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SAMMANFATTNING 
 
Den här uppsatsen har undersökt diskursen kring medborgardeltagande i relation till offentliga 
rum i svensk kommunal planering. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka 
förhållningssättet till medborgardeltagande i relation till offentliga rum i svensk 
översiktsplanering. Syftet har vidare varit att förstå om och hur diskursen har förändrats under 
det senaste decenniet genom att analysera Stockholms stads två senaste översiktsplaner.  
 
I det teoretiska ramverket presenteras först en historik kring medborgardeltagande och 
offentliga rum för att kunna förstå förändringar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga 
perspektivet behövs för att förstå hur diskursen ser ut idag och hur den har förändrats under 
tidsperioden mellan två översiktsplaner. Teorier av Jane Jacobs och Jan Gehl, samt 
nyurbanismen och placemaking presenteras som kritik på de funktionalistiska 
stadsbyggnadsidealen. Sedan följer en begreppsredogörelse för offentliga rum och 
medborgardeltagande.  
 
För att uppnå syftet har fallstudie valts som forskningsdesign och kvalitativ innehållsanalys har 
valts som analysmetod. Analysen har gjorts genom att undersöka begreppen offentliga rum och 
medborgardeltagande, eller motsvarigheter till dessa, i de båda översiktsplanerna samt hur de 
har behandlats i förhållande till varandra.  
 
Kortfattat har analysen visat att det finns likheter såväl som skillnader mellan de båda 
översiktsplanerna i synen på de offentliga rummen och deltagande. I båda översiktsplanerna 
lägger kommunen vikt vid att de offentliga rummen skall utvecklas och medborgardeltagandet 
öka. I den senare översiktsplanen har fokus dock visat sig vara större på de offentliga rummen 
såväl som medborgardeltagande i relation till demokratiska och sociala hållbarhetsfrågor. Det 
är också tydligt att synen är att de offentliga rummen har betydelse för det sociala livet i staden 
och att det i sin tur krävs ett medborgardeltagande för att utforma goda offentliga rum. Det 
faktiska deltagandet kan dock ifrågasättas i båda översiktsplanerna då deltagande generellt 
framställs som ett sätt att förbättra kunskapsunderlaget för planerare och inte direkt pekar på 
en vilja mot ett mer konkret deltagande. Det har vidare visat sig att medborgardeltagande i 
relation till offentliga rum inte behandlas i större utsträckning, vilket kan tyda på att 
deltagandet snarare ses som en viljeriktning än en strävan efter ett faktiskt deltagande.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel introduceras uppsatsens ämne, vilket lägger grunden för problemformuleringen 
och syftet. Sedan följer de forskningsfrågor som har tagits fram för att uppnå syftet och besvara 
problemformuleringen. Här beskrivs också uppsatsens avgränsning och disposition. Sist ges en 
samlad begreppsförklaring för ord och begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. 
 

