var de 

som inte hade samma möjligheter, som inte själva kunde ta tag i och rusta upp området då de 

inte hade den kunskap eller det driv som krävdes. Bostadsbolaget var en aktör som har 

möjlighet att initiera förändringen då de hade drivkraften och mandatet för att göra detta, de 

kunde sköta de byråkratiska och administrativa delarna och tog istället hjälp av de boendes 

idéer då det är dem som bäst kan området (Nehme 2014). 

 

Det behövs dock en långsiktighet och lokal förankring i de insatser som genomförs. Hovsjö 

hade tidigare upplevt en rad olika projekt för att rädda Hovsjö vilket minskade tilltron till 

dessa. De boende visste att projekten bara pågick under en förutbestämd tid och efter den 

skulle saker återgå till hur det var innan (Nehme 2014). En lokal förankring i de befintliga 

organisationerna och verksamheterna på platsen är därför viktig. Hållbara Hökarängen arbetar 

med att förankra sina insatser i en lokal förening, skolan, kyrkan och andra lokala aktörer för 

att idén ska kunna leva vidare och utvecklas även efter den avslutade projekttiden. Att hitta 

saker som kan ha bärkraft och leva vidare utan en projektledare på heltid är därför en viktig 

del i projektet. Det är därför viktigt att utgå ifrån den historia och engagemang som finns på 

platsen och bygga upp de resurser som finns lokalt. Man kan inte påföra ett område någonting 

uppifrån som inte grundar sig i det som redan finns på platsen (Stenmark 2014). Utan lokal 

förankring går projekt inte att genomföra. Man kan inte göra om samma projekt på exakt 

samma sätt på en annan plats utan behöver se till de behoven som finns på den givna platsen 

och därefter identifiera rätt aktörer. Ingen kan komma utifrån med ett färdigt koncept utan den 

lokala förankringen behövs för att alla är experter på sitt eget område och vet bäst vad som 

fungerar där. God lokalkännedom och relationer är nyckeln till allt (Lång Velazco 2014). 

 

Även Fantastiska grannar har som grundidé att skapa ett engagemang utifrån de lokala krafter 

som finns i området. Initiativtagaren till gruppen menar att grannar är en unik social grupp av 

folk som man själv inte har kunnat välja till skillnad från vänner, klasskamrater eller 

arbetskollegor som man ändå har någonting gemensamt med. Det finns få tillfällen där man 
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idag ställs inför möten med folk som kan vara i en annan ålder eller ha en bakgrund helt olik 

ens egna. Att lära sig att interagera med sina grannar kan därför vara nyttigt då man lär sig att 

samsas med folk som man inte själv är lik och som man därmed kan ha mycket att lära av 

(Wärholm 2014). LOS Fruängen är också inne på ungdomarnas avsaknad av positiva möten 

med vuxna som de upplever som ett problem i området. De arbetar därför mycket med lokalt 

engagemang och skapandet av lokala förebilder. Fruängen ser de som en ort som ofta 

uppfattas som bortglömd eftersom den inte är så pass för dålig att någon bryr sig om att göra 

något åt den, men det den är inte heller tillräckligt bra för att någon skulle bry sig om den. 

Den är ett mellanting (Espalani 2014). 

 
”När jag växte upp där med mina polare då fanns det inte heller mycket att göra. Man hängde i 

centrum, du vet, och förebilderna som fanns de var dåliga oftast. De äldre bryddes sig inte så mycket 

om de yngre, du vet, så man fick klara sig själv å så. Och det är en av anledningarna till att jag 

engagerade mig. Nu kan jag göra någonting för de yngre, de kanske kan ha nån att se upp till och det 

har uppskattats fett alltså, bland de unga, och jag vet att det hade gjort det på min tid också om det 

hade hänt nånting. Så det var därför vi engagerade oss.” (Espalani 2014) 

 

Användandet av lokala förebilder för att sprida engagemang och viljan att förändra något är 

något som även Hållbara Hökarängen använder sig av genom så kallade 

hållbarhetsambassadörer. De har många boende som engagerar sig i olika grad men har 

identifierat ett gäng som verkligen vill driva på en förändring. I deras fall är det folk som 

redan lever väldigt hållbart idag och inte har ett särskilt stort klimatavtryck. Det kan vara folk 

som redan bor i passivhus, är vegetarianer och har sålt bilen. Dessa personer kan användas för 

att sprida sin livsstil till, skapa ringar på vattnet, varigenom fler engagerar sig, även de som 

kanske inte ligger längst fram i sin omställning mot hållbarhet (Stenmark 2014). 

 

Att nå ut till folk på nya sätt, som genom användandet av nya plattformar såsom Facebook 

kan visa sig effektivt som Fantastiska grannar har fått erfara. Gruppen startade som en öppen 

Facebookgrupp i oktober 2013 dit ett antal personer som bor i Bagarmossen bjöds in. Genom 

att dessa i sin tur la till fler personer i gruppen så växte den sig så småningom allt större. 

Sedan skrevs det om gruppen i en blogg som drivs av en Bagarmossenbo där den omnämndes 

som en av de tio bästa händelserna under 2013. Efter det spreds kännedomen om gruppen och 

den växte snabbt. Gruppens grundare menar att hon egentligen inte aktivt har gjort något för 

att engagera folk utan de går ju med i gruppen av eget bevåg. Alla bor inte ens i Bagarmossen 

längre, men de vill ändå vara med. Liknande grupper har startats i andra stadsdelar så folk 

verkar vilja engagera sig i denna typ av gemenskaper och det finns inget som egentligen 

hindrar från att genomföra idén på andra platser. Gruppen har bara fått positiva reaktioner 

egentligen. Däremot så tyckte initiativtagarens vän som bor i Östersund tyckte att det var en 

typisk Stockholmsföreteelse att behöva starta en Facebookgrupp för något så självklart som 

att låna saker mellan grannar. Hos henne är det inget märkvärdigt utan det är så man gör ändå, 

så det alltid har varit. I Stockholm har responsen dock visat att det inte alls tycks vara så 

självklart längre. Initiativtagaren till gruppen har blivit intervjuad av både lokaltidningar, 

radio och nyhetsmorgon som alla har varit intresserade och tyckt att det var en ny och 

spännande idé (Wärholm 2014). 

