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Sammanfattning 
Denna kvalitativa uppsats undersöker och analyserar hur planerare, politiker och medborgare har 

kommunicerat mellan varandra under planeringsprocessen för Nya Slussen. Syftet med 

undersökningen har varit att undersöka och förstå hur kommunikationen mellan de olika parterna 

sett ut och hur de har hanterat konflikter som har uppstått i dialogerna vid samråd och i 

medborgardialogen. Tillsammans med tidigare forskning och ett teoretiskt ramverk som förklarar 

vikten av god kommunikation, olika planeringsideal och demokratiteoretiska perspektiv, har det 

empiriska materialet i form av bland annat offentliga plandokument, tidningsartiklar och bloggar 

analyserats och undersökts för att förstå hur kommunikationen i det specifika fallet om Nya Slussen 

varit. När man förstått kommunikationen som pågått under samråd och i medborgardialogen för Nya 

Slussen kan man dra generella slutsatser om vad god kommunikation i en planeringsprocess innebär 

samt vad effekterna kan bli om kommunikationen anses bristfällig. I diskussionen och i slutsatsen 

visas resultaten från analysen av det empiriska materialet och ger en förståelse för vilka konflikter 

som getts störst vikt under planeringensprocessen samt hur dessa konflikter har hanterats. Man får 

en förståelse hur man borde agera som planerare och politiker i samrådsmöten för att känna att man 

arbetar tillsammans med medborgarna och inte emot dem.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Man får ofta höra om missnöjda medborgare som uttalar sig om olika planeringsprojekt, stora som 

små. Kritiken mot planerare kan vara allt från att bebyggelsen är ful till att den hotar livsmiljön för 

både människor och djur. Två stora kända projekt som fått utstå väldigt mycket motstånd från 

medborgarna är dels detaljplanen för tunnelbaneuppgången som planerades i Kungsträdgården 

under 1960-talet som ledde till den omtalade Almstriden 1971, dels Nya Slussen som pågått från 

början av 1990-talet.  

”… Hela Stockholm har faktiskt samlats kring den här stora gröna symbolen för att markera att nu 

fanken får det vara slut, nu står vi upp och stoppar den här ständiga förödelsen av miljön som har 

pågåtts i allt större omfattning det senaste året. Nu får det vara slut, säger allt fler och fler 

stockholmare.” (Göran Folin, Almarna i Kungsträdgården, svenska filmarkivet: 1:33). 

Så lyder Göran Folins tal, som arbetar för intresseorganisationen Alternativ stad, i Kungsträdgården 

1971, där människor i Stockholm har samlats för att protestera mot planerarna och politikernas 

beslut om att fälla de gamla almarna för att bygga en tillhörande biljetthall och butikslokal till 

tunnelbanan. Almstriden blev internationellt erkänd och ses även som en vändpunkt i svensk 

planering då man förstod att de rationella planeringsidealen behövde förändras till en mer 

humanistisk planering (Ulf Stahre 2014:5). Det var inte endast kärleken till almarna och pilarna i 

Kungsträdgården som var så enormt stark, för medborgarna i Stockholm, utan det var mer att ”den 

sista droppen fick bägaren att rinna över”. De tyckte att det räckte med den stora förändringen som 

gjorts i staden som kallades Norrmalmsregleringen, som innebar att flera kulturområden i Stockholm 

hade rivits och ersatts med kontorsbyggnader och modern arkitektur. Stockholmarna hade 

protesterat mot denna stora förändring, men deras protester hade refuserats och ignorerats flertalet 

gånger av både tjänstemän och politiker, därmed blev almarna i Kungsträdgården en chans att 

verkligen få säga: ”stopp! hit, men inte längre” (Stahre 2014: 10, 18–19).  

Cirka tjugo år efter Almstriden var det dags att förnya Slussen och projektet för Slussen blev minst 

lika kritiserad av medborgarna som Almstriden tidigare blivit. Slussenprojektet har pågått under en 

väldigt lång tid och är känt som ett av de mest kritiserade projekten i modern tid. Hur har 

kommunikationen fungerat i planeringen för Nya Slussen och varför har projektet blivit så kritiserat? 

Har inte stadens förvaltning lärt sig av sina tidigare erfarenheter som ledde till Almstriden? 

 

 

1.2. Problemformulering 

Med tiden har samhället förändrats och planerarnas roll har därmed också utvecklats. Från att på 

1960-talet, då planarbetet arbetades fram för Kungsträdgården, använde man sig av en rationell 

planeringsteori som använts enda sedan tidigt 1900-tal i Sverige, till att en mer kommunikativ 

planeringsteori började användas under 1980–1990 (Strömgren 2007:19). Nu, med en mer 

kommunikativ planeringsmodell, krävs det av planerare att kommunicera mer med medborgarna i 

allt större utsträckning för att tillgodose deras behov, i jämförelse med tidigare då planerare ansågs 

som experter och försökte tillgodose människors behov utifrån från statens välfärdsintentioner 
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(Forsberg 2013:312). Men trots att Sveriges kommuner nu använder en mer kommunikativ 

planeringsteori fortsätter kritiken vara hård mot staden som planerar den fysiska miljön.  

”Nya Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt präglat av motsättningar och en 

snårig process. Många medborgare har engagerat sig i frågan och protester har ägt rum” beskriver 

Stockholmia om Slussenprojektet, som forskar om projekt i Stockholm stad. Nya Slussen har alltså 

blivit ett mycket omtalat projekt där tusentals synpunkter från medborgare stått emot 

tjänstemännens och politikernas förslag till slussens ombyggnation. Medborgarna har kritiserat 

tjänstemän och politikers val om hur de vill att framtidens miljöer ska se ut, men även tjänstemän 

och politiker har i sin tur kritiserat medborgarna för att de vill förhindra stadsförnyelse (Stockholmia 

2018). 

Vi vet från tidigare planeringsprojekt som till exempel Almstriden vad som händer när medborgare 

inte håller med planerarna och politikernas sätt att arbeta. Medborgarna tappar förtroende och 

känner stort missnöje och protesterar för att försöka få sin röst hörd. Dessa protester försenar 

planeringen men det kostar inte bara tid, utan det kostar även pengar och förtroende. Så, genom att 

förstå hur planeringsprocessen för Nya Slussen gått till med fokus på kommunikationen mellan de tre 

parterna kan vi förstå och tolka hur dialogen fungerat och varför konflikter uppstått. När man förstår 

varför konflikter och missnöje uppstått, har man bättre möjligheter att försöka förhindra dessa 

konflikter och kan därmed skapa planeringsprocesser och projekt som anses mer lyckade. 

 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka planeringsprocessen för Nya Slussen med fokus på 

kommunikationen i samrådet, medborgardialogen samt i media, för att förstå hur dialogen mellan 

planerare, politiker och medborgare gått till och hur de har hanterat konflikter som uppstått under 

projektet.  
Genom att analysera och förstå dessa dialoger som skett mellan de olika parterna kan man förstå 

respektives reaktioner samt förstå betydelsen av vad samråd och medborgardialoger egentligen har 

under en planeringsprocess.    

 

 

1.4. Forskningsfråga 

Hur har kommunikationen mellan planerare, politiker och medborgare gått till under projektet för 

Nya Slussen? 

 

 

1.5. Avgränsning 

Hela Slussenprojektet är uppdelat i två planer; en för själva Slussenområdet och en för 

bussterminalen. Jag kommer att avgränsa mig i denna uppsats och endast undersöka hur 

kommunikationen mellan medborgare, planerare och politiker gått till under planeringen för 

Slussens ”huvuddel”, och därmed exkludera planeringen för bussterminalen som blev antagen några 

år senare, år 2016. Jag har valt att göra denna avgränsning för att hela projektet för Nya Slussen är 
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mycket stort och omfattande och tidsplanen för kandidatarbetet är ganska snävt. För att kunna göra 

en djup redogörelse för hur kommunikationen sett ut i Slussen är det lättare att koncentrera sig på 

en, istället för två planer.   

 

 

1.6. Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Del 1 presenterar själva inledningen till hela uppsatsen. Bakgrund 

och problemformulering förklaras samt syfte, forskningsfrågor och avgränsning. Det är inledningen 

som sätter ramarna för vad hela uppsatsen kommer handla om och vad det är som ska undersökas.  

I del 2 presenteras tidigare forskning inom området samt ges en kort förklaring för några centrala 

termer som uppsatsens rör sig inom. Teoretiskt ramverk redogörs där de valda teorierna får en 

presentation om vad de handlar om och hur de är tänkta att användas i undersökningen när den 

empiriska datan ska analyseras. I Metod-kapitlet redovisas vilken forskningsdesign som valts för att 

kunna utföra undersökningen. Vald insamlingsmetod motiveras för att ge läsaren en förståelse av hur 

det empiriska materialet har tagits fram och varför. Även hur det empiriska materialet är tänkt att 

analyseras motiveras i det kapitlet.   

I del 3 analyseras och undersöks empirin med hjälp av det teoretiska ramverket och litteraturen som 

presenterats i forskningsöversikten. Diskussioner och slutsatser tas fram i slutet för att återkoppla till 

problemformuleringen och visa att uppsatsens syfte nåtts. Även forskningsfrågan besvaras. 

Spänningarna som funnits mellan de olika parterna; medborgare, planerare och politiker, är ett 

resultat av analysen och redogörs för att visa hur de kommunicerat och försökt lösa konflikterna som 

uppkommit under planeringsprocessen. 
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2. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten visar att det finns tidigare forskning om det som kommer att studeras i 

uppsatsen, som rör bland annat medborgardialog, samrådsprocesser och forskning om hur 

planeringsprojekt lyckats och misslyckats i perspektiv av medborgarnas godkännande. Med hjälp av 

denna tidigare forskning kan jag, tillsammans med den insamlade empirin, försöka förstå 

medborgares och planerares perspektiv på planering i projektet för Nya Slussen, samt förstå och 

tolka bakgrunden till vad det är som utlöser medborgarnas negativa kritik mot vissa planeringsförslag 

och därmed närma mig denna uppsats problemformulering och syfte. Etnologen och 

samhällsplaneraren Ulf Stahre har skrivit essäsamlingen ”En stad för de många eller för de få: om 

allmänningar, sociala rörelser och rätten till staden i det nutida Stockholm”. I den boken tar han upp 

om hur medborgarna känt och tyckt angående Norrmalmsregleringen, Almstriden olika sociala 

rörelser som har bildats under olika epoker kopplade till stora planeringsprojekt i Sverige, då bland 

annat även vad som hänt under planeringen för Slussen. Han beskriver vad för sorts kritik de sociala 

rörelserna/nätverken har tagit upp mot Slussenprojektet samt vad projektet har betytt för 

medborgarna. Essäerna är relevanta att ha med som tidigare forskning i denna uppsatsens 

undersökning för att förstå hur kommunikationen fungerat mellan förvaltningen och medborgarna i 

tidigare projektet som ledde till Almstriden och för Nya Slussen. Genom att förstå hur 

kommunikationen sett ut under 1970-talet, kan man förstå om planerare och politiker har använt sig 

av tidigare erfarenheter för att skapa en förbättrad planeringsprocess i Nya Slussen. Man kan förstå 

att det som hänt tidigare i historien, om hur medborgare reagerat och protesterat mot tidigare 

planeringsprojekt, liknar dagens reaktioner och protester.  Ju mer man reflektera över sin historia, 

desto lättare är det att lära sig av sina misstag och gå framåt.  

Det är mycket som har ändrats sedan Almstiden och för att förstå hur planeringen förändrats i 

Sverige kan man ta del av Andreaz Strömgrens avhandling. Hans avhandling heter ”Samordning, hyfs 

och reda – stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945–2005”, och i den beskriver han olika 

planeringsideal som funnits i Sverige under de senaste decennierna. Med dessa planeringsideal är 

det lätt att förstå hur planeringen har sett ut både innan Nya Slussen och under projektets gång 

utifrån teoretiska modeller. Almstriden som ansågs vara en vändpunkt i Sveriges planering när man 

gick från ett rationell planeringsideal till en mer humanistisk planering, som liknar en kommunikativ 

planeringsmodell, ger Strömgren en förståelse om vad idealen handlar om, hur medborgarna fått ta 

del av planeringen samt vad för kritik som lyfts mot de olika modellerna. Denna avhandling anses 

relevant i min undersökning då jag vill förstå hur planeringen sett ut under projektet för Nya Slussen 

samt vad skillnaden är mellan nutidens planering och dåtidens, för att se om planeringen verkligen 

har förändrats och förbättrats, sett utifrån medborgarna, planerarnas och politikernas perspektiv.  

För att förstå både tjänstemännens och medborgarnas tankar både innan och under samrådsmöten 

och i medborgardialogen använder jag mig av Jonna Bornemarks antologi ”Medborgardialog– om det 

svåra i att mötas: Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg”. Texterna ger mig 

kunskaper om att förstå hur planerare kan se på mötena och vad väl genomförda medborgardialoger 

och samråd har för betydelse för både dem själva, men också för medborgarna. Bornemark beskriver 

Aristoteles kunskapsformer och menar att hans begrepp kan användas för att reflektera över hur 

möten mellan planerare och medborgare gått till under samråd och vad man kan tänka på för att 

skapa goda dialoger. De teoretiska begreppen kallas episteme, techne och fronesis. Episteme handlar 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1051789
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1051789
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om den teoretiska kunskapen som kan vara både generell och abstrakt som kan fungera överallt. 

Man använder sig av kunskaper som grunder och därifrån argumentera fram slutsatser. Denna 

teoretiska kunskap är vanlig och lätt att lära ut. Techne är ingen teoretisk kunskap utan en praktisk 

kunskap. Kunskapen syftar på att man producerar eller skapar något. Denna kunskap är också vanlig 

och lätt att lära ut då man kan läsa en manual och följa instruktionerna för att få samma resultat. 