1.1 INTRODUKTION 
Hur skapas en stad för invånarna som bor i den? Vilken roll spelar de offentliga rummen i 
utvecklingen av en socialt hållbar stad? Bör medborgarna få mer att säga till om kring 
beslutsfattandet eller är det experter som är bäst lämpade att ta beslut som rör planering? 
Ämnet som studeras i den här uppsatsen har en utgångspunkt i dessa frågor, och mer specifikt 
i idéerna kring en socialt hållbar stadsutveckling som lades fram av Jane Jacobs redan i början 
av 1960-talet. I The Death and Life of Great American Cities menade hon att en stad planerad 
för invånarna var en stad som utgick från en personlig småskalighet som utformades i 
samarbete med de som skulle använda den, något som hon menade att den dåtida planeringen 
inte tog hänsyn till (Jacobs 2011, 243). Hon var också kritisk till den hårt styrda planeringen där 
alla detaljer skulle styras av planerare och arkitekter (Jacobs 2011, 27–28). I början på 1970-
talet utkom Jan Gehls Life Between Buildings. Gehl var influerad av Jacobs och menade att det 
är stadsrummen mellan byggnaderna som är de viktigaste för det sociala livet i staden. 
Människor måste dock se en mening med en plats för att faktiskt använda den (Gehl 2011, 14). 
I samma anda grundades 1975 organisationen Project for Public Spaces som också förespråkade 
en planering utifrån medborgarna. Organisationen myntade begreppet Placemaking, som 
kortfattat innebär en kollaborativ process för att engagera medborgarna till att vara delaktiga i 
utformningen av de offentliga rummen (Project for public spaces (b)). Dessa idéer med tydliga 
nyurbanistiska drag kom som reaktioner på den modernistiska efterkrigsplaneringen som var 
funktionalistisk, praktisk och effektiv. Framförallt karaktäriserades den av en storskalig och gles 
stadsbild som var anpassad för bilen och som innebar att städerna i första hand inte planerades 
för fotgängare. Kritikerna till den modernistiska och funktionella planeringen menar att det 
finns många exempel på städer där den storskaliga stadsutvecklingen har lett till 
överdimensionerade och ödsliga stadsrum vars utformning snarare motverkar det sociala livet 
i staden.  
 
Sedan 1987 är svenska kommuner skyldiga enligt PBL att samråda med berörda intressenter 
vid upprättande av ny eller ändring av befintlig översiktsplan (SFS 2010:900). Att involvera 
medborgarna i planprocessen är således ett krav, men det är inte lagstadgat hur det ska göras. 
I kommunernas retorik blir medborgardeltagande allt viktigare, samtidigt minskar det faktiska 
inflytandet idag jämfört med på 60-och 70-talet (Khakee 2006, 11). De nyurbanistiska 
influenserna är tydliga i svensk planering idag, samtidigt som många av de funktionalistiska 
strukturerna finns kvar. Det verkar finnas en konsensus kring stadsutvecklare att idealet är 
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småskaliga, täta och funktionsblandade stadsrum som planerats tätt samman med 
medborgarna. Social hållbarhet är en viktig del av diskursen och de som bor i staden ska känna 
en koppling och tillhörighet till sin livsmiljö och de gator, torg och parker som finns i staden. De 
offentliga rummen är de som alla har tillgång till och bör ur flera aspekter ses som stadens mest 
centrala delar. Utvecklingen går mot att de urbaniserade områdena i världen får fler och fler 
invånare, vilket i kombination med förtätningsidealen innebär att fler människor behöver 
samsas om de offentliga rummen samtidigt som den personliga småskaligheten kan bli svår att 
uppnå. Befolkningsökningarna innebär att mycket fokus läggs på hur vi ska hantera den 
efterföljande bostadsbristen, men fysiska planerare har också till uppgift att undersöka hur de 
offentliga rummen ska utformas för att passa de förändrade behoven. För att förstå dessa 
behov och hur planeringen bäst bör göras behöver vi först förstå hur synen på 
samhällsutvecklingen har förändrats historiskt sett. Svensk översiktsplanering har en 
betydande roll i att sätta tonen för vidare planering och i att vara diskursskapande för 
planeringen. Översiktsplaner är därmed ett användbart verktyg för att undersöka förändringar 
i normer och samhällssyn.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
2010 antogs översiktsplanen Promenadstaden i Stockholm stad. Utgångspunkten för 
översiktsplanen var att staden skulle utvecklas genom förtätning och därmed tillgängliggöras 
och bli mer promenadvänlig. Det fanns dessutom en tydlig viljeriktning mot en mer 
inkluderande stad som skulle formas i samarbete med medborgarna.  
 