 
”Jag tycker att det är alltid önskvärt när man tar hand om sin närmiljö och gör nåt roligt där. Alla 

argument som stämmer på oss stämmer ju på andra platser också, jag tycker att man kan ta hand om 

en yta som ser tråkig ut och när man har en idé om vad man skulle kunna göra där, så ska man göra 

det. Allt som får folk ut från sina lägenheter och får dem att samarbeta  

och göra nåt gemensamt är ju bra.” (Olsmeyer 2014) 
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Att skapa tillfällen att mötas är något som är en central idé även i Fryshusets verksamhet som 

försöker möjliggöra möten mellan olika perspektiv som kan samlas inom ramen för samma 

vision. På så sätt arbetar de med att överbrygga glappet mellan skola och arbete så att färre 

ungdomar hamnar utanför (Lång Velazco 2014). Att ha en bred front i de aktiviteter man 

genomför har varit en framgångsfaktor även för Hållbara Hökarängen som har haft möjlighet 

at jobba med många olika människor då de har gjort allt från att fixa kurser i ekologiskt smink 

till att utveckla Hökarängens centrum. Det har funnits något för alla att vara delaktiga i. Att 

projekten bara utgår från idéer och förslag som finns bland de boende är en annan anledning 

till varför projektet har fått så stort gehör. De boende har nu själva, med hjälp av de Hållbara 

Hökarängens hållbarhetsambassadörer, påbörjat aktioner som de driver helt på egen hand. De 

genomförde exempelvis en ’carrot mobb’, en mataktion där de utmanar de livsmedelshandlare 

som finns att ta in mer ekologiska varor (Stenmark 2014). 

 

De positiva aspekterna av att allmänheten engagerar sig i utformandet av sin närmiljö kan 

vara många. I teorier knutna till samhällsutvecklingen talar man om ett socialt kapital där 

medborgarna genom att engagera sig får ökad kunskap och kompetens samt en starkare tilltro 

till sin egen förmåga att åstadkomma en förändring av sin situation. I Hökarängen kan denna 

utveckling synas genom att centrumet och hela stadsdelen uppfattas som mer levande av de 

boende. Folk tycker att det har blivit mer trivsamt och de sociala problemen har minskat. 

Missbrukarhistoriken och ohälsotalen som historiskt sett har varit större i Hökarängen än i 

Stockholm i stort har minskat och de boende upplever en skillnad i stadsdelens stämning. 

Folk är lite stolta över att bo i Hökarängen för att det är lite coolt att bo här nu vilket det inte 

alls var för tio år sedan. Dessutom söker sig folk dit nu inte för att de måste utan för att de vill 

bo i en stadsdel där det händer grejer och där det kreativa och konstnärliga finns (Ibid.). 

 

I LOS Fruängen är målet att ungdomarna som är med i projektet nu, så småningom ska bli 

förebilder och ledare för nya ungdomar. Att se hur ungdomarna har lyfts och tänker mer 

positivt bara genom att träffas och prata och skapa en gemenskap. De har vuxit som individer 

och känner att de kan göra någon nytta. Tidigare har de ofta känt sig utanför samhället men 

genom deltagandet har de hittat en väg in och känner sig delaktiga. Det är denna delaktighet 

som gör att man bryr sig om samhället, att man inte kastar sten och krossar skyltfönster eller 

bränner bilar. När ungdomarna känner att de är en del av samhället så bryr de sig om det och 

ser till att göra något bra av det istället. De ska inte behöva tänka att de måste bränna bilar och 

kasta sten för att någon ska bry sig, utan de ska se att det faktiskt går att påverka sitt område 

på ett positivt sätt genom att engagera sig (Espalani 2014). Genom deltagandet i projekten 

förändras ungdomarnas självbild och de blir mer säkra på sig själva. Det leder till starkare 

individer som mår bra i sig själva och får en ny framtidstro (Lång Velazco 2014). Utveckling 

av det sociala kapitalet och den individuella utvecklingen hos ungdomarna är tydlig även i 

Hovsjösommars verksamhet. Deras koncept går ut på att de först tar in ungdomar som 

sommarjobbare. Om de gör bra ifrån sig kan de bli arbetsledare och sedan samordnare. 

Samordnarna går sedan ut i arbetslivet och lämnar sin plats till nya ungdomar som får en 

chans att avancera i Hovsjösommar. Ungdomarna får därigenom en chans att komma in i 

arbetslivet och bygga en bas som tillåter dem att gå vidare och utvecklas på arbetsmarknaden. 

När de kan få jobb och en lön känner de en vilja att ta tag i sin situation och göra något med 

sitt liv. Ungdomarna känner att de är en del av den positiva utvecklingen och ser sitt 

egenvärde, en stolthet över Hovsjö och en ökad framtidstro. Till och med kungen har varit på 

besök i Hovsjö vid två tillfällen (Nehme 2014). Stoltheten över det man åstadkommit finns 

även i Fruängen där ungdomarna upplever att de äntligen har något att vara stolta över vilket 

de inte haft tidigare. Nu vill de presentera sig och sitt projekt. LOS Fruängen har bildat en 

starkare gemenskap i området vilket också var en av visionerna för projektet. Butiksägarna i 
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centrum känner ungdomarna nu och de hälsar på varandra, de vet vilka ungdomarna är och 

behöver inte vara rädda för dem längre vilket de kanske var innan. Sådana till synes små 

grejer är viktigt och stort (Espalani 2014). 

 

I Hovjsö är den upprustningen som området har fått, ett bevis på att det faktiskt går att 

påverka utvecklingen i sitt bostadsområde. Hovsjö har blivit finare, människorna känner 

varandra och har genom delaktigheten skapat ett samarbete. När medborgarna vet vilka det är 

som har satt upp bänkar eller lagt gräset i parken så tar de hand om området på ett annat sätt 

och ser de till att ingen förstör. De problem som fanns tidigare med graffiti och skadegörelser 

har minskat, sedan samordnarna lät de som låg bakom detta, jobba med att göra rent och rusta 

upp. När de som tidigare har förstört får se hur jobbigt det är att städa upp eller laga det som 

blivit förstört så tänker de efter en gång extra. Hovsjösommar lär barn och ungdomar att agera 

rätt och det får effekt även på hur de äldre i området beter sig. De vill inte slänga skräp på 

gatorna när de vet att deras barn arbetar med att plocka upp det. Bland de boende i Hovjsö har 

kraven på att det ska vara rent och snyggt ökat. För ett par år sedan hade Hovsjö problem med 

bilbränder, men nu bli folk arga när någon slänger skal från solrosfrön på marken (Nehme 

2014). 

 

Relationsbyggande och ansvarsgivande är nyckelord i LOS Fruängens verksamhet. Genom att 

samla alla krafter och skapa ett samarbete som inte finns där annars visar de att det går att 

göra något tillsammans. De bygger relationer med ungdomar som ofta har negativa tidigare 

erfarenheter av vuxna, allt från lärare, poliser till andra vuxna de stöter på i sin vardag. 

Ungdomarna är heller inte vana vid att få eget ansvar, de har aldrig känt att det är någon som 

litar på dem tidigare. Genom att ge dem ansvar och visa att man litar på dem måste 

ungdomarna till slut lära sig att sköta sig och växer då som människor (Espalani 2014). 