Kunskapen är målinriktad. Fronesis är det tredje begreppet och anses vara viktigt för planerare och 

politiker att använda sig av. Den kunskapen handlar om att man ska använda sin klokhet. Den är inte 

målinriktad som techne, utan det är själva handlingen som är det väsentliga. Man behöver använda 

sig av sin klokhet för att handla bra i en viss situation och tillämpa regler och använda sin empati och 

omdöme för att förstå de människor som ingår i den unika situationen. För att vidare studera 

medborgarnas, politikernas och planerarnas perspektiv på medborgardialoger och hur 

planeringsprocessen gått till i projektet för Nya Slussen anses det vara av stor vikt att ha med 

Michelle Michelettis vetenskapliga uppsats som heter ”Samhällsplaneringens demokratiska 

utmaning: samspelet mellan medborgare och staden i förnyelseprojekt som ombyggnaden av 

Slussenområdet”. Uppsatsen handlar om vad andra forskare tror ligger bakom de starka känslorna 

som medborgarna om haft mot projektet och hur de upplevt att deras kritik blivit mottaget av 

förvaltningen. Denna text är relevant för min uppsats då den rör sig inom samma område och tar upp 

medborgarnas känslor och kritik mot planeringen.  

      När det handlar om medborgardialoger och samrådsmöten är det viktigt att förstå hur demokrati 

fungerar och hur det demokratiska systemet fungerar i Sverige. I boken ”Morgondagens demokrati – 

en bok för alla som är, borde vara eller kan bli intresserade av politik” som är skriven av Mattias 

Hartmann och Felix Nolte diskuteras olika sorters demokrati och samhällets olika roller. Denna boken 

är relevant att använda sig av i uppsatsen för att förstå innebörden av den representativa demokratin 

som förekommer i Sverige och hur medborgare, politiker och planerare ser på demokratin och vad 

de olika parterna har för roll inom den. 

Nya Slussen är ett stort infrastrukturprojekt och ibland kan dessa stora projekt kallas för 

Megaprojekt. Harry Dimitrou, Philip G. Wright, John E. Ward och Fredrik Petterson har forskat och 

genomfört en fallstudie på stora och kända megaprojekt som finns i världen och försöker ta reda på 

varför en del av dem anses vara lyckade projekt, och andra anses vara misslyckade. I den kortfattade 

rapporten ”Megaprojekt – lärdomar för beslutsfattare: svensk kortversion av resultaten från OMEGA-

projektet, visar de i sin studie om vad de har kommit fram till som gör att vissa projekt lyckas 

respektive misslyckas. Forskningen är relevant i den här uppsatsen för att förstå komplexiteten som 

finns i stora infrastrukturprojekt, däribland Nya Slussen och vad det är som skapar konflikter i 

projektets planeringsprocess.  
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3.  Begreppsförklaring  

I det här kapitlet definieras de centrala begrepp och termer som uppsatsen berör återkommande, för 

att ge läsaren förståelse och insyn i vad de betyder i fysisk planering. Begreppen är 

planeringsprocess, medborgardialog och samråd.  

 

3.1. Planeringsprocess  

När en kommun ska ta fram en detaljplan genomgår den en bestämd process för att säkra att 

planförslaget genomförs väl och att alla parter får insyn i planeringen. Planprocessen ska ge stöd för 

att detaljplanen ska få ett så bra underlag som möjligt. Om en detaljplan missar viktiga steg i 

processen är det lätt att överklaga och vinna, då stegen finns reglerade i PBL och måste följas. Viktiga 

steg i planeringsprocessen, som anses vara huvudpunkterna är: kungörelse, samråd, utställning, 

antagande och till sist laga kraft (Boverket 2015, Boverket 2018).  

 

 

Kungörelse: Kommunen informerar och offentliggör det nya planförslaget i lokaltidningar eller på 

kommunens anslagstavla. Kungörelsen måste innehålla var planförslaget finns tillgängligt att granska, 

samt vilket område som detaljplanen berör och om den avviker från den gällande Översiktsplanen. 

Det ska finnas information om hur lång samrådstiden kommer vara och hur man lämnar in 

synpunkter på planförslaget (SFS 2010:900).  

Samråd: Ett eller flera samrådsmöten hålls under planeringsprocessen. Samrådstiden måste pågå i 

minst tre veckor och mötena går ut på att informera och ta emot synpunkter från länsstyrelsen, 

berörda myndigheter, sakägare och andra intresserade medborgare (SFS 2010:900). Mer om vad 

samråd betyder och innehåller finns lite längre ner i delkapitlet 3.3.  

Utställning: När detaljplanen har varit i samråd och synpunkter har sammanställts, ställs det färdiga 

planförslaget ut för granskning. Utställningen ska pågå under minst tre veckor. Under utställningen 

finns det möjligheter för berörda myndigheter, sakägare och medborgare att lämna in synpunkter. 

Efter utställningstiden får kommunen endast göra mindre ändringar på planförslaget, ifall det skulle 

behöva göras större ändringar måste planen ställas ut igen (SFS 2010:900, Boverket 2018).  

Antagande: När utställningstiden är klar är det dags för planen att antas av kommunfullmäktige.  

Laga kraft: Om inga överklagningar har gjorts eller om överklagningar gjorts men omprövats vinner 

detaljplanen laga kraft och kan börja genomföras (Boverket 2018).  

 

 

 

 

 

 

Kungörelse Samråd Utställning Antagande Laga kraft 
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3.2. Medborgardialog 

Enligt Boverket kan kommunen ta initiativ till att hålla medborgardialoger i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen, långt innan alla ställningstaganden är klara och den formella 

planeringsprocessen har startat. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter om till exempel de 

lokala förhållandena för platsen är viktiga för planerarna att ha i beaktning då bättre planförslag kan 

utformas som tillgodoser allas behov. Oftast är det i förarbetet till översiktsplanen som det är 

relevant att hålla medborgardialoger för att ge medborgarna insyn i vad kommunen har för planer 

för området. När dialog hålls tidigt i processen är enklare för medborgarna att förklara vad som 

saknas i sin närmiljö innan planerarna låser fast vissa planförslag. Genom en öppen dialog med 

medborgarna är det lättare att undvika missförstånd och en förståelse för varandras perspektiv 

utvinns rörande det som ska planeras (Boverket 2017).  

I medborgardialogen kan man använda sig av olika metoder/aktiviteter. Man kan bland annat 

anordna gåturer i mindre grupper där medborgarna får chans att starta en dialogprocess med 

planerarna om områdets kvaliteter och brister. Att använda sig av sociala medier som till exempel 

Facebook kan också anses som en viktig källa till att skapa dialoger med medborgare samt att nå ut 

till en bredare målgrupp (Boverket 2017). 

  

 

3.3. Samråd 
”Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för 

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, 

regional, mellankommunal eller annan synpunkt.” (SFS 2010:900 3kap. 8§).  

Så lyder delar av 8§ i tredje kapitlet i Plan- och bygglagen om samråd. Samråd måste alltså ingå i 

planprocessen för att ta fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och syftar därmed till att samla 

in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Medborgare och berörda 

myndigheter ska få insikter om vad som planeras i kommunen samt vad planförslaget kan ge för 

konsekvenser. Det ges även möjligheter för medborgare och berörda intressenter att påverka 

planförslagen. Länsstyrelsen, myndigheter och berörda sakägare ska få en formell inbjudan till 

samrådet, minst tre veckor innan. Informell inbjudan till intresserade medborgaren ska också ges. 

När samrådet är genomfört ska alla synpunkter som kommit in, besvaras och sammanställas i en 

samrådsredogörelse. De synpunkter som inte har besvarats behöver kommunen motivera varför 

dessa inte beaktats (SFS 2010:900, Boverket 2016). Att hålla samrådsmöten löpande under processen 

kan vara en fördel för planerarna för att få med så många deltagare som möjligt för att skapa 

förutsättningar för ett bättre beslutsunderlag (Boverket 2016).   
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4. Teori 
I detta avsnittet kommer det teoretiska ramverket att presenteras och definieras. Med valda teorier 

kommer jag att kunna förklara och förstå ett visst fenomen samt förstå vad jag ska ha för syn och 

förhållningssätt på den verklighet jag möter (Alvehus 2013: 26). Vetenskapliga teorier som till 

exempel olika planeringsteorier har ansetts nödvändiga att använda sig av för att komma närmare 

uppsatsens problemformulering och syfte. Med hjälp av olika planeringsteorier får man en nyanserad 

bild av hur svensk planering har sett ut under olika tidsepoker, och därmed är det lättare att 

analysera och tolka planerarnas roll samt medborgarnas inflytande i planeringen. Även Henecke och 

Khans text där de presenterar olika demokratiteoretiska perspektiv kommer att presenteras för att 

kunna analysera empirin utifrån olika varianter av demokratier som förekommer inom representativ 

demokrati (Henecke & Khan 2002). Sherry Arnsteins teori där hon förklarar deltagartrappan och 

medborgarens olika grad av inflytande kommer också att användas som en del av 

demokratiteoretiskt perspektiv för att kunna analysera och förstå medborgarnas betydelse i 

planeringsprojektet Nya Slussen (Arnstein 1969). Teorierna som presenteras här beskriver vad de 

innebär och vad det eventuellt har funnits för kritik mot dem. Även en kort förklaring till varför 

respektive teori anses relevant för uppsatsens syfte tas upp.  

 

 

4.1 Planeringsteoretiskt perspektiv 

Samhället förändras hela tiden och ger behov att förnya materiella, sociala och ideologiska 

strukturer, både i teori och i praktik. I litteraturen har man kategoriserat planeringens olika epoker av 

planeringens praktiker i olika teorier. Dessa teorier kan ses som ideologier och modeller som 

förklarar hur de förhåller sig till rättvisa, makt, kunskap samt samhällsteori (Forsberg 2013:311). 

Rationell planering och kommunikativ planering är de ideologier som kommer användas i analysen av 

det empiriska materialet.  

 

 

4.1.1 Den rationella planeringsmodellen  

Rationell planering anses representera en mer traditionell modell och anger en mer vetenskaplig 

inriktning. Från 1920-till 1970-talet strävade socialdemokraterna om att nå ett välfärdssamhälle och 

det rådde då också en stark tilltro till vetenskapen och den rationella planeringen (Forsberg 

2013:312).  Planeringsprocessen kan delas in i tydliga steg där det första steget innebär att politiker 

och beslutsfattare formulerar ett mål. I nästa steg är det planerarnas (experternas) tur att utvärdera 

vilka metoder som är lämpligast att använda för att uppfylla dessa mål. Planerarnas 

problemlösningsprocess bygger på två grundläggande delar. Den ena delen handlar om att få 

tillräckligt mycket kunskap för att kunna beräkna och bedöma vilken handling som är mest rationell, 

och den andra delen handlar om att få ut så stor vinst som möjligt i relation till använda medel 

(Forsberg 2013:312). Man fattar alltså beslut på ett rationellt vis och skiljer subjektet från objektet. 

De beräkningar som görs i planeringsprocessen för att ta fram olika alternativ, tas fram genom 

objektiva kriterier för att få fram det mest effektiva planförslaget (Strömgren 2007:18,19).  

Den kritik som lyfts fram mot den rationella planeringsteorin är att den, trots statens intentioner, 

inte har tillgodosett människors behov i samhället (Forsberg 2013:312). Beslutsfattarna lät 
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ekonomiska och tekniska lösningar väga tyngre än människans behov av trivsamhet, därför blev de 

rationella lösningarna bundna till en låg budget och att det skulle gå fort för att maximera vinst och 

effektivitet, vilket medborgarna kritiserade starkt emot. 

Den rationella planeringsteorin är relevant att ha med i den här uppsatsen för att kunna förstå och 

analysera hur planeringen såg ut i mitten av 1900-talet då planerna för Kungsträdgården ägde rum 

som ledde till Almstriden. Det var då det skedde ett paradigmskifte i svensk planering och man 

förstod att man behövde sträva efter ett mer humanistiskt och kommunikativt planeringsideal 

(Stahre 2014:59). Mycket kritik hade riktats mot den rationella planeringensmodellen när tjänstemän 

och politiker ville modernisera stadskärnorna. De ville sanera och riva gammal bebyggelse 

stadskärnorna, för att bygga upp kommersiella byggnader som hotell och kontor samt tillmötesgå 

bilismens krav om breda vägar och nya parkeringshus. Norrmalmsregleringen som pågick i mitten av 

1900-talet i Stockholm var en av dessa stadssaneringarna och det var det som medborgarna 

kritiserade starkt och protesterade mot under 1960-talet (Strömgren 2007: 17, Stahre 2014: 10). 

Mycket av det som hände i protesterna i Almstriden kan liknas av det som hänt i Nya Slussen. Tiden 

skiljer, men samma problem verkar kvarstå och därmed anses det viktigt att förstå planeringsidealet 

som präglade svensk planering under den tiden.  

 

 

4.1.2 Den kommunikativa planeringsmodellen  

Den kommunikativa planeringsmodellen uppkom som en kritik mot den rationella 

planeringsmodellen. Förespråkarna för en kommunikativ planering menade att i en organiserad och 

fungerande dialog mellan berörda parter kan jämlikhet, social rättvisa och demokrati uppnås 

(Forsberg 2013:313). John Friedmann menade att kunskapen om att kommunicera och lära sig av 

varandra för att kunna förhandla och kompromissa var viktigt för att utveckla samhället i rätt riktning 

(Friedmann 1969 se Strömgren 2007:18,45). Man menade också att det är kommunikationen som är 

det väsentliga i planeringsprocessen. Processen om hur man når sitt mål är alltså viktigare än själva 

målet, vilket skiljer sig från den rationella planeringsteorin där istället målet är den viktigaste faktorn 

som bestäms långt i förväg. I den kommunikativa planeringsteorin menar man att processen och 

målet måste anpassas under tiden som människor kommunicerar med varandra. Det är genom 

kommunikation mellan olika människor som vi förstår världen vi lever i (Strömgren 2007:46).  