”För att möta dessa utmaningar och skapa en kostym för staden att växa vidare i 
introduceras visionen om promenadstaden. Framtidens stad ska utvecklas 
tillsammans med stockholmarna där de kvalitéer som den nära, trygga och 
miljövänliga staden ger står i fokus. Strategierna för detta är att fortsatt stärka det 
centrala Stockholm, att satsa på attraktiva tyngdpunkter, att koppla samman 
stadens delar och att främja en levande stadsmiljö i hela staden.” (Stockholms stad 
2010, 1) 

 
Åtta år senare antogs en ny översiktsplan av Stockholms stad. Den nya planen fick namnet 
Översiktsplan för Stockholms stad, och även i den finns viljeriktningen att medborgarna ska bli 
mer involverade i staden. I denna plan finns dessutom en ännu tydligare riktning mot att 
engagera medborgare i det offentliga rummet. Ett av fyra stadsbyggnadsmål lyder exempelvis:  
 

”God offentlig miljö: Stockholm ska ha en mångfald av identitets-starka stadsdelar 
med levande centrum. Stadens alla delar ska erbjuda en bra livsmiljö med god 
tillgång till stadskvaliteter och välgestaltade och trygga offentliga miljöer som 
inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang.” (Stockholms stad 2018, 6). 
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I båda översiktsplanerna går det således att vid första anblick se att det retoriskt sett finns en 
strävan mot att staden ska utformas tillsammans med medborgarna i större utsträckning. Men 
hur framställdes denna viljeriktning i resten av planerna och hur har diskursen rörande 
medborgarinflytande med avseende på offentliga rum förändrats i översiktsplanen som antogs 
2018 jämfört med planen från 2010?  
 

1.3 SYFTE 
Syftet är att undersöka förhållningssättet till medborgardeltagande i relation till offentliga rum 
i svensk översiktsplanering. Syftet är vidare att förstå om och hur diskursen har förändrats 
under det senaste decenniet genom att analysera Stockholms stads två senaste översiktsplaner.  
 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
För att besvara problemformuleringen och uppnå syftet med uppsatsen har följande 
forskningsfrågor formulerats: 
 

• På vilket sätt behandlas begreppet offentliga rum i de båda 
översiktsplanerna? 
 

• På vilket sätt behandlas begreppet medborgardeltagande i de båda 
översiktsplanerna? 

 
• Behandlas begreppen i översiktsplanerna i förhållande till varandra och i så 

fall hur?  
 

• Har diskursen i översiktsplanerna kring medborgardeltagande i relation till 
offentliga rum förändrats och i så fall hur? 

 

1.5 AVGRÄNSNING 
Teoretisk avgränsning 
Undersökningsområdet är som tidigare beskrivits avgränsat till att behandla begreppet 
medborgardeltagande i relation till planering av offentliga rum. Semi-offentliga rum som 
gallerior och köpcentrum har inte inkluderats i undersökningen. Begreppet offentliga rum är 
ett paraplypegrepp för bland annat torg, parker och gator. Dessa ord har inte inkluderats i 
begreppssökningen då det hade blivit en allt för omfattande undersökning, bedömningen är att 
syftet ändå uppnås med de valda begreppen.  
 

Empirisk avgränsning 
Det empiriska materialet har avgränsats till översiktsplaner. Materialet har specifikt avgränsats 
till Stockholm stads två senaste översiktsplaner, Promenadstaden som antogs av 
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kommunfullmäktige 2010 samt Översiktsplan för Stockholms stad som antogs 2018. På grund 
av tidsbegränsning har bara planens huvuddokument inkluderats i undersökningen, och inte 
några fördjupningar eller tillägg. Fördjupningar för stadsdelsområden, tillägg och bilagor hade 
också varit intressanta att undersöka och skulle kunna vara aktuella som underlag för vidare 
forskning. Ytterligare aspekter som skulle vara intressanta för vidare forskning presenteras i 
slutet av uppsatsen. 
 

1.6 DISPOSITION 
Kapitel 1: Inledning 
I detta kapitel introduceras uppsatsens ämne, som lägger grunden för problemformuleringen 
och syftet. Sedan följer de forskningsfrågor som har tagits fram för att uppnå syftet och besvara 
problemformuleringen. Här beskrivs också uppsatsens avgränsning och disposition. Sist ges en 
samlad begreppsförklaring för ord och begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. 
 