 

Det samhälleliga ansvaret kan vara något som är jobbigt och obekvämt ibland, det är en fråga 

om hur man ställer sig till samhället i stort, hur mycket man vill veta om folk och hur man 

reagerar när man får veta mer än man kanske hade önskat, menar grundaren av Fantastiska 

grannar. Det kan vara så att man upptäcker att någon av grannarna har problem av något slag 

som det kanske vore lättare att blunda för. Då får man väl ställa sig frågan om ur mycket 

ansvar man har för folk runt omkring sig. Hon menar att hon trots det vill att folk ska kunna 

se varandra och att även om man kanske inte kan förändra sin grannes liv så kanske det blir 

lite lättare om man i alla fall kan hälsa på varandra och hjälpa till med småsaker som att låna 

ut någonting. Förhoppningen är att Fantastiska grannar kan öppna upp för mer spontan 

kontakt och bidra till att skapa ett samhälle med lite mer gemensamt humant ansvar där folk 

tar lite notis om varandra och vet vilka som bor omkring en, att de väljer att se varandra 

(Wärholm 2014). 

 

4.2.4 Behov av ökad samverkan 
 

Respondenterna har genom sina verksamheter uppmärksammat vissa svårigheter som de 

upplever i samverkan med staden och i de möjligheter som de ges att påverka samhället 

genom sina projekt.  Trädgård på Spåret tar exempelvis upp kortsiktigheten i planeringen som 

ett hinder för verksamheten att utvecklas till dess fulla potential. De får i nuläget endast skriva 

kontrakt för ett år och vad som händer därefter är ganska osäkert. Detta påverkar hur 

verksamheten planerar sina investeringar, de skulle till exempel vilja ha en egen 

vattenanslutning men det är en för stor investering att göra när de inte vet säkert hur länge de 

får vara kvar på platsen (Olsmeyer 2014). Även Fryshuset måste söka medel för sina 
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verksamheter varje år vilket tar mycket resurser. Att från år till år inte veta ifall vi får bidrag 

eller inte är tufft och all administration tar tid från arbetet med ungdomarna. För deras del 

hade drömscenariot inneburit att de fick ett uppdrag från staden att se till att det finns bra 

sysselsättningar för ungdomar. Då skulle de kunna synliggöra ungdomarna ännu mer och 

förhindra psykisk ohälsa hos unga. Fler ungdomar skulle kunna hitta en vuxen förebild som 

hjälpte de framåt med utbildningen och karriären (Lång Velazco 2014). 

 

En annan svårighet är att få kontakt med rätt personer bland stadens tjänstemän. Trädgård på 

Spåret har försökt att hitta ansvariga som kan hjälpa dem att få hjälp med att få el och vatten 

från Eriksdalsbadet, men de upplever att det inte verkar finnas någon bland stadens 

tjänstemän som kan ta beslut om detta. Det finns en hel del byråkrati där personen som 

beslutar om platsen inte kan fatta beslut om vatten och el och hänvisar till chefen som menar 

att det inte heller ligger på dennes bord att fatta det beslutet. Det blir därför onödigt svårt att 

ordna saker som egentligen borde vara ganska enkla att lösa. Om vi upplever dessa problem 

innebär det att även fler aktörer kommer att få dessa problem, menar grundaren till Trädgård 

på Spåret som tror att de skulle kunna ha nytta av att ha kontakt med någon lokalpolitiker som 

hjälpte dem när de har frågor som de inte själva kommer vidare med (Olsmeyer 2014). Att 

saker tar oändlig tid är en annan sak som irriterar. Det kan ta år att få till ett cykelställ där folk 

vill ha det även fast det känns som att det borde vara något enkelt att åtgärda. Att åtgärda 

cykelställ och omplacera papperskorgar är exempel på åsikter som kom in på boendedialogen 

2010 och som fortfarande inte är gjort (Stenmark 2014). Även om Hållbara Hökarängen som 

är en del av kommunalägda Stockholmshem vet hur relationerna i staden ser ut och vem som 

ansvarar för vad är det ändå svårt att få saker gjorda vilket beror på att man prioriterar olika; 

en handläggare tycker kanske inte att det är viktigt med cykelställ. Man tar inte alltid till sig 

att medborgarna tycker att det är viktigt, tror projektledaren på Hållbara Hökarängen. Det har 

varit en frustration genom hela projektet att de har behövt stångas och ändå inte riktigt 

kommit fram, menar hon. Trots att vi är en del av Stockholms stad och det är staden som 

bestämmer över sådant som cykelställ och papperskorgar så är det inte riktigt så enkelt att 

åtgärda (Ibid.). 

 
”Om det är lättare för oss så är det omöjligt för vanliga människor kan jag känna.”(Stenmark 2014) 

 

En lösning för att få bukt med dessa problem och visa att man har en positiv inställning till 

lokalt engagemang från stadens sida skulle kunna vara att ta fram riktlinjer för hur 

Stockholms politiker tänker inom vissa områden, t.ex. urban odling. Man måste visa ett större 

intresse från politikernas håll för det som medborgarna är intresserade av och tänka på hur 

man ska genomföra det i praktiken. Om man är positiv till att folk ska kunna odla så måste 

man också ta fram riktlinjer för hur det ska gå att möjliggöra detta så att man inte ska behöva 

uppfinna hjulet varje gång. Man måste tänka till på en övergripande nivå hur man ska göra för 

att möjliggöra allmänhetens engagemang och inte avskräcka folk från att realisera sina idéer. 

De som ansvarar för dessa frågor på Stockholms stad och ner på stadsdelsnivå måste vara 

tydliga med att det här är något de tycker är bra, att de är positiva till att folk vill göra saker. 

Självklart innebär detta inte att man kan göra vadsomhelst varsomhelst men man måste 

förmedla en tydlig vilja att möjliggöra urban odling på parkmark eller annat som 

medborgarna tycker är viktigt (Stenmark 2014). 

 

Genom att tillåta folk att genomföra sina idéer kan bortglömda platser tas om hand och städas 

upp. Området kan då få en aktivitet och något som växer fram på platsen, istället för att 

beslutsfattarna kommer med en plan uppifrån (Olsmeyer 2014). Det kan också vara en 

möjlighet att engagera befolkningen och få dem att känna sig delaktiga vilket det finns ett 
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socialt värde i. Staden kan ha mycket att tjäna in på att arbeta förebyggande, särskilt med 

ungdomar. Det kostar mindre att ta tag i ungdomarnas problem nu än att rehabilitera dem när 

de hamnar snett längre fram och blir kriminella eller arbetslösa (Espalani 2014; Nehme 2014). 