Den kritik som uttalats mot den kommunikativa planeringsmodellen handlar dels om konsensus, då 

en del människor menar att konsensus inte går att nå och att det heller inte anses som varken nyttigt 

eller eftersträvansvärt. Konflikter ses därmed som mer positivt för att det annars kan uppstå risker i 

att samtalen mellan människor och berörda parter utvecklas till förhandlingar och skapar grupper i 

samhället där vissa känner sig undantryckta, bara för att konsensus måste nås (Forsberg 2013:313–

314). Dels finns det också kritik som riktas mot att den kommunikativa planeringsteorin är för 

abstrakt och att det kan uppstå glapp mellan teori och praktik och att det är svårt att tillämpa teorin i 

praktiken (Allmendinger 2009:204). 

Att använda sig av den här teorin i denna uppsats anses relevant då Almstriden var en vändpunkt att 

planeringen gick från ett rationellt planeringsideal till ett kommunikativt planeringsideal, för att 

främja allas åsikter och att politiker och planerare måste ta med medborgarnas synpunkter. Det är 

genom dialogen som man kan generera bra och legitima beslut (Strömgren 2007:20,48; Stahre 

2014:5). Genom att använda sig av denna teorin kan man analysera planeringen i Sverige, som idag 
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strävar efter en mer kommunikativ planeringsmodell och förstå varför kommunikationen anses vara 

en så viktig del i planeringen. 

 

 

4.2. Demokratiteoretiskt perspektiv  

Genom att använda sig av demokratiteoretiska perspektiv kan man analysera hur olika demokrati-

modeller syns i planeringen och därmed analysera medborgarnas deltagande och inflytande. De olika 

demokratimodellerna kan ses som att vara normativa då de vill ge svar på frågan om hur ett 

demokratiskt samhälle borde se ut och hur stort inflytande medborgarna borde ha i 

planeringsprocessen (Henecke & Khan 2002:10). De tre demokratiteoretiska perspektiv som kommer 

att användas vid analysen av empirin är den liberala demokratin med inriktningen pluralistisk modell, 

deltagardemokrati samt Sherry Arnsteins deltagartrappa. Dessa perspektiv anses relevanta med 

tanke på uppsatsens syfte att förstå hur kommunikationen mellan planerare och medborgare har 

sett ut i planeringsprocessen.  

Både liberal demokrati och deltagardemokrati ingår i ett demokratisystem som kallas representativ 

demokrati. Den representativa demokratin har sin utgångspunkt från Rousseaus teorier från 1700-

talet då filosofin om upplysningen var stark och modern, men används i Sverige än idag. 

Representativ demokrati betyder att de medborgare som har rösträtt ska rösta på det partiet som 

ska få makten och ta beslut om vad som anses bäst för alla (Hartmann & Nolte 2002:14). 

 

 

4.2.1. Liberal demokrati med inriktning av Pluralistisk modell 

Det finns två olika modeller inom liberal demokrati; elitdemokrati och pluralistisk demokrati. Det är 

den pluralistiska modellens teori som kommer användas här i denna uppsats för att tolka och 

analysera den demokratiska synen under projektet för Nya Slussen. Vad de olika modellerna inom 

liberal demokrati har gemensamt är att individer ska deltaga för att främja sina egenintressen. Allas 

egenintressen samlas ihop och sedan görs avvägningar mellan dem. Medborgarna representeras av 

intresseorganisationer som låter medborgarnas röster höras. Vad dessa intresseorganisationer har 

gemensamt är att de konkurrerar mot varandra och vill ge inflytande i beslutsfattandet (Henecke & 

Khan 2002:11).  

I den pluralistiska modellen representeras alltså medborgarna via intresseorganisationer som i sin tur 

påverkar beslutsfattarna och anses därmed uppfylla en demokratisk funktion. Det anses vara viktigt 

att makten inte är koncentrerad hos de politiska beslutsfattarna, utan istället att makten är utspridd 

mellan olika intresseorganisationer och medborgardeltagande sker mer fritt utanför offentliga 

institutioner. Det är förhandlingarna mellan de politiska beslutsfattarna och olika 

intresseorganisationerna som är det viktiga i processen av beslutsfattandet (Henecke & Khan 

2002:12). Den här teorin på hur demokratin borde fungera i samhället, kan användas vid analysen av 

uppsatsens empiri, då teorin förklarar kopplingarna mellan de intresseorganisationer och nätverk 

som bildats under proteströrelserna till Nya Slussen. De olika nätverken vill att medborgarna ska 

engagera sig mer i samtalet om Slussen och få medhåll till sina respektive nätverk som kan ta fram 

alternativa förslag till Slussen som främjar deras egenintresse som till exempel kan handla om sina 

egna historiska och kulturella relationer till platsen. Demokratimodellen som menar att det är 
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dialogen och förhandlingarna mellan grupperna som är kärnan i demokratin, fungerar bra i den 

kommunikativa planeringsmodellen som håller med att det är samtalsprocessen som är viktig i 

framtagandet av beslutsfattningen.  

 

 

4.2.2 Deltagardemokrati 

Medborgardeltagande inom beslutsfattandet anses positivt för det ökar dess kvaliteter. När man 

utvecklar demokratiska kvaliteter når man en ökad respekt och tolerans mot oliktänkande samt att 

medborgarna känner ett gemensamt ansvar att skapa det goda samhället. Deltagardemokratiskt 

perspektiv motsätter alltså ett rationellt planeringsideal om att det enbart är eliten och experter som 

ska planera samhällets miljö, för de menar att alla medborgare har förmågan att vara med och 

deltaga i planeringsprocessen. Demokratin ingår fortfarande den representativa demokratin, och de 

centrala frågorna inom deltagardemokratiskt perspektiv handlar om vilken relation det ska finnas 

mellan medborgarna och de representativa politikerna och vad inflytandet i deltagandet ska betyda. 

Det viktigaste inom deltagardemokratiteorin är att man ska kunna se att medborgardeltagandet 

leder till inflytande så att medborgarna känner att det är värt att engagera sig, samt att de förstår att 

de bär ett gemensamt ansvar för samhällets uppbyggnad. Det finns fyra nyckelord som är viktiga 

inom deltagardemokrati för att modellen ska fungera; öppenhet, ansvar, diskussion och 

ömsesidighet. Det är viktigt med politisk jämlikhet och låta alla medborgare ha samma rättigheter att 

delta oavsett inkomst, utbildning och inflytande (Henecke & Khan 2002:13–14). Deltagardemokrati 

stämmer väl ihop med den kommunikativa planeringsmodellen som enligt Strömgren ska pågå i 

svensk planering idag. Båda teorierna menar att det är viktigt att man inkluderar alla och att man vill 

engagera medborgare att deltaga för att till slut skapa goda beslutsunderlag för framtida planering. 

Teorin är relevant att använda i analysen för att förstå vikten av medborgarnas deltagande och vad 

medborgarna själva vill nå ut med sin delaktighet. För att skapa ett tryggt samhälle där alla känner sig 

inkluderande är det viktigt att vi förstå hur demokratin kan användas för att skapa ett mer rättvist 

samhälle.  

 

 

4.2.3 Sherry Arnsteins teori om delaktighetstrappan 

Arnsteins delaktighetstrappa kan användas för att titta på planeringsprocessens medborgardialog 

och samråd för att analysera vilken grad av inflytande medborgarna haft i beslutsfattningen av 

planeringen. Medborgardeltagande ses ofta som något bra för att det leder till goda resultat. Men 

trots det kan det ändå ses som motsträvigt när medborgarna får för mycket inflytande i planeringen. 

Sherry Arnstein har utformat en trappa för att visa olika sorters grader av inflytande. Varje trappsteg 

beskriver hur mycket inflytande medborgarna har i planeringen.  
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En kortfattad redogörelse av trappans olika steg ger: 

Trappstegen längst ner som benämns för manipulation och terapi, ger inte medborgare någon som 

helst delaktighet i planeringen och planerare och beslutsfattare ges möjlighet att ”utbilda” och 

”bota” medborgarna med sin expertkunskap. På de mellersta trappstegen får medborgare möjlighet 

att förhandla med de traditionella makthavarna, och högst upp på trappan har medborgarna desto 

mer makt i beslutsfattningen och kan få vara med att besluta tillsammans med planerarna. Alltså ju 

högre upp på trappan man kommer, desto mer inflytande har medborgarna att säga till om i 

planeringsprocessen (Arnstein 1969:217).  

Delaktighetstrappan kan vara bra att ha med i analysen för att se hur kommunikationen mellan 

medborgare och beslutsfattare har varit i planeringsprojektet för Nya Slussen. Man kan med hjälp av 

delaktighetstrappan förstå vilken sorts grad av inflytande medborgarna faktiskt har haft i planeringen 

och vad den graden av inflytande har haft för betydelse i processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Delaktighetstrappan.  
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5. Metod 

I det här kapitlet presenteras vilken forskningsdesign som har använts i undersökningen samt vilken 

metod som har använts för att samla in relevant data för att besvara forskningsfrågan och uppfylla 

uppsatsens syfte. För- och nackdelar med vald forskningsdesign och insamlingsmetod redogörs för 

att förstå deras lämplighet i uppsatsens undersökning. 

 

5.1 Forskningsdesign  

Den forskningsdesign som använts i denna uppsats är fallstudie, då den forskningsdesignen brukar 

användas när man ska fokusera på ett (eller få) fenomen, för att tillhandahålla en djup redogörelse 

om bland annat händelser eller processer som förekommer i just det fallet (fallen). Genom att 

fokusera på det specifika fallet kan man förstå och uppmärksamma generella problem (Denscombe 

2016: 91). I denna uppsats där fokuset har legat på fenomenet; hur kommunikationen mellan 

medborgare, politiker och planerare sett ut under planeringsprocessen för att förstå deras respektive 

reaktioner på projektet ansågs det vara lämpligt att använda fallstudie som forskningsdesign 

eftersom den ofta används vid frågor som handlar om att ta reda på hur saker och ting förhåller sig 

på ett visst sätt (Yin 2007:24–25). Att Slussenprojektet även omfattar en fast tidsram, med tydliga 

start- och slutpunkter, är också en anledning till varför denna typ av forskningsdesign anses vara 

lämplig att använda eftersom det förenklar analysen i fenomenet som undersöks (Denscombe 

2016:91).  

Fördelar med att använda fallstudier är bland annat att man kan koncentrera sig på ett fall för att 

skaffa sig en djup förståelse i processer och i komplexa sociala situationer. Man kan använda sig av 

flera datakällor som till exempel dokument, tidningsartiklar och bloggar som berör fallet för att få en 

god helhet på den komplexa situationen (Denscombe 2016:103). 

Det som forskare har ansett vara negativt med att använda fallstudie som forskningsdesign, är att det 

ibland antas ta för lång tid vid genomförandet av fallstudier då det är mycket som ska samlas in från 

olika källor. Det kan också anses bli rörigt med den stora mängd av empiriskt material som samlats in 

och kan därmed resultera i ett ganska oläsligt dokument (Yin 2007: 28). De här negativa aspekterna 

om fallstudier har jag ansett vara viktiga att ha i beaktning för att vara medveten om att använda 

tiden effektivt och endast använda en insamlingsmetod för att nå det mest relevanta empiriska 

materialet till undersökningen.  

 

5.2. Insamling av data 

I den här uppsatsen genomfördes en insamling av sekundärdata, vilket innebar att dokumenten som 

samlades in redan hade producerats av andra forskare, författare och journalister för andra ändamål 

än för den här uppsatsens syfte. Nackdelen med att använda sekundärdata är att författaren redan 

har skalat bort delar av datan för att uppfylla sitt eget syfte. Därmed tolkas den insamlade datan 

utifrån ett nytt syfte som dokumentet egentligen inte varit avsedd för (Denscombe 2016: 339). 

Fördelen med att använda sekundärdata är att det sparar tid vilket anses vara en viktig aspekt, då det 

negativa med att använda fallstudie som forskningsdesign är att den tar lång tid. Eftersom arbetet för 

den här uppsatsen hade en snäv tidsplan ansågs det viktigt att effektivisera datainsamlingen. Tiden 
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som erhölls vid insamling av sekundärdata gav mer tid åt att kategorisera och sammanställa datan 

(Bryman 2012:312). 

Sekundärdatan som samlades in ansågs vara stabila källor då de kunde granskas flera gånger samt att 

de antogs vara precisa då de angav både exakta namn och tidsangivelser. Exempel på data som 

samlades in var skriftliga källor i form av tidningsartiklar och rapporter, digitala källor som bloggar 

och hemsidor, samt visuella källor som bilder och filmer (Denscombe 2016: 319).  

Det empiriska material som samlades in till den här uppsatsen utgick ifrån uppsatsens syfte och 

forskningsfråga. Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka kommunikationen mellan 

medborgare, politiker och planerare i projektet för Nya Slussen, ansågs sekundärdata i form av 

rapporter, tidningsartiklar och offentliga plandokument vara relevant att samla in. Datan gav en 

beskrivande bakgrund för projektet Nya Slussen och visade hur kommunikationen fungerat mellan de 

olika parterna. I och med att Nya Slussen varit ett projekt som pågått under de senaste årtionden var 

det lätt att samla in data via Google och sökningar på Stockholms stads hemsida då offentliga 

planhandlingar och tidningsartiklar har digitaliserats. De mest förekommande sökord som användes 

var: samråd, medborgardialog, kommunikation, konflikter tillsammans med Nya Slussen.  