Kapitel 2: Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
undersökningen. Först ges en historisk översikt där förändringar i synen på stadsplanering 
presenteras, med utgångspunkt i funktionalismen och sedan den kritik som har ursprung i den 
modernistiska planeringen. Detta är för att få en djupare förståelse för vilka 
samhällsförändringar och idéer kring stadsutveckling som har legat till grund för dagens syn på 
medborgardeltagande och offentliga rum. För att förstå förändringar i vilka krav som människor 
ställer på utformningen av stadsrummen presenteras också Richard Floridas tankar om den 
kreativa klassen. Detta leder sedan till en redogörelse för betydelsen av begreppen offentliga 
rum samt medborgardeltagande.  
 

Kapitel 3: Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod. Här redogörs för metodvalet fallstudie och kvalitativ 
innehållsanalys. Det empiriska materialet som ligger till grund för innehållsanalysen är 
Stockholms stads översiktsplan Promenadstaden som antogs 2010 samt den gällande 
Översiktsplan för Stockholms stad som antogs 2018. Vidare presenteras tillvägagångssättet för 
analysen.  
 

Kapitel 4: Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av de båda översiktsplanerna. För att besvara syfte och 
frågeställningar har förekomsten av begreppen analyserats, i vilket sammanhang de nämns och 
vad de förmedlar. Nyckelord underordnade offentliga rum respektive delaktighet har kunnat 
identifieras med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Sedan övergår analysen till en 
undersökning av hur begreppen förhåller sig till varandra. Sist i kapitlet kommer analysen att 
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sammanfattas och de båda översiktsplanerna jämföras med varandra för att få fram likheter 
och skillnader. 
 

KAPITEL 5: Diskussion och slutsats 
I kapitel fem diskuteras resultatet av analysen i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. 
Till sist presenteras undersökningens slutsatser samt aspekter som hade varit intressanta att 
undersöka djupare.  
 

1.7 BEGREPP 
Nedan följer ett förtydligande av begrepp som är relevanta för förståelsen för denna uppsats.  
 

Kommunal fysisk planering 
Fysisk planering avser planering kring hur mark och vattenområden skall användas och hur 
bebyggelse och infrastruktur skall utformas och placeras. Kommunerna har tre typer av planer 
för att reglera detta, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är PBL som 
styr hur kommunerna får bedriva den fysiska planeringen (Boverket 2015).  
 

Översiktsplan 
Alla kommuner i Sverige är skyldiga enligt PBL att ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte 
bindande men skall ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen för den fysiska miljön i hela 
kommunen. Översiktsplanen skall innehålla strategier för en långsiktigt hållbar utveckling och 
bör innehålla analyser av övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk 
struktur och allmänna intressen (Boverket 2018b). För att säkerställa att översiktsplanen alltid 
är aktuell måste kommunen aktualisera översiktsplanen varje mandatperiod (Boverket 2018a). 
 

Samråd 
Samråd är lagstadgat enligt PBL. Vid upprättande eller vid ändring av översiktsplan måste 
kommunen samråda med länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs. Därtill 
måste kommunen också ge kommunens medlemmar och andra intressenter möjlighet att delta 
i samrådet. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, ge möjlighet 
till påverkan samt att göra processen mer transparent. PBL anger inte hur samrådet ska gå till 
(SFS 2010:900).
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är det perspektiv och de verktyg forskaren använder för 
att genomföra sin undersökning. Det kan sägas vara de ”glasögon” som forskaren ser på sitt 
material genom. De teoretiska perspektiven väljs så att de passar forskningsfrågan och lägger 
grund för analysen (Fejes och Thornberg 2015, 28). Först ges en historisk översikt där 
förändringar i synen på stadsplanering presenteras, med utgångspunkt i funktionalismen och 
sedan den kritik som har ursprung i den modernistiska planeringen. Detta är för att få en 
djupare förståelse för vilka samhällsförändringar och idéer kring stadsutveckling som har legat 
till grund för dagens syn på medborgardeltagande och offentliga rum. För att förstå 
förändringar i vilka krav som människor ställer på utformningen av stadsrummen presenteras 
också Richard Floridas tankar om den kreativa klassen. Detta leder sedan till en redogörelse för 
betydelsen av begreppen offentliga rum samt medborgardeltagande.  
 