Genom Hovsjösommar har många ungdomar redan fått chansen att gå vidare från att vara 

samordnare till att utbilda sig och få kvalificerade jobb vilket inte hade varit möjligt om de 

inte fått chansen att jobba i Hovjsösommar och lärt sig att tro på sig själva (Nehme 2014). 

 

Staden kan med rätta använda sig av de kommunala bostadsbolagen som verktyg i 

stadsdelsutvecklingen då de ofta är en stark aktör som kan driva på ett sådant projekt. 

Projektledaren för Hållbara Hökarängen menar att staden skulle kunna nyttja bostadsbolagen 

mer även i andra stadsdelar men tror att de har insett det nu och pekar på den boendedialog 

som staden driver tillsammans med de allmännyttiga bolagen även i stadsdelar där 

allmännyttan är låg, som Älvsjö och Fruängen. Även en stadsdelsförvaltning eller 

fastighetsägarförening skulle kunna vara tänkbara aktörer för att driva ett 

stadsdelsutvecklingsprojekt (Stenmark 2014). Det finns ett behov av olika sammanslutningar i 

staden i staden. På så sätt kan olika arbetsmetoder formas och lära av varandras framgångar 

och misstag. Fryshuset menar exempelvis att de genom att vara en ideell organisation får 

friare händer till att prova sig fram till sina metoder och snabbare ändra dessa utan att vara för 

starkt styrda av en viss struktur (Lång Velazco 2014). De projekt som genomförs enligt 

underifrånperspektivet syftar ofta till att utveckla metoder att arbeta med dessa frågor. De 

arbetssätt och lösningar de hittar för att föra dialoger och engagera människor kommer även 

att kunna användas för att arbeta med dessa frågor i andra områden då processen kan se 

likadan ut även om förutsättningarna är annorlunda (Stenmark 2014; Espalani 2014). 

 

4.2.5 Sammanfattning 
 

Denna del har presenterat synen på underifrånperspektivet hos de lokala aktörer som har 

intervjuats för att redovisa erfarenheter från sitt praktiska arbete med att öka allmänhetens 

deltagande genom dialoger och aktiviteter i den egna närmiljön. Efter en presentation av de 

utfrågade aktörerna följde en redovisning av de empiriska erfarenheter som framkom under 

intervjuerna. Denna redogörelse var uppdelad i tre delar, jämförbara med de som användes för 

att belysa beslutsfattarnas syn på underifrånperspektivet, där aktörernas gemensamma 

beröringspunkter i dessa frågor togs upp.  Den första huvudfrågan rörde gruppernas 

kommunikation och samarbeten med beslutsfattarna, det andra temat centrerade kring en 

redogörelse för aktörernas arbete med deltagande och dialoger och det sista avsnittet 

uppmärksammade de behov av ökad samverkan som respondenterna uppmärksammat. Med 

utgångspunkt i de intervjuade aktörernas beskrivningar har denna del redovisat lokalt 

engagerade aktörers förhållningssätt till befintliga regelverk och styrdokument. De upptäckter 

som har gjorts, baserat på respondenternas redogörelser, kommer att ligga till grund för 

arbetets nästkommande diskussionsdel. 
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5. Diskussion 
 

Kommande del syftar till att analysera de uppgifter som har behandlats i arbetets tidigare 

teoretiska och empiriska delar och med arbetets syfte i fokus diskutera nödvändigheten av 

skapandet av en ny flerdimensionell arena för att öka samverkan mellan aktörer på olika 

samhällsnivåer och underlätta för dialoger om frågeställningar som kräver en tvärsektoriell 

helhetssyn. 

 

5.1 Behov av nya metoder med ett underifrånperspektiv 
 

Behovet av nya metoder att uppnå en planering som är väl förankrad i de utmaningar som 

dagens samhälle ställer förordas både i samhällsforskningen och genomsyrar hela 

resultatdelen av detta arbetes empiriska studie. 

 

Tidigare forskning om deltagande som tillvägagångssätt för att minska utanförskapet och öka 

samhällets sociala kapital som presenterats i detta arbetes litteraturstudie resulterar i 

förespråkandet av en flerdimensionell arena för framtida planering för att öka deltagandet och 

effektivisera dialogen om stadsutveckling mellan samhällets olika aktörer. En sådan arena 

skulle göra det lättare för lokala krafter att utifrån ett underifrånperspektiv komma med nya 

lösningar på de komplexa frågeställningar som dagens multikulturella samhälle ställs inför. 

Att möjliggöra för medborgarna att engagera sig i olika aktiviteter som syftar till utvecklingen 

av deras område skapar goda förutsättningar för välförankrade beslut med utbrett stöd hos 

medborgarna. Planerarna skulle därför kunna använda sig av en flerdimensionell arena för att 

ta del av olika synsätt och sammanställa information från aktörer på olika nivåer i samhället. 

Denna medlande roll är nödvändig då det traditionella dualistiska synsättet med att involvera 

medborgare å ena sidan och myndigheterna å andra misslyckas med att engagera allmänheten 

och skapa en genuin dialog. Deltagandet i planeringsprocessen måste istället utvecklas till att 

bli ett samarbete mellan fler intressenter, vinstdrivande och ideella organisationer, 

allmänheten och myndigheter, som genom ett gemensamt ramverk kan föra diskussioner och 

influera varandra. På så sätt skapas inkluderande metoder för den framtida planeringen där 

samhällets olika aktörer gemensamt hittar nya lösningar på de nya utmaningar de ställs inför. 

 

Även i detta arbetes empiriska studie konkluderar många av myndighetsuppdragen att det 

finns ett behov av arenor för tvärsektoriellt arbete i vissa komplexa frågeställningar där 

flertalet aktörer finns inblandade. Dessa flerdimensionella arenor skulle kunna verka 

kunskapsförmedlande mellan olika sektorer genom att de skulle göra det lättare att nå ut till 

och involvera allmänheten i frågor som rör deras närmiljö. För individerna skulle det vara 

enklare att föra en kontinuerlig dialog om stadsutveckling med politiker och tjänstemän om 

kommunikationen kunde skötas genom nya forum, genom fysiskt deltagande eller genom IT-

lösningar, istället för via samråd och andra lagstadgade sätt för deltagande som inte lyckas 

fånga upp representativa företrädare för alla befolkningsgrupper. Utvecklandet av nya arenor 

för dialog skulle även kunna överbrygga den tveksamhet som planerare känner inför att låta 

medborgare komma till tals då arenan i viss mån skulle ta över den styrande rollen och 

därmed utjämna maktförhållandena mellan de som deltar i dialogen. 
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5.2 En flerdimensionell arena för ökad tvärsektoriell samverkan 
 

Följande del baseras på en modell framtagen som förslag på hur den förespråkade nya 

flerdimensionella arenan för ökad tvärsektoriell samverkan skulle kunna utformas samt vilka 

syften denna skulle fylla inom samhällsplaneringen. Modellen bygger på den tidigare 

presenterade modellen över arbetets tillvägagångssätt men har vidareutvecklats genom att ta 

in resultatet från den empiriska studien i föregående kapitel och knyta ihop denna med 

relevant teori. Den är fylld med värdeord som diskuteras mer ingående i den kommande 

analysen. 