De offentliga plandokumenten samlades in via sökningar på Stockholms stads hemsida. Den 

empiriska datan gav perspektiv på förvaltningens sida av projektet. Detaljplanen för Slussen som 

antogs 2013 gav möjligheter att tolka planerarnas syfte med planen och bakgrunden till Nya Slussens 

omdaning. Samrådshandlingar och tjänsteutlåtanden som samlades in kunde senare granskas och 

tolkas för att ge en samlad bild över förvaltningens perspektiv på hur kommunikationen mellan 

förvaltningen och medborgarna gått till. 

För att sedan förstå och tolka politikers och medborgares perspektiv på Nya Slussen samlades 

skriftliga källor in via Google. Tidningsartiklarna användes som empiriskt material för att visa hur 

kommunikationen mellan de olika parterna hade framställts i media. Tidningsartiklar som publicerats 

under planeringsprocessens genomförande, hämtades från kända tidskrifter som bland annat Dagens 

nyheter, Svenska dagbladet och Metro. Tidningsartiklar från både Dagens nyheter och Svenska 

dagbladet ansågs vara nyttiga att använda då de två tidningarna tenderar att vinkla tidningsartiklarna 

utifrån olika politiska perspektiv. Relevanta blogginlägg från personliga hemsidor hittades också via 

Google. Blogginläggen som publicerats och skrivits av upprörda medborgare gav aspekter och mer 

djup i medborgarnas känslor till projektet.  

Den visuella datan som studerades var bland annat en kortfilm om Almstriden som fanns uppladdad 

på hemsidan Filmarkivet. Filmen gav förståelse för hur planeringen gått till under mitten av 1900-

talet och användes dels för att få en djupare förståelse för medborgares känslor om de inte får vara 

delaktiga i planeringen, dels för att tolka hur planeringsprocessen för Nya Slussen skiljer sig från 

1960-talet då den rationella planeringsteorin dominerade.  

Det som var viktigt att tänka på vid användningen av sekundära källor var deras validitet, det vill säga 

om datan som samlats in haft en autenticitet och känts trovärdig (Denscombe 2014:326). 

Plandokument i form av detaljplaner och samrådshandlingar ger förvaltningens perspektiv på hur 

planeringsprocessen har behandlats. Dessa dokument anses trovärdiga då de formulerats och 

granskats flera gånger.  

       Eftersom uppsatsens syfte skulle tolka olika parters perspektiv på hur kommunikationen gått till 

under planeringsprojektet behövdes även fler dokumentära källor samlas in som till exempel 
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tidningsartiklar och personliga bloggar. Den datan gav medborgarnas och politikernas perspektiv på 

planerna som tjänstemännen tagit fram. I tidningsartiklar och i bloggar skriver medborgare fritt om 

sina känslor och kan tolkas som äkta och trovärdiga i den stunden då intervjuerna och blogginläggen 

publicerats.   

 

 

5.3. Analys av data  
En kvalitativ analys har utförts genomgående under hela uppsatsen arbete. Vid användning av 

kvalitativ textanalysmetod ligger fokus på händelsens innebörd för att kunna förstå flera nyanser av 

händelsen och dess komplexitet. Genom att tolka det empiriska materialet utifrån teorier och den 

tidigare forskningen kan ett visst fenomen eller en händelse tolkas och därefter ge möjlighet att bidra 

med en generell förståelse av problemet (Alvehus 2013:20). Per Wirén skriver i boken ”Handbok i 

kvalitativ analys” att kvalitativ textanalys ofta används när forskaren vill kartlägga olika politiska 

åsikter och analysera debatter som funnits i ett projekt. Det är viktigt att man väljer ut de texter som 

anses vara relevanta utifrån uppsatsens syfte och problemformulering för att få rätt kunskap och 

förståelse om händelsen och tolka det på ett mer rättvist sätt (Fejes & Thornberg 2016:176, 178). 

Nackdelen som förekommer inom kvalitativ textanalys är forskaren själv. Människan (forskaren) är 

det centrala redskapet inom den kvalitativa forskningen och kvaliteten av resultatet i analysen kan 

bero på forskarens färdigheter, utbildning och kreativitet (Patton 2002 se Fejes & Thornberg 

2015:36–37). Denna svaghet har varit viktig att ha i beaktning för uppsatsens arbete för att medvetet 

ta hänsyn till den tidsplan som getts till uppsatsen, för att på ett effektivt sätt samla in, granska och 

analysera datan på det sätt som resulterar i bäst kunskap och erfarenhet för att uppfylla uppsatsens 

syfte och forskningsfråga.  

En kvalitativ textanalys ansågs lämplig att använda utifrån uppsatsens syfte, vid analysen av den 

sekundära datan som samlats in. När en kvalitativ textanalys genomförs är det viktigt att välja vilken 

dimension som anses lämplig att använda sig av för att nå uppsatsens syfte. Enligt Pär Widén finns 

det tre dimensioner där den första handlar om vem det är som har producerat texten och varför. I 

den andra dimensionen ligger fokus på texternas språk och utformning. Den här uppsatsen fokuserar 

främst på den tredje dimensionen, som innebär att texterna analyseras och tolkas i relation till 

varandra för att utvinna en helhet och struktur över hela fallet. Det var med den dimensionen som 

det var möjligt att analysera datan med det teoretiska ramverket och tidigare forskning för att förstå 

hur kommunikationen sett ut i planeringsprojektet utifrån olika planeringsideal. Även analytiska 

frågor om hur de olika parterna förhöll sig till varandra och hur de hanterat konflikter och 

kommunikationen kunde ges (Bryman 2012:386, Fejes & Thornberg 2015:178–180).  

Den insamlade datan granskades och kategoriserades in i tre grupper; planerare, politiker och 

medborgare. För att förstå planerarnas perspektiv på hur de ansett att kommunikationen gått till 

under planeringsprocessen ansågs det vara relevant att läsa offentliga plandokument. 

Plandokumenten som exempelvis detaljplanen och tjänsteutlåtanden hittades via sökningar på 

Stockholms stads hemsida, granskades och analyserades för att förstå planens syfte och hur 

kommunen tänkt genomföra projektet. Granskningen av de offentliga plandokumenten kunde svara 

på frågan om hur tjänstemännen och politiker beslutat hur projektet skulle genomföras, och 

redogjorde även hur synpunkter från medborgare hade besvarats. Offentliga plandokument är 
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noggrant formulerade och är sammanställda och granskade av yrkesvana tjänstemän, vilket gav ett 

mycket sakligt och objektivt perspektiv på fallet.   

De offentliga plandokumenten visades därmed skilja sig från tidningsartiklar och bloggar som gav en 

mer subjektiv bild på hur kommunikationen gått till under projektet. Vid granskningen av dessa 

artiklar från kända dagstidningar och blogginlägg kunde en tolkning och analys genomföras av 

medborgares och politikers perspektiv på kommunikationen och vad de har haft för tankar och 

känslor om projektet för att förstå varför konflikter uppstått. Ju fler tidningsartiklar som lästes, som 

var skrivna från olika parter och partier, desto tydligare helhetsbild utvanns och en övergripande 

struktur över fallet gavs. Under tiden som granskning av datan genomfördes, antecknades viktiga 

citat och synpunkter som sagts i intervjuerna och i bloggposterna. Citat, kommentarer och 

beskrivningar som grupperades och kategoriserades var sedan till hjälp för att analysera och tolka 

vilka konflikter som varit mest påtagliga under projektets gång. Det ansågs viktigt att frekvent 

anteckna alla källor till sekundärdatan som samlades in, för att göra det möjligt att gå tillbaka och 

läsa texterna igen och på så vis analysera och tolka dem mer noggrant och förstå konflikterna i en 

större kontext och i relation med varandra. Vid tolkning och analys av de olika politiska synpunkterna 

var det en stor fördel att använda sig av olika planeringsperspektiv för att förstå vilka ideal de olika 

partierna strävat efter.  
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6. Empiri och analys 

I det här kapitlet av uppsatsen kommer empiri och analys redogöras och utgör uppsatsens 

huvudsakliga del. Johan Alvehus skriver i sin bok ”Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok” 

att det är vanligt att man i en kvalitativ forskning skriver det empiriska materialet och analysen till ett 

sammanhängande resonemang (Alvehus 2013:41).  

Kapitlet är uppdelat i tre delkapitel, varav i det första delkapitlet beskrivs, utifrån insamlat empiriskt 

material, Slussens historiska bakgrund och framtagningen av Detaljplanen för Nya Slussen. I det 

andra delkapitlet redovisas framtagen empiri i form av planhandlingar, tidningsartiklar, bloggar och 

andra hemsidor som visar stadens perspektiv på Nya Slussens planeringsprocess. Delkapitlet är 

uppdelat i två delar för att visa planerarnas respektive politikernas perspektiv av projektet. I det 

tredje och sista delkapitlet redogörs medborgarnas perspektiv. Det är i det andra och tredje 

delkapitlen som det empiriska materialet analyseras med hjälp av tidigare forskning och teorier för 

att tolka och förstå hur kommunikationen förhållit sig i relation till valda teorier och varför konflikter 

har uppstått i planeringen för Nya Slussen.  

 

 

6.1 Bakgrund 

Slussens historiska plats går långt tillbaka i tiden. Den isländske sagoförfattaren Snorre Sturlasson 

som levde under 1200-talet skrev en berättelse om den norske kungen Olavs äventyr, som utspelade 

sig under vikingatiden, där en smal landtunga som förband Södermalm med Gamla stan beskrevs 

(Söderlund 2016: 2). Men för att gå lite längre fram i historien, fram till mitten av 1600-talet, lät 

Drottning Kristina anlägga den första slussen, i kanten av Södermalm. Hundra år efter Drottning 

Kristinas sluss hade gatunätet utvidgats mer och år 1755 invigdes en ny och större sluss på samma 

plats, som var konstruerad av uppfinnaren Christopher Polhem, se Bild 2. År 1850 ersattes Polhems 

konstruktion med en ny sluss, som byggdes i kanten av Gamla stan, som konstruerades av ingenjören 

Nils Ericson (Detaljplan 2013:4).  

 

I början av 1900-talet när trafikkaos rådde på platsen då bilismen ökade tillsammans med 

spårvagnsnätet, gjorde man planer på att anpassa slussen efter den nya tidens trafikkapacitet 

(Detaljplan 2013: 4). Arkitekten Tage William-Olsson tillsammans med stadsplaneraren Gösta 

Bild 2. En målning av Anders 

Holm från 1780 visar hur 

Christopher Polhems sluss såg 

ut. Den kallades den röda 

slussen för att fyra stycken röda 

torn stack upp.  
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Lundborg utarbetade flera förslag på hur slussen skulle kunna byggas om. Det förslag som till slut 

presenterades ansågs vara mycket radikalt och revolutionerande. Förslaget som bestod av ett så 

kallat ”Klöverbladssystem” löste en helt korsningsfri trafikföring, se Bild 3. Trafiken kunde ledas om 

och fördelas igenom Slussen både i olika riktningar och olika nivåer. Förslaget tyckte sig vara mycket 

modernt och funktionellt när alla olika trafikanter kunde röra sig smidigt igenom Slussen samtidigt. 

Deras trafikkonstruktion invigdes år 1935. Borgarrådet och Slussbyggnadskommitténs ordförande 

Yngve Larsson beskrev den nya slussen som ”en funkismöbel, präglad i tidens stil och anda” 

(Sjöbrandt 2018: 39–40). Men den klöverbladsformade trafikkarusellen fick både ris och ros. Det var 

några som tyckte att den var alldeles för funktionalistisk och okänslig mot platsens historia, samtidigt 

som den världskände arkitekten Le Corbusier prisade den för dess moderna stil och funktionalitet 

(Svenska dagbladet, 2014).  

 

 

 

 

 

 

I början av 1990-talet var det dags för slussen att återfå uppmärksamheten. Under åren fram till dess 

hade Slussen hamnat i mycket dåligt skick, då bland annat betong vittrade och armeringsstålen 

rostade. År 1991 påbörjades en idétävling om hur Slussens framtid kunde se ut, men tävlingen rann 

ut i sanden (Stockholms stad 2018).  

      1998 togs frågan upp igen i ett flertal nämnder och de fick i uppdrag från gatu- och 

fastighetskontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och berörda stadsdelsnämnder ta 

fram underlag för beslut om Slussen. En ny tävling inleddes år 2003 och året efter utsågs en vinnare, 

där en hel omdaning av Slussen föreslogs (senare kallat Nya Slussen), se Bild 4. Men 

stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden beslutade också att ett referensalternativ, 

se Bild 5, till Klöverbladsmodellen skulle tas fram (Stockholms stad 2018). 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 3. Slussen med den 

s.k. klöverbladssystemet. 

Bild 4. Tävlingsbidrag som senare 

vidareutvecklades och fick namnet Nya 

Slussen. 

Bild 5. Förslag på referensalternativ. 

”Nybyggt bevarande” togs fram som 

alternativ till det tävlingsbidrag som vann. 
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År 2007 genomfördes ett programsamråd av de två planförslagen för Slussen. Det ena var ”Nya 

Slussen” som genomgått en vidareutveckling, och det andra planförslaget kallades ”Nybyggt 

bevarande” som var en nybyggnation med den befintliga Slussen som utgångspunkt. Efter tre 

månaders samråd som både allmänheten och sakägare haft chans att lämna synpunkter under, valde 

stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planförslaget Nya Slussen och alla politiska partier var 

enade om att man ville skapa något nytt. Under 2008 startades en ny tävling där fem stycken 

arkitektkontor fick i uppdrag att ta fram förslag på hur planförslaget ”Nya Slussen” kunde utvecklas 

vidare på. Ett år senare vann förslaget från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor. Mellan den 25 

januari och 29 mars 2010, var detaljplaneprocessen inne i samrådsskedet. 2011 hölls utställningen 

och i september 2013 vann Detaljplanen laga kraft och arbetet för Nya Slussen kunde börja 

genomföras och förväntas vara klart år 2025 (Stockholm växer 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Stockholms stads perspektiv 

De som förde fram frågan om Slussens ombyggnation var politiker och tjänstemän i Stockholms stad. 