2.1 HISTORISK ÖVERSIKT 
Funktionalism 
På 1800- och början på 1900-talet gjordes många medicinska framsteg, vilket också påverkade 
synen på stadsplanering (Gehl 2011, 45). 1800-talets kvartersstäder började kritiseras då de 
trånga och mörka gårdsmiljöerna sågs som ohygieniska och saknade såväl solljus som grönska 
(Stockholms stad 2017). Med ursprung i denna nya kunskap och kritik utvecklades idéer i början 
av 1900-talet som ledde till funktionalismens genombrott i Sverige på slutet av 1920-talet 
(Rådberg 1988, 235). Funktionalisterna argumenterade för att den relativt låga och täta 
stenstadsbebyggelsen skulle ersättas av glest placerade höghus (Rådberg 1988, 238). De 
funktionalistiska idealen utgick från att människor i sina bostäder skulle ha tillgång till direkt 
solljus, och bostäderna skulle vara ljusa och luftiga med god ventilation (Gehl 2011, 45). För att 
bostäderna skulle bli mer hygieniska och få större ljusinsläpp blev byggnaderna högre och 
placerades glesare (Rådberg 1988, 235). Det var en ny typ av stad som lanserades, med 
lamellhus som var fristående från varandra i parkmiljöer som skulle ge boendekvaliteter som 
solljus, frisk luft och närhet till naturområden (Stockholms stad 2017). Det var en planering med 
fokus på att de boende skulle få tillgång till stora öppna grönytor, vilket innebar storskaliga 
stadsrum (Gehl 2011, 45). Byggandet av funktionalismens höghus började dock i större skala 
först efter 1955, vilket i stor grad påverkade de svenska miljonprogramsområdena (Rådberg 
1988, 302). Efterkrigsplaneringen och funktionalismen har till stor del influerat stadsbyggandet 
och påverkar fortfarande utvecklingen av städer (Gehl 2011, 49).  
 

Kritik mot funktionalismen 
Funktionalismen kan sägas vara en gren av modernismen, vilken karaktäriserade 
planeringsidealen även utanför Sverige under mitten av 1900-talet. Bland förespråkarna för en 
glesare planering syns bland annat Ebeneser Howard som förespråkade trädgårdsstaden 
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utanför de befintliga stadskärnorna där invånarna skulle få närhet till lantbruk och 
naturområden. Le Corbusier menade att den ideala staden skulle byggas på höjden och på så 
sätt ge plats för stora öppna grönområden vid sidan om storskaliga trafiksystem (Jacobs 2011, 
31). Kritik har dock lagts fram angående de konsekvenser av den glesa och storskaliga 
planeringen som har framkommit i efterhand. En uppfattning är att det var kritiken mot 
modernismen som lade grunden till de nyurbanistiska idéerna (Tunström 2009, 29). Jerker 
Söderlind ser den öppna planeringen som ett sätt att utöva makt, då funktionalismens glesa 
bebyggelse med öppna gårdar gör det lättare att kontrollera samhällets mindre aktörer och 
striktare styra det offentliga och privata (Söderlind 1998, 79–80).  
 