 
 

Figur 2. Modell över föreslagen samverkansarena.  

Källa: Wojtczuk, Ann-Sofi (2014) 
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Värdeorden som återfinns i modellen på föregående sida delas in i sex övergripande teman 

som argumenterar för hur en ny arena för samverkan skulle kunna överbrygga några av de 

hinder som återfinns mellan stadens och lokala aktörers arbetssätt med underifrånperspektivet 

idag: förbättrad dialog, ökat deltagande, förhöjd tilltro till planeringsprocessen, stärkt socialt 

kapital, mötesplats för lärande samt omfördelade maktförhållanden. 

 
5.2.1 Förbättrad dialog 
 

Den empiriska studien visar på att kommunikationen mellan lokalt verkande aktörer och 

staden var väldigt ojämn. De mer etablerade verksamheterna som har verkat i staden en längre 

tid uppgav ofta att de hade ett bra samarbete och dialog med staden. Fryshuset får stöd för 

några av sina projekt och Hållbara Hökarängen uppgav att de har ett bra samarbete med 

stadsdelen och tjänstemän i specifika sakfrågor. Även Trädgård på Spåret uppgav att de har 

fått en bra respons från staden som uppmuntrar deras verksamhet. Däremot finns det 

fortfarande vissa utmaningar som skulle kunna klaras upp med en förbättrad dialog. Bland 

annat upplever både Fryshuset och Trädgård på Spåret bristen på långsiktighet i planeringen 

som ett hinder som i viss mån begränsar de egna möjligheterna att utveckla verksamheterna 

då Fryshuset på årlig basis måste ansöka om ekonomiskt stöd för sina projekt och Trädgård på 

Spåret om tillstånd att få hyra den fysiska platsen i staden. Genom en ny arena för samverkan 

skulle en pågående dialog kunna hållas med staden, om hur verksamheterna utvecklar sig och 

hur staden ser på möjligheterna att ha kvar dem i även längre fram. På så sätt skulle pressen 

av att från år till år inte veta ifall verksamheten kommer kunna fortsätta, att minska då 

aktörerna redan tidigare skulle kunna få indikationer på hur det ser ut inför kommande år.  

 

En pågående dialog skulle också kunna göra det lättare att få återkoppling på de åsikter som 

aktörerna framför till staden, vilket är viktigt för att en genuin dialog ska kunna äga rum och 

tilliten till staden bestå. Idag har några av verksamheterna upplevt att de inte får någon 

återkoppling på de förslag som de för fram, som i fallet med den workshop som staden bjöd in 

Trädgård på Spåret till, vilket gör det svårt att veta om staden tar till sig av lokala aktörernas 

efterfrågade åsikter eller om staden endast bjuder in till dialog för syns skull. Om staden 

menar allvar med att en ökad dialog är grundläggande för att kunna fatta välinformerade 

beslut så måste de öppna upp sina kontaktvägar mot allmänheten så att gemene man får insyn 

i vilka uppfattningar som ligger till grund för de beslut som tas och kan få återkoppling på 

sina idéer. 

 

En ny arena för samverkan skulle även kunna förbättra den tvärsektoriella dialogen så att 

ärenden som traditionellt hamnar utanför en enskild tjänstemans ansvarsområden inte hamnar 

mellan de byråkratiska stolarna. Att detta kan vara ett problem i nuläget har Trädgård på 

Spåret fått uppleva när de ville få hjälp i en sakfråga som krävde beslut som inte låg på en 

enskild beslutsfattare. Även Hållbara Hökarängen som är kommunalägt och därmed kan 

relationerna inom staden och vet hur ansvarsfördelningen ser ut har upplevt det som 

frustrerande att det är så tidskrävande att få igenom till synes enkla förändringar. Om 

kommunikationsvägarna mellan staden och allmänheten vore fler och mer tillgängliga för 

gemene man skulle tjänstemännen lättare få insikt om vilka frågor som är viktiga för 

allmänheten och förhoppningsvis smidigare kunna åtgärda sådant som att flytta ett cykelställ 

eller ställa upp en papperskorg där de boende behöver dem. 

 

Att kontaktvägarna in till staden känns svåråtkomliga märks även på det faktum att satsningar 

av privatpersoner på väldigt lokal nivå såsom grupperna LOS Fruängen och Fantastiska 
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grannar i stort sett inte haft någon kommunikation med staden. Detta kan vara ett tecken på att 

privatpersoner dels inte vet var de ska vända sig med sina idéer och inte heller tror att staden 

skulle kunna eller ha intresse av att hjälpa de framåt med sin verksamhet trots att både 

RUFS2010 och Vision 2030 talar om vikten av att identifiera och stödja lokala processer och 

att planera Stockholm med önskemål från morgondagens stockholmare i fokus. En ny 

webbaserad arena för kommunikation skulle kunna vara en väg in för de privata aktörer som 

önskar engagera sig i sitt närområde. Genom ett Internetbaserat kommunikationsforum skulle 

privatpersoner snabbt kunna etablera en första kontakt med staden på ett enkelt sätt som är 

lättåtkomligt kanske framför allt för ’morgondagens stockholmare’. 

 

5.2.2 Ökat deltagande 
 

En ny arena för samverkan gör det möjligt att nå ut till nya grupper i samhället som tidigare 

inte tagit del i planeringsprocessen. På samma sätt som decentraliserade kontor bättre når ut 

till allmänheten kan en ny arena fånga upp lokala röster genom att erbjuda mer småskaliga 

och naturliga möten som ofta kan vara effektiva sätt att få ökad kunskap om en plats. Det 

ökade deltagandet har tydliga demokratiska fördelar då det leder till ökad representativitet i 

samhällsplaneringen vilket i sin tur bidrar till mer välförankrade beslut med större acceptans i 

samhället. Dagens lagstadgade deltagande genom samråd har ofta blivit kritiserat då dessa 

möten har visat sig ha en ganska homogen sammansättning och inte fånga upp människor ur 

alla samhällsgrupper. Representativiteten och demokratin i detta lagreglerade deltagande har 

därför ifrågasatts. Att fånga upp medborgarnas intressen är en stor utmaning i dagens 

planering och något som eftersträvas i såväl stadens översiktsplan som i dess vision och 

regionens utvecklingsplan.  