I det här delkapitlet ges planerarnas respektive politikernas perspektiv om varför de startade 

projektet för slussen, hur planeringsprocessen gått till samt hur kommunikationen mellan varandra 

och medborgarna har varit. 

 

 

6.2.1 Planerarnas perspektiv 

Enligt detaljplanen för Nya Slussen var syftet med ombyggnationen att skapa nya publika platser, 

bygga om gator, kajer och ytor som var kopplade till kollektivtrafiken. De ville också reglera 

byggrätter för ny bebyggelse och möjliggöra för ny slussränna och avbördningskanaler från Mälaren 

till Saltsjön för att förhindra översvämning (Detaljplan 2013: 3). I Översiktsplanen som antogs 2010 

pekas Slussen ut som en av stadens noder och framkomligheten på platsen skulle säkerställas för alla 

trafikslag med nya modena bytespunkter. Översiktsplanen ville också att Slussen skulle bli en 

mötesplats med liv under dygnets alla timmar (Detaljplan 2013: 6–7).   

Planerarna ansåg att Slussen behövde genomgå en förändring eftersom den var utsliten, otrygg och 

svårorienterad. Den gamla trafikkonstruktionen behövde ersättas för att grundläggningen höll på att 

ge vika. Klöverbladssystemet som konstruerades på 1930-talet var anpassad för den tidens 

trafikbehov. Men då trafiken förändrades i takt med tiden, såg trafiken annorlunda ut under senare 

Bild 6. Foster + Partners och Bergs 

Arkitektkontors vinnande förslag om Slussens 

framtid. 
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delen av 1990 och Slussen behövde därmed anpassas. Renoveringsarbeten av Slussen hade utförts 

regelbundet i flera år, i väntan på att ombyggnationen kunde genomföras. Ytterligare en orsak till 

Slussens omdaning var översvämningsriskerna runt Mälaren i Stockholm, då mer vatten från Mälaren 

behövde kunna tappas av till havet för att undvika översvämningar i framtiden (Detaljplan 2013: 8).  

Som tidigare nämndes i bakgrunden om Slussen, genomfördes det år 2007 ett samråd för de två 

planförslagen som tagits fram, Nya Slussen och Nybyggt bevarande, om vilket planförslag som skulle 

arbetas vidare på. Under åren 2007 och 2010 justerades utformningen av Mälarens reglering 

successivt för att förbättra dess funktion samt för att uppnå delar av detaljplanens syfte 

(Samrådshandling 2010 :21). 

Arbetet med detaljplanen för Nya Slussen var en lång process. Under samrådet som hölls i nio veckor 

under år 2010 lämnades cirka 1200 synpunkter in och staden svarade på dessa synpunkter och 

reviderade planen i den mån så att medborgarna skulle godkänna planen i större utsträckning. Det 

som ändrades på planen var bland annat att det skulle bli färre och lägre hus längs med vattnet för 

att inte utsikten skulle försvinna. För att göra det mer lättillgängligt vid vattnet, som medborgana 

tyckte utgjorde en stor kvalitet för både funktion och estetik i Slussen, bestämdes det att den nya 

planen skulle innehålla terrasser och trappor ner till kajen. Medborgarna önskade också att Slussen 

skulle bli grönare så därför planerades det in en ny park vid Katarinahissen med träd och 

uteserveringar (Stockholmsstad 2017). När den slutgiltiga planen för Nya Slussen ställdes ut 2011 

kom fler synpunkter in som bland annat handlade om den breda bilbron. Stadsbyggnadsnämnden 

beslöt då om att staden behövde ta fram fler alternativ för att utreda hur trafiken skulle påverkas om 

den breda bron med åtta filer skulle smalnas av till sex filer. Tjänstemännen insåg att med sex körfält 

skulle trafiken bli mer svårframkomlig om samma antal bilar skulle köras vid rusningstrafik. Tre 

alternativ togs ändå fram och utreddes, men det första alternativet visade sig fortfarande vara det 

bästa och skulle fortsätta gälla (Tjänsteutlåtande DNR 2011-17124-32: 1–2, Detaljplan 2013 :11). För 

att detaljplanen skulle få bli antagen behövdes tillstånd av mark- och miljödomstolen, men den 12 

december 2012 beslöt domstolen att upphäva detaljplanen för Slussenområdet. En av anledningarna 

till att planen upphävdes var att de höga husen, som skulle uppföras längs med vattnet, inte skulle få 

lov att upprättas då de skulle skymma de k-märkta husen som låg bakom. Planerarna tog då bort 

dessa hus helt från planen och överklagade domen kort därefter till mark- och miljööverdomstolen 

och i september 2013 vann detaljplanen laga kraft när mark- och miljödomstolen fastställde planen 

(Stockholms stad 2018, Svenska dagbladet 2012).  

Den här formella datan som ges av offentliga plandokument och rapporter, utgivna av Stockholms 

stad anger en saklig framtoning. Vid granskning och analys av det här insamlade empiriska 

materialet, kan planeringsprojektet tolkas ingå i en planeringsmodell som stämmer överens med det 

kommunikativa planeringsidealet. Det har funnits flera samrådstillfällen där medborgare har haft 

möjligheter att påverka planförslaget. Samrådsmötena pågick även under en längre tid, i nio veckor, 

vilket är längre än de tre veckor som anses vara standard. Om Nya Slussen hade planerats i en 

rationell planeringsanda skulle planerarna och politikerna bortse från medborgarnas tankar och 

synpunkter på planförslaget. Planerarna skulle inte heller visa olika planförslag som medborgarna 

kunde rösta på, utan planerarna och politikerna hade själva kommit fram till vilken plan som skulle 

gälla, utifrån vetenskapliga beräkningar. Inom den rationella planeringsmodellen är målet och 

effektiviteten de aspekter som anses vara de viktigaste, medan i kommunikativ planering är det 

processen och dialogen som är viktigast. Tjänstemännen påvisar i plandokumenten att de tagit hand 
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om medborgarnas synpunkter, då de har reviderat och förbättrat planförslaget med hjälp av 

medborgarnas synpunkter. De här hänsynstagandena passar in i den kommunikativa 

planeringsmodellen och indikerar på att dialogen med medborgare och myndigheter ansett vara 

betydelsefull som kunde resultera i ett bättre beslutsunderlag (Strömgren 2007: 46, Forsberg 

2013:213). 

Inför samrådet som skulle pågå mellan 25 januari och 29 mars under 2010, skickade 

Stadsbyggnadskontoret ut formella inbjudningar till Länsstyrelsen, olika myndigheter och berörda 

kommuner. Informella inbjudningar till samrådsmötena fanns på Slussenprojektets hemsida till de 

medborgare som var intresserade att delta. Planförslaget ställdes ut i en lokal vid Slussen och lokalen 

hölls öppen alla dagar i veckan, förutom fredag och söndag. Öppettiderna varierade de olika dagarna 

från klockan tolv till klockan 16, 18 respektive 20.00. Under tre lördagar fanns även projektledningen 

från stadsbyggnadskontoret och exploaterings- och trafikkontoret på plats för att hålla dialog med 

medborgarna. Två stycken temakvällar hölls med föreläsningar som handlade om Slussens historia 

och dess framtida mötesplats (Plansamråd 2010). Att dagens samhälle lever i ett mer kommunikativt 

planeringsideal påvisas även här när det hölls öppet för allmänheten flera dagar i veckan med olika 

öppettider för att ge fler människor chans att engagera sig och få insyn i förvaltningens pågående 

arbete. Även genom att hålla föreläsningar och skapa dialoger med medborgarna, där de som arbetat 

med planen varit tillgängliga för att kunna svara på frågor, gav förståelse för varandras perspektiv om 

Slussen. Samtalet mellan de olika parterna ansågs vara till fördel för att tillsammans kunna komma 

fram till vad som behövdes för att skapa ett modernt och tryggt planeringsprojekt (Forsberg 

2013:312). Dialogen som hölls påvisar att det är stor skillnad från 1960-talet då det rationella 

planeringsidealet präglade den svenska planeringen. När detaljplanearbetet för 

tunnelbaneuppgången i Kungsträdgården togs fram, var den enda möjligheten för medborgarna att 

se utställningen på Tekniska nämndhuset, mellan måndag och fredag klockan 10 till 15. Alternativ 

stad som var en aktiv organisation protesterade mot detta och menade att planen visades under den 

tiden på dygnet som de flesta människorna arbetade, vilket gav små möjligheter för medborgarna att 

få insyn i planeringen och få chans att påverka planförslaget, vilket anses vara vanligt förekommande 

i det rationella planeringsidealet (Almarna i Kungsträdgården, film 6:36, Forsberg 2013:312).  

När planerarnas perspektiv av projektet granskas är det tydligt att planeringsidealet har förändrats i 

Sverige. Planerarnas roller har utvecklats och det kan i många fall vara svårt för dagens planerare att 

veta hur de ska möta medborgarna för att göra rätt. Planerarnas arbete idag handlar till stor del om 

att ta fram planer som eftertraktas av både politiker och medborgare, samtidigt som de ska stämma 

överens med sina egna visioner om framtiden. Det är viktigt för planerare att skapa dialog med 

medborgarna i tidigt skede för att försäkra sig om att de båda har samma tankar om framtidens 

visioner. Om planerare och medborgare samtalar tidigt i processen, får de insyn i varandras åsikter 

om den geografiska platsen vilket kan förhindra eventuell överklagning i slutet av processen som kan 

försena projektet och kosta förvaltningen både tillit och resurser. Detta är stor skillnad från förr då 

planeringen präglades av den rationella planeringsmodellen. På den tiden kommunicerade inte 

förvaltningen alls med medborgarna i den grad som de förväntas göra idag. Då var det experter som 

själva räknade ut hur de skulle planera staden för att utvinna en god effektivitet både i ekonomi och i 

tid (Hartmann & Nolte 2002:25, Forsberg 2013:312). 

Planerarna måste enligt Plan- och bygglagen hålla samråd och lyssna på medborgarna och svara på 

deras synpunkter, vilket plandokumenten visar att de har gjort i hög grad. När den demokratiska 
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processen analyseras verkar den ha fungerat bra då alla som vill engagera sig fått möjlighet att rösta 

på vilket förslag de helst vill ha. För att använda sig av Sherry Arnsteins delaktighetstrappa kan en 

tolkning, utifrån planerarnas perspektiv, vara att kommunen befinner sig på de mellersta trappstegen 

som kategoriseras som ”Tokenism”, som innebär att medborgarna har möjlighet att påverka 

planeringsprocessen genom dialog och kan ge synpunkter i hopp om att förhandla med planerarna 

och politikerna. Men medborgarna får inte full makt, då det är tjänstemän och politiker som fattar de 

slutgiltiga besluten (Arnstein 1969:217).  

Men planerarnas arbete kan även tolkas på ett annat sätt. Planerarna har uttryckt att många 

medborgare har varit negativa till planförslaget och inte sett planförslaget på samma sätt som de 

själva gjort. Medborgarna hade negativa synpunkter på trafiklösningen, bland annat om att den 

åttafiliga bilbron skulle bli alldeles för bred. Men projektledaren för Nya Slussen menade i en intervju 

att de har löst trafiken bra utifrån platsens förutsättningar. Han försvarade bilbron genom att säga 

att det inte är fler filer än vad den gamla Slussen hade, som sammanlagt hade tolv filer. Han 

berättade också att fler byggnader som innehåller både bostäder och arbetsplatser skulle ge platsen 

mer liv och skapa en bra mötesplats för stockholmarna. Projektledaren håller inte heller med 

medborgarna om att utsikten som medborgarna klagade över skulle förstöras, utan bara att utsikten 

skulle förändras med nya utsiktspunkter (Södermalmsnytt 2010). Detta kan tolkas att projektledaren, 

som intervjuades år 2010, var ganska irriterad på medborgarnas synpunkter. I plandokumenten som 

beskrev hur arbetet med detaljplanen för Slussens framtid togs fram, fanns inget beskrivet om att 

medborgardialoger genomförts före år 2007. Det riktiga arbetet för Slussens framtid påbörjades med 

en arkitekttävling år 2003 där professionella yrkesutövare ritade planförslag, utan någon aning om 

vad medborgarna önskade på platsen (Stockholms stad 2018). Utan medborgardialoger i tidigt skede 

hamnar politiker och planerare i så kallade låsta situationer där de redan har bestämt sig för hur 

Slussen ska utformas. Därför kan det vara svårt för planerare att ta in medborgarnas synpunkter och 

lyssna på vad alla skeptiska medborgare har att tycka om deras förslag (Boverket 2017). I Bornemarks 

antologi ”Medborgardialog – om det svåra i att mötas” skriver planeraren och tjänstemannen Maria 

Borup om sina reflektioner över samråd om varför dessa alltid brukar gå ganska dåligt. Hon tycker att 

Arnsteins teori om deltagartrappan fortfarande är aktuell och funderar över om många kommuner 

befinner sig lägst ner på trappan där medborgarna inte har något inflytande alls och blir 

manipulerade av förvaltningen och att samrådsmöten därmed endast ses som ett symboliskt 

deltagande från planerarnas perspektiv (Bornemark 2016:24–25). Vid granskning och analys av 

projektledaren för Nya Slussen som verkar ha en klar vision över hur Slussen borde utformas, går det 

att tolka att tjänstemän och politiker egentligen anser att samråden inte tillför någon betydelse och 

att samråd anordnas endast för att det står i lagen. Det kan därav tolkas vid dessa fall att 

samrådsmöten bara är till för att tjänstemännen vill presentera sitt planförslag på ett snyggt och 

proffsigt sätt för att manipulera medborgarna om att det är deras förslag som medborgarna vill ha. 