Jan Gehl 
En av kritikerna till dessa planeringsideal är Jan Gehl som 1971 i Livet mellan byggnaderna 
problematiserar funktionalismens principer för stadsplanering (Gehl 2011, 9). Han menar att 
funktionalismen tillsammans med renässansen är de två mest drastiska förändringarna i synen 
på stadsutveckling sedan medeltiden (Gehl 2011, 43). Gehl menar att de offentliga rummens 
betydelse och de sociala aspekterna helt bortsågs från i den funktionalistiska planeringen. 
Funktionalismen innebar som tidigare nämnts stora öppna ytor och vidsträckta stadslandskap 
med långa avstånd mellan byggnader (Gehl 2011, 48). Eftersom funktionalismen lade stor vikt 
vid att planera vägar för bilen och vidsträckta grönytor menar han att mötesplatser som mindre 
gator och torg inte inkluderades i planeringen (Gehl 2011, 47). Gehls kritik ligger främst vid att 
denna typ av stadsbyggande kraftigt minskade möjligheten för närkontakt och social 
interaktion mellan människor vilket han menar också var tydligt i de villaförorter som byggdes 
under samma tid och som med sina stora avstånd och öppna ytor innebar ett näst intill 
obefintligt liv i de offentliga rummen (Gehl 2011, 48). Han menar vidare att 
efterkrigsplaneringen har inneburit att livet har byggts bort från dessa områden när andra 
aspekter har prioriterats (Gehl 2011, 49). Gehl är istället en förespråkare av den medeltida 
staden som han menar, till skillnad från den funktionalistiska, förde människor samman och gav 
förutsättningar för en levande stad (Gehl 2011, 49). Den medeltida staden, menar Gehl, har sin 
styrka i att den skapades av de som bodde i staden, när behov fanns uppstod nya funktioner. 
Den medeltida stadsutvecklingen var en process som pågick under en lång period och gav goda 
förutsättningar för ett socialt liv i rummen mellan byggnaderna eftersom gator och torg har 
vuxit fram efter hänsyn till hur människor använder staden, och hur de rör sig och befinner sig 
i utomhusmiljöerna (Gehl 2011, 41–43).  
 

Jane Jacobs 
Jane Jacobs var också kritisk till det modernistiska och funktionalistiska synsättet på 
stadsplanering (Jacobs 2011, 5). Jacobs kallade 60-talets planering för anti-stad då det fanns en 
stark tradition att planeringen skulle utgå från bilen. Precis som Gehl menar hon att en allt för 
bilcentrerad planering som gav för mycket utrymme till bilvägar ledde till att den mänskliga 
skalan och sociala aspekterna bortsågs från (Jacobs 2011, xxii-xxiii). Hon menar att det i kvarter 
där skalan är stor och det är långt mellan byggnader inte finns samma bevakande av gatan som 
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det gör i en mindre mer mänsklig skala. I kvarter med lägre och tätare bebyggelse finns det 
alltid någon som bevakar det som sker, alltid ett par ögon som är medveten om vad som händer 
på gatan (Jacobs 2011, 50). Jacobs menar att gatan är det viktigaste elementet i staden och att 
det är där social interaktion mellan människor bäst sker (Jacobs 2011, 27–28). Vidare menar 
hon att de glesa stadsidealen bygger på principer som utgår från att gatan inte är en plats för 
människor att vistas på. Huskroppar vändes bort från gatan och riktades in mot skyddade 
innergårdar där grundstenen i staden är det stora kvarteret. Hon är också kritisk till den 
projektstyrda planeringen där alla detaljer i processen skulle kontrolleras av planerare och 
andra yrkesmän (Jacobs 2011, 27–28). Jacobs ifrågasätter planeringsideal som förespråkar mer 
öppna ytor då hon menar att människor inte använder en plats bara för att den finns där (Jacobs 
2011, 117). Med utgångspunkt i denna kritik presenterade hon idéer för hur hon menade att 
staden istället skulle utvecklas. Hennes tankar har många likheter med nyurbanismen som 
presenteras nedan, och hon kan sägas vara en föregångare till denna. Jacobs var vidare 
förespråkare av småskaligheten som utgjordes av de små kvarteren och upprepade gator. Hon 
menar att detta är värdefullt eftersom de tillåter en mer varierad användning (Jacobs 2011, 
243). En blandning av funktioner gör att människor lockas till platsen på olika tidpunkter (Jacobs 
2011, 199). Det är vad som gör en gata framgångsrik, och innebär att funktionsuppdelning eller 
en för hårt styrd planering motverkar diversitet (Jacobs 2011, 198). Jacobs förespråkar en 
planering där planeraren måste diagnostisera vad det är som saknas på den specifika platsen 
för att skapa diversitet (Jacobs 2011, 531). Hon menar dock vidare att det inte räcker att förstå 
vissa tekniker. Det som behöver förstås noggrant är den specifika platsens förutsättningar 
(Jacobs 2011, 533). En planerare måste förstå en stadsdel eller plats delvis från egen erfarenhet 
och observationer, men också genom att lära sig vad andra människor kan om platsen (Jacobs 
2011, 535). 
 