 

En ny arena för samverkan skulle öka kontaktvägarna mellan allmänheten och staden och 

därigenom öka chanserna för nya kontakter mellan tidigare underrepresenterade grupper i 

samhället. Genom denna arena skulle därför medborgare som är villiga att engagera sig och ta 

del av planeringen av sitt bostadsområde kunna nås. Framför allt yngre medborgare som inte 

är bekanta med dagens planeringsprocess skulle få chansen att vara med och utforma en ny 

kontaktväg som de känner sig bekväma med att använda. Den regionala utvecklingsplanen 

lägger särskild tyngd på ungdomarnas åsikter som viktiga för regionen på sikt och Vision 

2030 betonar att ungdomars förväntningar och önskemål på stadens tillgänglighet och service 

ska styra stadens utveckling. Genom att bredda spektrumet av kontaktvägar ökar chanserna att 

få tag i de medborgare som är villiga att engagera sig i att delta i planeringen av sitt 

bostadsområde. Detta är ett steg närmare i att nå regionplanens mål och stadens vision om att 

nå ut till nya grupper i samhället och minska utanförskapet. Att få med sig en yngre grupp än 

den som idag tar aktiv del i stadens samrådsmöten kan också vara ett sätt att skapa ett 

långsiktigt engagemang i stadens utformning och således vara gynnsamt för regionen även i 

framtiden.   

 

Hållbara Hökarängens satsning på hållbarhetsambassadörer visar hur ett bemyndigande av 

lokala krafter kan sätta igång en självgående utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Genom 

att stärka tilltron till de boende har de nu själva tagit på sig projekt i sitt närområde som syftar 

till att öka ekologisk konsumtion och kunskap om ett hållbart levnadssätt. Staden måste på 

liknande sätt se medborgarnas driv som något i grunden bra och arbeta för att uppmuntra 

lokala initiativ till förändring. Genom småskaliga ekonomiska investeringar kan lokala 

grupper som LOS Fruängen eller Trädgård på Spåret på så sätt själva driva utvecklingen i 

platser som upplevs som bortglömda av staden där det saknas incitament att från stadens sida 
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att styra upp något. Vidare kan ökat deltagande leda till en starkare gemenskapskänsla som 

exempelvis kan ses genom Hovsjösommars satsning i Hovsjö där ungdomarnas självkänsla 

och tilltro till området ökade då de fick chansen att arbeta med dess fysiska förändring. 

Skadegörelsen i området minskade då och den kollektiva identiteten stärktes.  LOS Fruängen 

vill på liknande sätt arbeta med sociala satsningar genom fysiska förändringar av det egna 

bostadsområdet. Även initiativtagaren till gruppen Fantastiska grannar har en stark tilltro till 

en större social gemenskap genom till synes små förändringar i saker som rör vardagslivet. 

 

5.2.3 Förhöjd tilltro till planeringsprocessen 
 

Genom skapandet av en ny arena för samverkan mellan samhällets aktörer på olika nivåer 

skulle det samhälleliga deltagandet kunna sprida sig till att involvera nya grupper och 

dialogen förbättras genom fler tillgängliga kontaktvägar. Genom dessa åtgärder skulle 

allmänheten förhoppningsvis uppleva att det var enklare och mer givande att engagera sig i 

utformningen av sitt närområde. Under de intervjuer som genomfördes för detta arbete 

framkom dock även ett par andra utmaningar som bör övervinnas för att medborgarna ska 

kunna känna en ökad tilltro till planeringsprocessen. En gemensam arena skulle kunna hjälpa 

till att överbrygga dessa hinder och leda till ett ökat medborgerligt engagemang i 

planeringsfrågor. 

 

I intervjun med Hållbara Hökarängen framkom det att projektledaren upplever att det är svårt 

och väldigt tidskrävande att få igenom även små förändringar som de boende önskar i sitt 

närområde, såsom omplacerade cykelställ och papperskorgar eller att få tillstånd att odla på 

parkmark. Detta har varit en stor frustration genom hela projektet och trots flera år av upplevt 

tjat på staden om dessa frågor så har de ännu inte blivit åtgärdade. Det är lätt att dra slutsatsen 

att privatpersoner som saknar den kunskap som kommunalägda Stockholmshem besitter om 

vem det är som ansvarar för dessa åtgärder och hur man går tillväga för att få igenom dem, 

upplever att det i stort sett är omöjligt att få stadens tjänstemän att lyssna på medborgarnas 

behov. Om sådana till synes små men för medborgarna viktiga önskemål, som borde vara 

enkla att åtgärda, tar sådan tid att få igenom planeringsprocessen är det kanske förståeligt att 

medborgarna tappar tilltron till denna. Planerarna måste därför lägga större fokus på att 

prioritera de idéer som kommer från allmänheten och snabbare möjliggöra dessa eller 

återkoppla på dem med förklaring i de fall då de inte går att genomföra. Annars riskerar 

staden att avskräcka de medborgare som vill bidra med idéer om förändring och engagera sig 

i sitt område som är så viktiga för staden att fånga upp då det är med hjälp av dessa som 

staden kan få hjälp att utvecklas framåt i den riktning som dess medborgare eftersträvar.   

 

Trädgård på Spåret har under sin verksamhet också stött på frågor som de inte har lyckats att 

komma framåt med hos staden. I deras fall berodde det troligtvis på att det krävdes ett 

tvärsektoriellt beslut som ingen av de kontaktade i ärendet hade befogenheten att fatta. En 

fundering väcktes då hos grundaren ifall det vore enklare att ha hjälp av någon lokalpolitiker 

som kunde driva denna fråga åt dem hos staden för att föra upp den på rätt beslutsnivå. 

Genom en arena för tvärsektoriell samverkan skulle denna fråga och liknande frågor som 

hamnar utanför enskilda beslutsfattares områden, kunna lyftas upp för diskussion på en 

övergripande nivå. Därigenom skulle olika områdesansvariga få tillfälle att gemensamt 

diskutera och besluta om frågan eller utreda vari problemet ligger och ta hjälp av en högre 

instans för att hitta en lösning. En plattform som på detta sätt kan binda samman flera 

dimensioner och fungera överbryggande mellan sektioner skulle möjliggöra för folk att ta sig 

framåt i frågor som rör planeringsprocessen istället för att bli hänvisade mellan olika 
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ansvariga som ändå inte kan ta ett övergripande beslut. Medborgare skulle därigenom kunna 

bli hjälpta hela vägen från att komma i kontakt med rätt personer och ta del av ett beslut till 

att ge återkoppling till staden på sina genomförda projekt. 