Vid den här tolkningen har medborgarna i princip inget inflytande alls och befinner sig lägst ner på 

Arnsteins deltagartrappa. Detta leder till att medborgarna inte känner sig delaktiga och därmed 

uppnås ingen kommunikativ eller deltagardemokratiskt ideal i planeringen för Nya Slussen (Arnstein 

1969:217, Henecke & Khan 2012:13).  
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6.2.2 Politikernas perspektiv  

Politiken har spelat stor roll i beslutsfattningen om Nya Slussen. Efter att först ha tagit upp Slussens 

framtid i början av 1990-talet och sedan lagts på is i några år, togs det upp 1998 igen när de borgliga 

partierna återfick makten i kommunen och ansvarade för Slussens förnyelse fram till 2014 (Micheletti 

2017: 478). På ett medlemsmöte under december 2011 bestämde sig Miljöpartiet, tillsammans 

Socialdemokraterna att säga nej till Nya Slussens förslag. Politikerna i Stockholm var alltså splittrade 

när det gällde Slussens framtid och det visade sig att Stockholms största stadsbyggnadsprojekt under 

den här tiden endast skulle skilja på tre röster. Miljöpartiet hade försökt förhandla med moderaterna 

om att förbättra planförslaget med exempelvis bättre framkomlighet för motortrafiken, fotgängare 

och cyklister, men moderaterna avbröt förhandlingarna för att de inte instämde med miljöpartiets 

förslag. Vänsterpartiet höll också med socialdemokraterna och miljöpartiet om att det fanns 

bristfälligheter i det nya planförslaget. De ogillade den breda bilbron och ville inte acceptera det 

stora glashuset som skulle skymma utsikten. De tyckte inte heller att tillgängligheten hade lösts bra 

och ville därmed att den skulle försöka bli bättre (Dagens nyheter 2011a). Moderaterna tyckte att det 

var viktigare att få snabba beslut än att förslaget skulle bli så bra som möjligt (Dagens nyheter 

2011b). Det visade sig, vid den jämna röstningen, att kritiken mot planförslaget ökade efter 

röstningen, både av politiker och medborgare. Socialdemokraterna tyckte att det var oansvarigt av 

moderaterna att fortsätta med planen eftersom det vuxit fram så mycket kritik (Svenska dagbladet 

2011). Men moderaterna såg annorlunda på saken. Regina Kevius svarade i en intervju att det hade 

funnits en öppen samrådsprocess och på utställningen kom 20 000 medborgare och därav tyckte 

moderaterna att det var dags att komma till beslut. Hon menade också att de var jättenöjda med 

planförslaget och dialogen med medborgarna hade varit bra (Metro 2011). Borgarrådet Sten Nordin 

höll med Regina om att det inte behövdes fler utredningar då det var bråttom. Slussen skulle vara 

tvungen att rivas på grund av dess dåliga skick samt att förslaget som hade tagits fram var väl 

genomarbetat, därför ansåg han tillsammans med kollegan Regina att det inte behövde skjutas upp, 

då det skulle kunna anses vara lika ansvarslöst att inte genomföra planen snabbt nog med tanke på 

Slussens omständigheter. De menade också att människors tycken och smak alltid kommer att skifta 

och framtidens prognoser är svåra att avgöra i stunden och menade att ”Ingen vet hur framtiden ser 

ut, men vi måste ändå ta ansvar för att skapa långsiktiga möjligheter, för ett Stockholm som 

fortsätter att växa”. De tyckte att Nya Slussen skulle ge stora möjligheter för en aktiv mötesplats året 

runt och att Klöverbladssystemet som funnits där tills nu var för överdimensionerad. Den gamla 

trafikkarusellen var avsedd för 100 000 fordon per dygn och i dagsläget visades det att 30 000 bilar 

passerar. Nordin tyckte inte heller att det var särskilt lätt för gående och cyklister att ta sig smidigt 

över Slussen på ett säkert sätt, som den Nya Slussen skulle komma att ge. De båda ansåg också att 

Nya Slussen skulle ge stora chanser till en modern stad då körfälten som skiljer mellan bilar, 

kollektivtrafik, gång och cykel ger stora möjligheter för effektivitet samt fortsatt utveckling av 

kollektivtrafik i stadsdelen i form av spårvagnar (Svenska dagbladet 2011b). Men Socialdemokraterna 

fortsatte att vara emot planförslaget och menade att man inte kan strunta i en sån stark opinion som 

går emot förslaget och ville hellre ta bäst beslut som gynnade alla än att bygga snabbt. De menade 

att det också var viktigt, för dem som skulle betala för projektet (medborgarna) att de skulle ha sin 

rätt i att bromsa det stora projektet. Opinionen och många medborgare delade inte samma vision för 

den kommersiella mötesplatsen som de borgliga partierna stod för (Södermalmsnytt 2011a). Sten 

Nordin sa år 2013, när planen äntligen vunnit laga kraft, att han var mycket väl medveten om att det 
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funnits de medborgare som har haft andra åsikter om Slussen men han tyckte att staden hade tagit 

bra hänsyn till alla synpunkter som kommit in under samrådet. Socialdemokraterna sa sedan i en 

intervju att de inte skulle riva upp detaljplanen om det var deras tur att komma till makten efter valet 

2014, då planen trots allt vunnit flest röster, om så än marginalen var liten. Men däremot sa de att de 

gärna ville arbeta med regeringen och försöka förbättra projektet och menade att projektet för 

bussterminalen fanns kvar att utreda och förbättra, även ur ekonomisk synvinkel (Dagens nyheter 

2013).  

Politikerna är de som ska förverkliga medborgarnas önskemål samtidigt som de ska utföra uppdrag 

från förvaltningen och deras roll kan liknas vara ett filter mellan medborgarna och de konkreta 

handlingarna (Hartmann & Nolte 2002:24). Men många medborgare och politiker tycker att de 

politiker som jobbar för Stockholms stad inte sköter sitt arbete på rätt sätt. Michelle Micheletti visar i 

sin studie om att lokala politiker ofta inte lär sig av tidigare konfliktfyllda planeringsprocesser. Hon 

menar att politikerna ofta agerar väldigt traditionellt och gärna använder sig av så kallat 

”utfallseffektivitet” som innebär att agera för ett effektivt genomförande. Därmed har många 

politiker svårt att använda sig av nya och mer öppna metoder för att få medborgarna att bli mer 

delaktiga i planeringen (Micheletti 2017:469). Detta kan ses på hur moderaterna väljer att arbeta 

med Slussen. Moderaterna vill arbeta fort och effektivt medan vänstern vill förhandla mer och arbeta 

fram (enligt sig själva) ett bättre beslutsunderlag. De borgliga partierna kan därför ses som mycket 

traditionella i Slussen-frågan och under tiden de har makten vill de handla fort för att hinna få sina 

planer realiserade.  

I Sverige används representativ demokrati som innebär att man väljer någon eller några som ska 

besluta det som är bäst för samhället. Medborgarna väljer alltså vilket parti de tycker anses vara bäst 

lämpade för att bestämma över, i detta fall, planeringen i Sverige. De borgliga respektive de mer röda 

partierna har lika stor chans att bli framröstade av medborgarna och det partiet som får flest röster 

får makten att avgöra beslut i samhället vilket anses vara en demokratisk process. En representativ 

demokrati kan anses ingå i ett rationellt planeringsideal då man lämnar över makten till de som har 

kunskaperna att föra samhället framåt (Hartmann & Nolte 2002:14). Det är genom denna 

representativa demokrati som de borgliga fick flest röster i kommunen och hade flest mandat när 

röstningen om planförslaget Nya Slussen skulle ske, och det är därför Socialdemokraterna inte vill 

upphäva eller riva beslutet om de skulle få makten 2014, eftersom det var en demokratisk process 

som lett till resultatet av planens beslut. Statsvetaren Michelle Micheletti menar i sin vetenskapliga 

uppsats att det finns inbyggda brister i den representativa demokratin och det är oundvikligt att 

planeringen blir konfliktfylld då medborgarna bland annat kritiserar förvaltningen att vara allt för 

teknokratiskt, vilket kan minska medborgarnas förtroende och tillit till den offentliga politiken som 

inte lyssnar (Micheletti 2017:466). 

Vid analys av de politiska perspektiven för projektet för Nya Slussen kan en tolkning göras av att de 

borgliga partierna anses vara traditionella och tillhör en mer rationell planeringsmodell där politiker 

och tjänstemän har den avgörande makten. Med en rationell planering kan det därför tyckas vara 

enkelt att slippa konflikter med medborgarna under planeringsprocessens gång. Med en rationell 

planering är det lättare att få igenom sina planer utan att hålla dialog med medborgarna. Dessa 

dialoger kan ibland ses som störiga moment som oftast försena projektets genomförandetid. 

Moderaterna vill inte begränsas av andra politiska partier samt av medborgare som ifrågasätter 

deras kompetens. Den borgliga regeringen som verkar vilja ha mer makt och ge medborgarna mindre 
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chans för inflytande befinner sig därmed ganska lågt på Arnsteins deltagartrappa. De styrande 

politikerna vill realisera sin vision om det framtida Stockholm och tar lätt på projektets ekonomi. De 

vill helst inte förhandla alls med andra politiker som inte har samma vision och vill istället övertyga 

både medborgare och opinionen om att deras planering för Slussen är den enda rätta (Strömgren 

2007:39, Arnstein 1969:217). Opinionen som eftersträvade bättre kommunikation och förhandling 

mellan partierna för att säkerställa ett bättre beslutsunderlag kan tolkas som att deras vision om hur 

staden borde planeras ingår i en kommunikativ inriktning då de ville öka medborgarnas inflytande för 

att ge samhället en högre grad av demokratisk rättvisa (Henecke & Khan 2002:13). 

 

 

6.3 Medborgarnas perspektiv 

Nya slussen anses vara det planeringsprojekt som utsått mest kritik i modern tid. Anledningarna till 

varför så många blivit upprörda över Nya Slussens planförslag är många. Det handlade bland annat 

om den bristande demokratiprocessen, trafiklösningen och den känslomässiga relationen som man 

hade haft till slussen. När det till en början pratades om att Slussen skulle få en förnyelse var först 

många väldigt positiva och hade höga förhoppningar på stadens tekniska förvaltningar om att Slussen 

skulle förbättras, men sedan när planförslaget bestämdes och många medborgare insåg att många 

värden som den befintliga slussen hade, skulle försvinna kom den massiva kritiken (Westerlund 

Bjurström 2011). Ulf Stahre berättade om samma situation som skedde under 

Norrmalmsregleringen. Först var medborgarna positiva till de framtida visionerna som målades upp i 

staden, men sedan så fort som planförslagen var satta blev de genast skeptiska till de stora 

förändringarna som skulle realiseras. ”…en stadsplan som skulle fastställas. Då plötsligt fick vi stora 

skälvan […] Skulle vi verkligen lägga en motorled på Norr Mälarstrand?” (Stahre 2014: 17). Detta 

betyder att många av de som kritiserat oftast har haft en personlig koppling till platsen som innehållit 

både kulturella och historiska värden, då de inser att platsen ska förändras avsevärt. Herman 

Lindqvist sa i en debattartikel om att ”mordet på Stockholm” måste förhindras och menade att den 

gamla historiska platsen som varit så folkkär av både stockholmarna själva, men även av turisterna 

höll på att dö ut. Platsen skulle komma att förändras markant och han menade att huvudstaden 

skulle utsättas av en ”långsam, plågsam och dyr process” (Aftonbladet 2011). En annan medborgare 

skrev i sin blogg att de trevliga bilderna som staden försöker sälja in till medborgarna om fint väder 

och uteserveringar där människor träffas och umgås, inte kommer realiseras då bloggaren vet att 

uteserveringarna kommer vara belägna i norrläge och därmed både vara iskalla och blåsiga. Slussen 

som redan nu anses vara blåsigt kommer bli ännu blåsigare när ytorna föreslås att öppnas upp mer. 

Hen säger också att den befintliga slussen som anses ”ful och ödslig” ska rivas och ersättas med ett 

innehåll som känns ännu mer ogästvänligare (Fröjdh 2011). Att den nya slussen förvandlas till en 

mötesplats som ska förväntas innehålla flera kommersiella byggnader som till exempel restauranger, 

shoppinggalleria och caféer är inte eftersträvansvärt för alla medborgare och menade att om Slussen 

trots allt skulle förändras vore det bättre att ge plats åt icke-kommersiella ytor som till exempel 

bibliotek där alla kan känna sig inkluderade oberoende vad man har för ekonomi (Södermalmsnytt 

2017). Den emotionella betydelsen för Slussen visar sig härmed vara en stor del till kritiken och det är 

viktigt för medborgarna att de känner sig hörda av politiker och tjänstemän. Många medborgare har 

en lång relation till platsen och passerar Slussen dagligen för vardagliga sysslor och därmed blir 

reaktionen stark när de få höra om platsens stora förändring. Statsvetaren Micheletti berättar att 

platsens innehåll och betydelse är en stor anledning till varför medborgarna kritiserar politikernas 
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beslut och menar att om kommunens tjänstemän och politiker istället skulle lyssna på medborgarna 

och kompromissa och förhandla mer skulle de kunna förhindra prestigefyllda konflikter. Hon menar 

också att det verkar som om de som arbetar med planeringen inte har lärt sig av tidigare fall, 

exempelvis Almstriden som fått utstå samma kritik angående medborgardeltagande (Micheletti 

2017:469). 