Nyurbanism 
Nyurbanismen slog igenom i USA på 1990-talet som en reaktion på en oönskad utveckling av 
amerikanska städer och den bilcentrerade stadsplaneringen. De nyurbanistiska idealen har 
sedan 90-talet spridit sig runt om i världen, såväl som till Sverige (Tunström 2009, 74). 
Nyurbanismen är i grunden ett stadsbyggnadsideal baserat på ett formspråk som ser tillbaka 
på äldre arkitektur och stadsplanering (Tunström 2009, 12). Syftet är att gå tillbaka till den täta 
och småskaliga staden och därmed åtgärda de problem som identifierats i den modernistiska 
planeringen (Tunström 2009, 75). Teoretiskt sett kan nyurbanismen sägas vara influerad av 
humanekologin, som analyserar relationen mellan människor och den sociala miljön snarare än 
relationer mellan människor (Forsberg 2010, 80). Efterkrigsplaneringen kritiserades då den 
anses ha lett till en utglesning av stadslandskapet och en förlorad platsidentitet (Tunström 2009, 
75). Essensen i nyurbanismen är att försöka skapa en känsla av gemenskap (Talen 1998, 2). 
Denna gemenskap och en känsla av tillhörighet till platser antas kunna uppnås genom att med 
fysisk planering skapa ett intresse för stadens offentliga rum (Tunström 2009, 75). De offentliga 
rummen tillsammans med mångfald och en skala anpassad för fotgängare är det som staden 
skall karaktäriseras av enligt nyurbanisterna (Talen 1998, 2). Nyurbanisterna menar dock att 
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denna tids planering karaktäriseras av dåligt utformade offentliga miljöer (Talen 2016, 24). 
Uppfattningen bland nyurbanister är att nyurbana bostadsområden gynnar social interaktion 
och ökar känslan av gemenskap och identitet. Nyurbanismen förespråkar kompakta 
stadsformer som är mer tillgängliga för gående och minimerar miljöpåverkan. Vidare 
uppmuntras social och ekonomisk mångfald samt en blandad markanvändning. Det är viktigt 
att de offentliga miljöerna är av hög kvalitet så att de bjuder in människor till interaktion och 
att de är socialt och ekologiskt hållbara (Talen 2016, 23). Kritiken mot nyurbanismen utgår 
bland annat från att den bygger på en idealisering av verkligheten och förutsätter att allting var 
bättre innan efterkrigsplaneringen. Andra menar att den gemenskap som nyurbanisterna talar 
om bara är bilder av en gemenskap, vilket Tunström menar är relevant då alla människor inte 
rimligtvis känner sig som en del av den samhörighet eller mångfald som eftersträvas (Tunström 
2009, 75).  
 