 

5.2.4 Stärkt socialt kapital 
 

Genom att uppmuntra lokalt deltagande och möjliggöra för lokala aktörer att involvera sig i 

sin närmiljö kan ett långsiktigt engagemang initieras bland de boende. Om de boende får 

kunskap om planeringsprocessen och rätt verktyg för att egenhändigt kunna inverka genom 

denna kan lokala krafter driva på en stadsdels utveckling i önskad riktning. Denna investering 

i ett områdes sociala utveckling måste ses i ett långsiktigt perspektiv och kan inte ställas mot 

snabba ekonomiska vinster. De sociala och kulturella aspekterna av stadsutveckling handlar 

om att ge stadens medborgare bättre förutsättningar och på så sätt öka deras livskvalitet. 

Dessa måste tas på lika stort allvar som kvantifierbara värden då de leder till 

samhällsekonomiska vinster längre fram tack vare minskat utanförskap. Det är därför viktigt 

att uppmuntra verksamheter som agerar proaktivt i staden. 

 

Alla de intervjuade grupperna delar denna grundsyn och arbetar på olika sätt för att öka det 

sociala kapitalet i samhället tack vare vilket medborgarna får starkare tilltro till sina egna 

förmågor och på så sätt kan stärka samhället. Hovsjösommar arbetar praktiskt med unga och 

vill genom att få dem att skapa något tillsammans stärka dem som individer och lära de att ta 

större ansvar för sig själva och sin omgivning. Fryshuset och LOS Fruängen vill på liknande 

sätt stärka ungdomarnas självkänsla och framtidstro. De utgår från ungdomarnas egna 

passioner och förslag för att fånga upp deras intresse och skapa relationer tack vare vilka de 

kan arbeta med att ge ungdomarna ansvar och engagera dem även i samhällsfrågor. 

Fantastiska grannar vill uppmuntra det kollektiva ansvarstagandet och bygga upp den 

gemensamma identiteten genom att få grannar att ta kontakt och öppna upp sig för varandra. 

Hållbara Hökarängen vill öka sin stadsdels övergripande välmående genom att satsa på 

hållbarhetsfrågor och uppmuntra folk att komma med egna förslag på vad de vill förändra och 

Trädgård på Spåret vill möjliggöra för folk att träffas och odla tillsammans både för att ta 

hand om en tråkig plats, men har även av sociala, pedagogiska och ekologiska bakomliggande 

skäl för sin verksamhet. 

 

De verksamheter som har beskrivits i detta arbete ligger i linje med den regionala 

utvecklingsplanen som talar om vikten av att identifiera och stödja de processer och sociala 

arenor som kan bidra till att öka regionens sociala kapital. Även UN Habitat lyfter frågan om 

det sociala perspektivet och menar att detta måste inkluderas i andra aspekter av 

stadsutveckling för att förhindra att det ställs mot kortsiktiga ekonomiska vinster. En 

flerdimensionell arena kan knyta ihop frågor om samhällets sociala och kulturella utveckling 

med andra stadsutvecklingsfrågor och på så sätt bidra till att öka den samhälleliga 

medvetenheten om dessas inverkan på alla aspekter i samhället. 

 

5.2.5 Mötesplats för lärande 
 

Den empiriska studien i detta arbete har tagit del av ett antal myndighetsuppdrag som har 

kommit till slutsatsen att det finns ett behov av arenor för tvärsektoriellt arbete i vissa 

komplexa frågeställningar. Bland annat Delegationen för hållbara städer och 

Näringslivsdepartementet förespråkar en plattform som tillgodoser behovet av en helhetssyn 

och bildar en mötesplats för lärande och samverkan. För att hitta lösningar på 
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mångfacetterade samhälleliga utmaningar finns det ett behov av olika grupper och 

sammanslutningar i staden som verkar genom olika arbetsmetoder. Genom en gemensam 

arena kan dessa utbyta erfarenheter med varandra och utveckla övergripande metoder som 

kan anpassas och användas för att nå ut till och engagera olika grupper i samhället. Fryshuset 

menar till exempel att de, genom att vara en ideell organisation, har friare händer att utveckla 

nya arbetsmetoder genom att de är mindre styrda av en ovanifrån bestämd struktur och 

därmed snabbare kan anpassa sig till ändrade förutsättningar. Även LOS Fruängen och 

Hållbara Hökarängen testar sig fram i sina arbetssätt och ämnar utveckla sina verksamheter 

genom nya metoder att fånga upp medborgarnas åsikter och engagera dem i sitt 

bostadsområde. Även Boverkets, Riksantikvarieämbetets, Formas och Arkitektmuseets 

regeringsuppdrag konkluderar att det finns ett behov av att vidareutveckla sociala och 

kulturella aspekter genom en arena som verkar överbryggande mellan professionella aktörer, 

offentlig sektor, forskning och allmänheten.  

 

Spridningen av goda exempel är centralt i arbetet med kulturell och social hållbarhet och 

behöver därför möjliggöras genom satsningar på verktyg som når ut till en bred publik. Att 

skapa en arena för samverkan är ett sätt att åstadkomma detta samtidigt som det stämmer 

överens med regionala utvecklingsplanens strategi om att ge regionens aktörer tillfälle att 

samlas för dialog då detta kan leda vidare till en lärandeprocess med samsyn och upplevd 

gemensam identitet i regional utveckling. 

 

En väl fungerande dialog ska bidra till att viktiga frågor kan diskuteras från olika synvinklar. 

Detta kräver att parterna är öppna för att lyssna och låta sig påverkas för att en genuin dialog 

ska äga rum. Så är inte fallet i dagens samråd som ligger väldigt sent i planeringsprocessen 

där det verkliga utrymmet för att förändra något är väldigt litet. Deltagarna där får i princip 

färdiga förslag att ta ställning till vilket snarare är en konsultation än en dialog och därmed 

riskerar att förstöra tilliten till staden. Utvecklandet av en flerdimensionell mötesplats för 

utbyte och lärande skulle kunna tillföra mycket till planeringsprocessen då grupper på olika 

nivåer i samhället skulle få ett tillfälle att lära sig av andra aktörers lyckade ansträngningar att 

nå ut till och engagera medborgarna. På så sätt skulle fler initiativtagare på olika 

samhällsnivåer kunna nås och uppmuntras att själva satsa på att ta del av befintlig kunskap för 

att genomföra önskade förändringar i sitt eget område. 

 

5.2.6 Omfördelade maktförhållanden 
 

Genom att möjliggöra för fler samhällsgrupper att komma in i och ta del av stadsutvecklingen 

ökar allmänhetens tilltro till sin egen förmåga samt till planeringsprocessen. En 

flerdimensionell samverkansarena genom vilken stadens olika nivåer får möjlighet att lära av 

varandras goda exempel kan på så sätt leda till en omfördelning av maktförhållandena inom 

planeringen, till fördel för en mer medborgarstyrd stadsutveckling. 