 De medborgare som har kritiserat Nya Slussen kan delas in i olika kategorier; Expertmedborgare, 

”vanliga” medborgare och de medborgare som kritiserar de som kritiserar. Expertmedborgare är de 

människor som till exempel arbetar eller har arbetat inom politik, arkitektur eller som ingenjörer och 

tillhör så kallade professioner utnyttjar sina kunskaper och erfarenheter för att utmana det politiska 

etablissemangets beslut och deras sätt att hantera planprocessen. ”Vanliga” medborgare är de som 

bor och är folkbokförda i kommunen samt de som känner att de ha ett stort intresse av planen 

(Micheletti 2017: 471). Dessa medborgare har under planeringsprojektet för Nya Slussen, skapat 

olika nätverk/rörelser och i varje nätverk ingår en grupp människor som både kan kategoriseras som 

expertmedborgare och vanliga medborgare. I respektive nätverk tas nya förslag fram till Slussen. Det 

alla dessa medborgare har gemensamt är att de vill motarbeta Nya Slussen, men de har inte ett enat 

förslag om hur. Det mest kända alternativet till Nya Slussen, utformades av nätverket Slussen plan B 

och gav förslaget ”Plan B”. De ville rekonstruera Klöverbladsutformningen och därmed 

vidareutveckla det tidigare planförslaget, som fanns som alternativ 2004, om att bevara 

trafikkarusellen och andra värdefulla kärnor. Kajer, vattenytor och slussrännorna skulle bevaras, men 

nya kulvertar skulle utvecklas för en ökad avtappning av Mälarens vatten. Inga fler byggnader skulle 

uppföras, utan platsen och stadsbilden i Slussen skulle förbli detsamma (Slussen plan B 2014). 

Alternativet vann år 2014 Stockholms Arkitektförenings pris, men Stockholms stad lyssnade inte på 

några andra alternativ som diskuterades och debatterades fram av de olika nätverken (Svenska 

dagbladet 2014). 

Bevara Slussen, som är ett annat nätverk kontaktade kulturprofiler för att, genom media, öka 

engagemanget från fler medborgare om att protestera mot Nya Slussen. En av dessa kulturprofiler 

var musikern Benny Andersson. Benny berättade att när han fick höra Nya Slussens förslag på 

trafiklösningen, tillgängligheten och estetiken blev han upprörd. Han gillade inte trafiklösningen som 

visats i planförslaget och menade att Slussen som aldrig tidigare haft trafikproblem, skulle nu få det. 

Han var rädd över att Nya Slussens trafiklösning skulle likna trafikproblemen i andra delar av staden, 

där man få stå och vänta i trafikköer. Benny hade skrivit ett öppet brev i tidningen Dagens nyheter, 

till finansborgarrådet Sten Nordin och kallat förslaget ”dumt och människofientligt”. Benny berättade 

om sin långvariga relation till Slussen då han ofta var där och körde igenom. Dock höll han med 

politikerna om att Slussen hade förfallit, men tyckte att man kunde städa, reparera och renovera 

istället för att riva och bygga nytt för 12 miljarder kronor (Svenska dagbladet 2011c). Kerstin 

Westerlund Bjurström skrev också att det var alldeles för naivt att bygga nytt och tro att det skulle bli 

bättre bara för att det var nytt. Hon menade också att man inte kunde utgå från att allt är dåligt bara 

för att det är gammalt och utslitet, utan istället borde man ta vara på de kulturhistoriska värdena 

(Westerlund Bjurström 2011). Det finns också medborgare som menar att förvaltningen har misskött 

slussen med flit för att kunna få större underlag till att bygga nytt som kan ge staden en ökad status 

(Romelsjö 2011). 

Alla nätverk kritiserar dock inte beslutsfattarna. Det finns ett nätverk som kritiserar motståndarna till 

Nya Slussen. De kallar sitt nätverk för YIMBY (Yes In My BackYard) och är ett obundet partipolitiskt 
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nätverk som jobbar för att låta Stockholm växa och utvecklas. Dessa medborgare som ingår i YIMBY- 

nätverket kritiserar motstånds-nätverken och vill att Nya Slussen ska byggas för att låta staden 

fortsätta utvecklas. De kallar de negativa medborgarna för bakåtsträvare och att de vill stoppa 

Stockholms utveckling. YIMBY säger att de negativa medborgarna klagar alltid när någon planerar en 

förändring av staden. Att Slussen sågs som något fint och kulturellt på grund av att den kände 

arkitekten Le Corbusier hyllat Klöverbladssystemet betyder ingenting för YIMBY. De kritiserar till och 

med hans hyllning, som många medborgare varit stolta över. YIMBY tycker att Le Corbusiers 

stadsplanering inte ofta har ansetts vara särskilt lyckade på andra håll med sina radikala byggnader 

och betongmiljöer (Orest 2011).  

Vid tolkning av dessa nätverk som har bildats av medborgarna under projektet av Nya Slussen kan 

likheter ges till de intresseorganisationer som beskrivits i den pluralistiska demokratimodellen som 

ingår inom liberal demokratiteori, som definierats i Henecke och Khans vetenskapliga uppsats. 

Demokratin innebär att makten borde delas upp mellan olika intresseorganisationer och 

beslutsfattare. Intresseorganisationerna representerar medborgarna som kämpar för att lyfta deras 

åsikter och egenintressen (Henecke & Khan 2002:12). Ju mer inflytande varje nätverk har, desto mer 

makt utvinns. Nätverken som bildats i striden om Slussen strävar efter att samhället ska bli mer likt 

den liberalistiska demokratimodellen med att makten ska fördelas mellan olika organisationer som 

förhandlar mellan varandra om framtida planerings beslut, tillsammans med politikerna. De vill att 

medborgarnas inflytande ska öka rejält och hamna högst upp på Sherry Arnsteins deltagartrappa som 

innebär att medborgarna är de som har störst makt (Arnstein 1969:217). 

De nätverk som bildades i samband med Slussenprojektet är inget nytt, utan intresseorganisationer 

har bildats även i tidigare planeringsskeenden. En känd intresseorganisation som fortfarande är 

verksam är Alternativ Stad som arbetade hårt under 1960-talet och var ledande under Almstriden. 

Det finns likheter mellan Alternativ stad och nätverket som exempelvis Slussen plan B om att de 

ledande stjärnorna i nätverken är ofta universitetsutbildade och aktiva politiker så kallade 

expertmedborgare (Stahre 2014:31). Därmed går det att analysera och tolka vilka partier de olika 

nätverken röstar på. YIMBY påstår att de är opolitiskt bundna men tillhör i stor utsträckning 

moderaternas sida i Slussenfrågan och kämpar för samma ståndpunkter. De vill bygga om Slussen 

helt och låta staden utvecklas i takt med andra storstäder i världen, och sträva efter en mer rationell 

planeringsmodell. Medan de nätverk som kritiserar Nya Slussen tycks rösta på de mer rödare 

partierna som är emot det kommersiella och okänsliga samhället som håller på att byggas och tolkas 

gå mer åt den kommunikativa planeringsmodellens inriktning (Strömgren 2007:45).  

Många medborgare, både de som ingår i nätverk och de som inte gör det, har kritiserat 

Slussenprojektet och berättat att de har känt sig ignorerade av politiker och tjänstemän och menade 

att en ”vi- och dem”- känsla hade uppstått. Medborgarna kände sig som aktivister som tillsammans i 

olika intresseföreningar, kämpade mot Stockholms stad (Aftonbladet 2012). Medborgare har bland 

annat berättat att de inte fått tillåtelse att hålla sina dialoger eller debatter i stadens lokaler. I en 

tidningsartikel berättar en medborgare att de blivit nekade att få hyra en lokal hos Stadsmuseet på 

grund av att deras fråga ansetts vara känslig, och istället uppmanades att vara på en annan plats. 

Detta trots att stadsmuseets vision som står på deras hemsida säger att: ”Hos oss möts 

stockholmarna för att diskutera samtiden och de historiska perspektiven i huvudstaden. Stadens 

invånare har en självklar del i vad vi berättar och hur vi gör det.”. En medborgare tycker att nekandet 

av att få hyra stadens lokaler visar på hur staden hanterar kommunikationen kring slussen-projektet. 
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Även lokaler i Kulturhuset och i Tekniska nämndhuset har också nekats att använda av medborgarna i 

syfte med att diskutera Nya Slussen. ”Vi är bedrövade. Det känns synnerligen odemokratiskt. Att föra 

en debatt om Slussen på just Stadsmuseet ligger nära till hands tycker jag och det har aldrig funnits 

några spärrar för liknande debatter tidigare.” sa en annan medborgare i samma artikel. Ytterligare en 

medborgare tyckte att det kändes som staden gjorde allt för att minska debatten, vilket var att 

frångå demokratin och meddelarfriheten (Södermalmsnytt 2011b). Medborgarna har alltså uttryckt 

mycket kritik som handlat om den demokratiska processen och att staden genom sina kampanjer 

försökt vilseleda medborgarna och sälja in den nya slussen genom förskönande illustrationer och 

videofilmer. Medborgarna var besvikna över att de inte fått hålla sina dialoger och att de därmed 

känt sig utanför planeringen. Medborgarna har flera gånger arrangerat dialoger och bjudit in politiker 

och tjänstemän för att tillsammans diskutera och skapa dialog, men politiker har i princip inte dykt 

upp till mötena som inte arrangerats av staden. Därmed har medborgarna känt att politikerna inte ha 

varit intresserade av att lyssna på dem. Detta är inte något eftersträvansvärt sett ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv som menar att det är viktigt att alla medborgare känner sig 

inkluderande i processen och att politiker och planerare lyssnar på dem. För om medborgare inte 

känner att deras engagemang gör någon skillnad slutar de att engagera sig och det är inte bra sett ur 

ett demokratiteoretiskt perspektiv. Medborgare som däremot känner sig inkluderande i samhället 

och i debatten för sin stads framtid känner de alla ett gemensamt ansvar att ta hand om staden och 

dess miljö vilket leder till en tryggare atmosfär (Henecke & Khan 2002: 13–14). Det är därför det är så 

viktigt att politiker och planerare lägger tid för att engagera medborgare och lyssna på deras åsikter. 

Det gynnar hela samhället på längre sikt i flera olika aspekter.  

Då många medborgare visar missnöje för hur de blivit bemötta av både tjänstemän och politiker kan 

det vara till gagn att analysera samrådsmötena och försöka tolka om varför inte lyckats. Planerare 

behöver optimera samrådsmötena och göra det lättare både för sig själva men också för 

medborgarna. För att utvinna goda samtal och öka varandras förtroende kan det vara till fördel att 

använda sig av Aristoteles tre begrepp Episteme, Techne och Fronesis som Jonna Bornemark 

beskriver i sin bok. Episteme handlar i korthet om generell, teoretisk kunskap som är systematisk och 

inriktad på bevis. Techne handlar om praktisk kunskap som oftast kan jämföras med en manual och 

kunskapen kan oftast ses som opersonlig. Men följer man manualen förväntas man erhålla samma 

resultat. Den tredje kunskapen Fronesis brukar oftast översättas till klokhet och är också en praktisk 

kunskap, men till skillnad från Techne behöver inte resultatet handla om att producera något, utan 

det är handlingen som är det viktiga och det är viktigt att handla med sin klokhet i den givna 

situationen och inte använda sig av en manual då alla situationer är olika. Det är viktigt att 

planerarna använder sig av kunskapen Fronesis för att inte börja mötet med att ha en klar inställning 

om att medborgarna bara vill säga emot och att de själva inte kan ändra sig. Istället ska planerarna gå 

in på mötet och använda sig av sin klokhet (Bornemark 2015:130–131). I Slussenprojektet förstår 

man från medborgarnas perspektiv att de vill att politiker använder sin klokhet. Medborgarna vill 

förhandla och skapa diskussion med beslutsfattarna. De vill bli hörda och veta att deras synpunkter 

är viktiga under hela planeringsprocessens gång. Om flera samrådsmöten skulle finnas, löpande i hela 

processen, och alla parter skulle gå in med en öppen inställning och lyssna både på vad människor 

säger och vad de känner, då skulle goda samtal utvinnas och en rättvis demokrati skulle utvinnas.  

Kritiken som medborgarna gett till planen för Nya Slussen handlar också om trafiklösningen. 

Journalisten och författaren Sverker Lindström skrev en debattartikel om att det skulle bli 

trafikproblem med det nya planförslaget för Slussen. Han menade att när det endast byggs en bred 

kommunikationsväg i ett plan mellan Södermalm och centrala Stockholm kommer det bli problem 
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(Dagensarena 2015). SL (Storstockholms Lokaltrafik) kritiserade också Slussenbygget och menade att 

det skulle försvåra både för resenärerna och busstrafiken i flera års tid, då Katarinavägen kommer 

stängas av (Metro b 2011). YIMBY håller inte med dem och menar att deras kritik inte är skäl nog att 

förhindra Nya Slussen. Även om Slussen ”bara” skulle renoveras är det en lång byggprocess som 

väntar och delar av Slussen måste oavsett stängas ner vilket också skulle försvåra för resenärerna en 

bestämd tid (Orest & Gardebring 2010). I den vetenskapliga rapporten ”Megaprojekt – lärdomar för 

beslutsfattare” utreder forskarna om lyckade och misslyckade infrastrukturprojekt. De visar att de 

projekt som anses vara misslyckade har haft ”slutna system” där den tekniska förvaltningen och 

politikerna inte har haft särskilt öppna dialoger med medborgarna i planeringsprocessen. När få 

intressenter får möjlighet att vara med i dialogen kan det resultera i medborgarna inte förstår 

planerarnas och politikernas perspektiv och därmed underskattar den potentiella påverkan som det 

färdiga projektet kan ge staden. De hittade också kopplingar mellan ”misslyckade” projekt och 

beslutsfattarnas minimala förståelse för medborgarnas känslomässiga relation för platsen och ansåg 

att om beslutsfattarna och politikerna ökar sin förståelse och lyhördhet till medborgarnas känsla för 

platsen skulle planeringen bli mer framgångsrik vid både bedömningen och vid genomförandet 

(Dimitrou et al. 2016 :7, 11). Alltså vid en mer öppen dialog mellan beslutsfattarna och medborgarna 

skapas en ökad acceptans och förståelse, från båda håll och en mer lyckad planeringsprocess kan 

genomföras. En deltagardemokratisk demokratimodell anses därmed vara eftersträvansvärt där 

medborgardialoger resulterar till ett bättre och mer kvalitativt beslutsunderlag i 

planeringsprocessen. Genom dialog ökar respekt och tolerans. Därför är det viktigt att planerarna 

och politikerna tar medborgarnas reaktioner på allvar och att de är villiga att möta medborgarna för 

att föra en öppen dialog med dem. När de har en öppen dialog är det lättare för alla parter att förstå 

varför Nya Slussen byggs och varför medborgare är emot planförslaget (Henecke & Khan 2002:14).  
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7. Diskussion  

I kapitlet för empiri och analys har kunskap och förståelse utvunnits för hur de olika parterna sett på 

projektet för Nya Slussen. Genom tolkning och analys av det insamlade materialet ges en förståelse 

för deras respektive perspektiv och vad de olika parterna tyckt varit viktigt att lyfta fram vid fokus på 

hur kommunikationen varit under planeringsprocessen. I diskussionen lyfts de viktigaste resultaten 

fram som hittats i analysen av empirin, om vilka konflikter som har uppstått i kommunikationen 

mellan planerare, politiker och medborgare.  

Konflikter mellan två lag 

Projektet för slussen som fått namnet Slussenstriden har inneburit många konflikter. Av empirin och 

analysen ges en förståelse att Nya Slussen inneburit en stor konflikt mellan två stycken ”lag”. De 

borgliga partierna som utgjort ett lag röstade för planförslaget Nya Slussen, och socialdemokraterna, 

vänsterpartiet och miljöpartiet, som ingick i motståndarlaget, röstade emot. Konflikten kan på så vis 

först förstås som enkel, men egentligen har projektet för Nya Slussen varit ganska komplext. 

Planerare, politiker och berörda medborgare som tillhör respektive ”lag” har haft olika åsikter om 

dels planförslaget i sig, dels om planeringsprocessen i sin helhet. Moderaterna som ingick i det 

”vinnande” laget tillsammans med förvaltningen menade att slussen var i stort behov av 

ombyggnation. De menade att den stundande trafiken inte var anpassad för den befintliga slussen, 

samt att slussen i många år hade börjat gå sönder och ge vika. Medan ”motståndarlaget” till det nya 

Slussenprojektet menade att det har varit ett medvetet val från de styrande politikernas sida, att inte 

underhålla slussen för att de hellre ville bygga om. De som ville bevara Slussen menade att bara för 

att den är sliten ska man inte behöva riva och bygga nytt, när man kan bevara slussen och dess fina 

plats som den är och istället städa upp och laga där det behövs, vilket samtidigt skulle vara ett 

mycket billigare alternativ. Ena laget vill förhandla mer och hålla en mer öppen dialog för att hitta 

bättre lösningar, medan det andra laget vill snacka mindre och verkställa mer.  

Medborgarnas inflytande och delaktighet i planeringen 

Konflikterna som funnits i projektet för Nya Slussen har varit liknande de konflikter som funnits 

under Almstriden, om medborgare som strider mot planerare och politiker om hur deras visioner om 

framtidens miljöer beslutas. Under den så kallade Norrmalmsregleringen ville förvaltningen vinna 

prestige och bestämde hur Stockholms innerstad skulle se ut för att kunna konkurrera mot andra 

storstäder i Europa. Likadant nu, förvaltningen vill spendera många miljarder på att riva slussen och 

bygga nya kommersiella byggnader som genererar ekonomisk inkomst och anses passa i en modern 

stad utifrån dagens framtidsvisioner.  Medborgarna, både under Almstriden och Nya Slussen, 

protesterade och kritiserade planerarna och politikerna för deras radikala och okänsliga beslut och 

tappade förtroende för deras arbete. 

Det har sagts av flera forskare att Almstriden var en vändpunkt från ett rationellt planeringsideal till 

en mer kommunikativ planering och vid analys av datan gavs en tydlig skillnad hur demokratin och 

medborgardeltagandet till stor del har ökats i planeringsprocessen. Från att det endast var planerare 

och politiker, vilka tillhörde experter och eliter, som tog fram nya planförslag samt beslutade om att 

få dessa planer att gå igenom rättsenligt. Till att medborgare fick en större insyn i förvaltningens 

planer genom mer lättillgängliga samrådsmöten och utställningar av planförslaget. Men hur mycket 

kommunikationen anses vara önskvärt och hur många steg medborgarna fått klättra upp i Arnsteins 

delaktighetstrappa är de olika lagen fortfarande oeniga om. Det ”vinnande” laget anser att de har 
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haft många öppna dialoger och bra engagemang från medborgarna, och det ”förlorade” laget menar 

att dialogen inte har varit öppen nog. De vill ha fler förhandlingar för att tillsammans skapa bättre 

och mer genomtänkta miljöer. Många medborgare känner att de blivit ignorerade av politiker och 

tjänstemän när de inte dykt upp på möten som arrangerats av medborgarna själva och menar därför 

att kommunikationen mellan de olika lagen har varit dålig och att konflikter därmed fortfarande 

kvarstår. Det kan från det perspektivet se ut som att medborgarnas inflytande fortfarande är på de 

lägsta trappstegen i Arnsteins trappa för att medborgardialogerna och samrådsmötena bara ansetts 

vara symboliska möten men inte betytt så mycket egentligen då det fortfarande varit förvaltningen 

som fattat de största besluten. Men det vinnande laget menar att Sverige har en representativ 

demokrati, vilket betyder att människor har röstat fram vilka de tycker ska styra, och i och med det 

har moderaterna haft flest mandat och har haft större chans att påverka besluten i samhället. Vilket 

perspektiv man väljer att lyssna på kan man ibland tycka att övergången mellan rationell till 

kommunikativ planering inte varit så stor. 

      Enligt Jonna Bornemarks antologi är planerare i praktiken teoretiskt medvetna om vad 

medborgarnas betydelse i processen innebär, men när de är ute i praktiken under samrådsmöten 

eller anordnar aktiviteter i medborgardialogerna har de trots det svårt att ta till sig medborgarnas 

synpunkter och känslor. Detta är det som den kommunikativa planeringen fått kritik mot; att dess 

teori ger svårigheter i praktiken. Aristoteles gamla begrepp som episteme, techne och fronesis är 

mycket användbara i dagens planeringsprocesser och det är viktigt för alla parter att ha med dessa 

begrepp i dialogmötena. Genom att använda sin klokhet och anpassa sig till varje unikt samrådsmöte 

kommer resultera till bättre dialoger som gynnar alla parter.  

Trafikplaneringen 

Konflikter om hur trafikplaneringen har lösts i Nya Slussen har varit en stor del i Slussenstriden. 

Planerare och politiker som tillhör den borgliga regeringen tycker att trafiken inte kommer bli något 

problem och menar att de löst trafiken mycket bra i Nya Slussen. Förvaltningen ansåg att 

trafikkarusellen från 1930-talet var svårorienterad och inte särskilt trafiksäker och därför ville de riva 

klöverbladssystemet och beslutade om att bygga en bred bilbro istället med separata cykel – och 

gångbroar för att gynna trafiksäkerheten för alla trafikanter. Men medborgare och politiker som 

tillhör opinionen håller inte med utan menar att den breda bron dels inte är estetiskt tilltalande, dels 

att trafiken både under omdaningen och när Nya Slussen står klar kommer innebära trafikkaos. De 

menade att många resenärer kommer att drabbas när ombyggnationen av Slussen sker då bussar och 

tåg får tillfälliga busshållplatser. Många medborgare har haft en väldigt lång relation med Slussen och 

tycker att Klöverbladssystemet har fungerat jättebra och att flödet i trafiken har varit jämn och anar 

att den Nya Slussen med korsningar kommer ge trafikstockning. YIMBY som kritiserar motståndarna 

till Nya Slussen förklarar att även om Slussen skulle renoveras hade man fått stänga av delar av 

Slussen så resenärerna skulle bli påverkade under ombyggnationen vilket planförslag som än väljs. 

Detta visar att det fortfarande finns två lag – de som är för och de som är emot Nya Slussen och 

därmed har inte konflikterna hanterats alls. YIMBY som förklarar sitt perspektiv för motståndande till 

Nya Slussen, ger ändå en god möjlighet till fortsatt dialog och är inte rädda för att konfrontera och 

samtala med motståndarna och fortsätter förklara sitt perspektiv på Nya Slussens planförslag. Men 

bortsett från YIMBY’s ”välvilja” om fortsatt argumentation, kan man anse att kommunikationen 

mellan de två politiska lagen varit bristfällig då de borgliga partierna sa nej till fortsatt diskussion med 

motståndarna. 
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8. Slutsats  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur processen i samråd och medborgardialoger sett ut i 

projektet för Nya Slussen för att förstå kommunikationen mellan planerare, politiker och 

medborgare. Genom att förstå dialogen och kommunikationen mellan de olika parterna skulle det bli 

lättare att förstå respektives perspektiv och förstå betydelsen av samråd och medborgardialoger. 

Problemet som uppsatsen utgått från var att man förstått att medborgare ofta känner sig missnöjda 

med planerarnas och politikernas beslut om hur den fysiska miljön planeras och det kostar 

kommunen både tid, pengar och förtroende. När man erhåller kunskaper om tidigare erfarenheter 

kan man i framtiden göra medvetna val för att förhindra kostsamma effekter. För att uppfylla 

uppsatsens syfte ställdes forskningsfrågan: Hur har kommunikationen mellan planerare, politiker och 

medborgare gått till under projektet för Nya Slussen?  

Man kan dra enkla slutsatser från diskussionen och analysen som gjorts av det empiriska materialet 

utifrån det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen, att kommunikationen har haft en 

väldigt stor betydelse om ett planeringsprojekt ansett vara lyckat eller ej. Men hur kommunikationen 

varit skiljer sig mellan de olika parterna. Planerare och politiker som tillhör de borgliga partierna 

anser att kommunikationen varit bra. De har haft samråd och utställning och har tillsammans med 

medborgarnas synpunkter tagit fram ett väl genomarbetat planförslag. De anser att medborgarna 

genom en demokratisk process har fått rösta på det planförslag som de tyckt ska tas i genomförande 

och därför tycker planerarna och politikerna att de har utfört en god kommunikativ planering med 

medborgarna. Men tydligen är det mer än den invanda och praktiska kunskapen techne som behövs 

för att hantera konflikter och skapa en lyckad planeringsprocess. Planerarna behöver använda sig av 

fronesis, sin klokhet, för att möta medborgarna på ett sätt som förväntas av dagens planeringsideal. 

De politiker och medborgare som däremot varit emot planförslaget Nya Slussen har velat 

kommunicera mer för att de har menat att det var en väldigt stor grupp som röstade mot 

planförslaget och att det är oansvarigt att ignorera och nonchalera en så stor grupp i samhället. De 

tyckte därmed att den demokratiska processen varit bristfällig och att planerarna och politikerna har 

gjort ett dåligt arbete. Konflikter som uppstod under planeringsprocessen kvarstår fortfarandra och 

har alltså inte hanterats särskilt bra av planerare och politiker, vilket medborgarna ansett vara 

mycket negativt. Medborgardialogerna och samrådsmötena kan ses som en svår och tidskrävande 

process för planerare och politiker men medborgarna menar att det är en nödvändig process för att 

minska konflikterna. 

Det som utvinns av diskussionen och analysen av empirin är att genom väl utförda samråd och 

medborgardialoger kan konflikter och medborgarnas missnöje mot planerare och politikers arbete 

förhindras. Medborgardialogerna behöver dels hållas i ett mycket tidigt stadium innan planerare och 

politiker låst fast sina förslag, dels borde dialogerna hållas löpande under hela planeringsprocessen 

gång. Det visades i analysen att när nätverk engagerade kända kulturprofiler ökade engagemanget 

från medborgarna mycket mer, men det var i ett för sent stadium då planerna redan genomgått både 

samråd och utställning. Det anses därför viktigt att planerarna använder sig av moderna metoder 

som till exempel sociala medier för att nå ut till medborgare i ett tidigt i skede. Medborgarna 

behöver uttrycka sina känslor och önskemål för platsens framtid och skapa ett starkt engagemang 

redan från början. Kärnan för en sund planeringsprocess är kommunikation, för att det är genom den 

man skapar förståelse för varandras perspektiv och kan lättare hantera och lösa konflikter som 

uppstått. Även om konsensus inte alltid nås i kommunikationen, ses det ändå som en stor kvalitet att 
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utvinna respekt och tolerans mot varandras åsikter som skapar förutsättningar för ett rättvist och 

öppet samhälle. Forskare undersöker och analyserar planeringens processer hela tiden och det gör 

att både medborgare, planerare och politiker blir mer medvetna om varandras agerande. Det är av 

stor vikt att planerare och politiker tar med sig tidigare erfarenheter och kunskaper vid nya 

planeringsprojekt i framtiden. Genom att använda sig av både den teoretiska kunskapen som ges i 

modellen för det kommunikativa idealet och sin klokhet i praktiken kan de i framtiden bringa fler 

nöjda parter.  
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