 

I arbetets resultat framgår det att planerare idag kan känna en viss skepsis inför att släppa in 

allmänheten i planeringsprocessen då tilltron till vad detta skulle ge har vattnats ut på grund 

av dagens otillfredsställande sätt att föra dialoger på. Allmänheten släpps in i 

planeringsprocessen för sent och deras påverkansmöjlighet blir därmed begränsad vilket 

underminerar medborgarnas förtroende för planerare och skapar en ambivalens hos planerarna 

att överhuvudtaget bjuda in till diskussioner. Medborgarna kan ha otillräcklig förståelse för de 

förutsättningar som planerarna har att arbeta efter och ställa krav som överstiger planerarnas 

befogenhet att besluta över. Planerarna å andra sidan kan vara så fokuserade på att samla in 
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underlag för sina färdiga förslag att de glömmer det ömsesidiga utbyte och gemensamma 

lärande som dialogen syftar till. 

 

Skapandet av en multidimensionell arena skulle kunna utjämna rollerna hos aktörer på olika 

samhällsnivåer genom att ansvaret som samordnare av diskussionen skjuts över till arenan, 

inom ramarna för vilken alla kan påbörja en dialog. Det blir således också lättare att hoppa in 

och ut ur diskussionen på ett naturligare sätt, mer likt en verklig dialog. Dialogerna kan 

påbörjas tidigare under planprocessen och behöver inte avslutas abrupt i och med att ett 

projekt löper ut. I och med att arenan är sektorsövergripande kan även frågor lyftas som 

tidigare hamnat mellan olika ansvarsområden och därmed har varit svåra att besluta om. 

Planeringsfrågor får således en större förankring i olika förvaltningsavdelningar och 

helhetsbilden av en frågeställning blir tydligare. Dialogen ökar därmed i kvalitet och 

tillgänglighet för gemene man. Genom skapandet av en arena med nya tillvägagångssätt kan 

förhoppningsvis stuprörstänkandet i planeringen minska och sakfrågorna styras tydligare av 

de lösningar som den genuina dialogen med inblandade leder till. 
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6 Slutsats 
 

Genom att analysera resultaten från den empiriska studien med hjälp av den egna modellen 

har detta arbete lagt fram förslag på hur en ny arena för ökad samverkan mellan stadens olika 

aktörer skulle kunna se ut. Utvecklandet av en egen modell som tillvägagångssätt för att 

besvara studiens syfte har gjort det lättare att ställa beslutsfattarnas riktlinjer mot lokala 

gruppers faktiska arbetssätt och se hur väl dessa lyckas mötas. Den egna modellen har även 

förtydligat studiens empiriska resultat och presenterat ett distinkt förslag på vad den 

förespråkade nya samverkansarenan kan innehålla och bidra med. 

 

Behovet av denna arena har genomsyrat både den tidigare forskningen inom ämnet och den 

egna studien där såväl myndigheter som lokala grupper tar upp skiljaktigheter i stadens och 

lokala gruppers sätt att arbeta ur ett underifrånperspektiv med att engagera medborgare att ta 

del i skapandet av sin närmiljö. Denna studie konkluderar därför att det fortfarande finns 

olikheter i de officiella styrdokumenten och det faktiska arbetet och att samarbetet mellan 

aktörer på olika nivåer i samhället kan stärkas för att öka allmänhetens deltagande och 

engagemang. Därför föreslår denna studie en ny arena och ger förslag på utformningen av 

denna. Syftet med den föreslagna nya samverkansarenan är att förbättra dialogen, öka 

deltagandet och tilliten till planeringsprocessen, stärka det sociala kapitalet och bilda en 

mötesplats för lärande. Genom att bidra till dessa förändringar syftar arenan på sikt till att 

omfördela maktförhållandena och skapa en mer medborgarstyrd stadsutveckling. 

Medborgarna skulle få enklare att föra en kontinuerlig dialog med politiker och tjänstemän 

genom nya forum som möjliggörs av IT-lösningar och problemet med att tillräcklig 

representativitet inte uppnås i planeringen skulle minska. 

 

Denna studie har identifierat en rad utvecklingsmöjligheter där samarbetet mellan stadens 

aktörer kan öka och där officiella riktlinjer och praktiskt arbete inte lyckas mötas. Till de 

största hindren hör en ojämn kommunikation mellan aktörerna där bristen på långsiktighet i 

planeringen försvårar lokala gruppers engagemang och där en ny arena skulle möjliggöra en 

pågående dialog. Även den tvärsektoriella dialogen har framhållits som otillfredsställande då 

lokala aktörer inte har kunnat få hjälp av staden i ärenden som ligger utanför enskilda 

tjänstemäns ansvarsområden. Ökade kommunikationsvägar för tvärsektoriella 

frågeställningar, som skulle möjliggöras av den nya arenan, skulle även kunna lyfta breda 

frågor som är viktiga för allmänheten att få besvarade.  

 

Vidare har studien påvisat brister i deltagandet då dagens lagstadgade arbetssätt att uppnå 

deltagande inte lyckas fånga upp medborgare ur alla samhällsgrupper. Genom mer småskaliga 

och naturliga möten som en ny arena skulle kunna bidra till ökar chanserna för nya kontakter 

mellan tidigare underrepresenterade grupper i samhället, och särskilt med ungdomar vars 

åsikter är utpekade som särskilt viktiga att ta del av både i Stockholms regionala 

utvecklingsplan och i stadens visionsdokument. Genom att stärka kommunikationen med de 

boende och uppmuntra lokala initiativ blir det enklare och mer givande för allmänheten att 

engagera sig i sitt närområde. Denna studie har exemplifierat de upplevda svårigheterna med 

att få igenom förändringar och drar slutsatsen att det är viktigt att planeringen lägger större 

fokus på och prioriterar idéer som kommer från medborgarna för att inte avskräcka dessa från 

att komma med idéer och vilja ta en aktiv del i stadsutvecklingen.  

 

Denna studie har även lyft fram olika arbetsmetoder som de lokala aktörerna har utvecklat för 

att nå ut till medborgarna. Genom att skapa en gemensam arena där samhällets olika aktörer 

skulle kunna dela med sig av dessa metoder skulle de lära av varandra och hitta bättre 
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lösningar på komplexa samhällsproblem. Stuprörstänkandet i planeringen skulle därmed, 

genom skapande av en ny samverkansarena, förhoppningsvis överbryggas och nya 

arbetsmetoder utvecklas som tydligare influeras av de sakfrågor som medborgarna önskar 

lyfta fram.  
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