Placemaking 
I samma anda grundades 1975 Project For Public Spaces (Project for public spaces (a)). 
Organisationen bygger på en idé att bygga samhällen runt platser, och beskriver själva att de 
fungerar som en övergripande idé såväl som ett konkret tillvägagångssätt. De beskriver vidare 
sitt syfte som att:  
 

”…stärka kopplingen mellan människor och platserna de delar, en kollaborativ 
process som innebär att tillsammans forma publika miljöer för att maximera det 
delade värdet.”  

 
Idén är baserad på att medborgarna ska engageras att delta i utformningen av de offentliga 
rummen. Att involvera människor i samhällsutvecklingen ska bidra till att hälsa, lycka och 
välbefinnande ökar. Placemaking som begrepp började användas av organisationen först i 
mitten av 1990-talet, men utgår från bland annat Jane Jacobs tankar som beskrevs ovan. 
Placemaking innebär kortfattat att engagera medborgarna till att vara delaktiga i 
stadsutvecklingen, med syfte att skapa stadsrum som är levande och betydelsefulla för de som 
nyttjar dem. En socialt hållbar stad uppnås enligt förespråkarna av placemaking inte genom en 
topdown-styrning där planerare utformar miljöer utifrån vad de själva anser bör uppfylla de 
behov som finns. De menar att resultatet av den typen av planering istället blir att platsen inte 
används, eller att den används på ett annat sätt än vad den var menad. Livliga kvarter och 
inbjudande offentliga miljöer ska uppnås genom att observera, lyssna på, och föra en dialog 
med människor som använder platser för att förstå deras behov och vad de önskar att platsen 
används till. De menar att planerares jobb förenklas om de förstår detta, samtidigt som 
utformningen av staden blir bättre. Om planerare är medvetna om de behov som finns kan 
ovälkomna aspekter som parker som inte används och övertrafikerade gator undvikas. 
Sammanfattningsvis menar de alltså att det inte räcker med att skapa och utforma en plats, 
men att det också måste finnas en dialog med de som skall använda den. En bra offentlig plats 
går inte enbart att bedöma utifrån sina fysiska attribut, men också att den för med sig en 
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mening för det samhälle som använder den (Project for public spaces 2007). En aspekt som 
förknippas med placemaking är tillfälliga förändringar av en plats för att göra den mer 
intressant. Dessa förändringar ses som lättare, billigare och snabbare att åstadkomma än mer 
omfattande förändringar som kräver mer planering och resurser. Dessa förändringar är ofta 
informella och kan vara ett sätt att utmana topdown-planering eller privatiseringar (Project for 
public spaces 2016).  
 

2.2 DEN NYA KREATIVA KLASSEN 
I Richard Floridas teorier går det att se flera likheter med ovanstående idéer kring 
stadsutveckling. Han för dock en mer ekonomiskt vinklad argumentation. Han menar att en 
attraktiv plats är essentiell för att locka kompetent arbetskraft till en stad och således skapa 
eller upprätthålla en stark ekonomi (Florida 2006, 264–265). Florida skriver om de förändringar 
i människors förväntningar som har blivit en av konsekvenserna av det senaste seklets 
samhällsförändringar. Han menar att människor idag i större utsträckning har kreativa yrken 
och att det därmed har uppstått en ny samhällsklass där medlemmarna har andra krav på sin 
omgivning än tidigare generationer. Han kallar denna nya klass Den nya kreativa klassen och 
den består av sådana yrken som av Florida anser kreativa, allt från forskare och ingenjörer till 
konstnärer och musiker. I och med att denna typ av yrken har ökat menar Florida att det också 
har skett en förändring i samhällets grundpelare och i vilka värderingar, drömmar och mål vi 
människor har (Florida 2006, 23). Enligt Florida har detta samtidigt medfört en förändring i vilka 
behov vi har vilket innebär att vi måste skapa nya sociala sammanhang för att lägga grunden 
för en framtid som bättre passar de behov som den kreativa eran medfört (Florida 2006, 26). 
Medlemmarna i den kreativa klassen ställer enligt Florida också andra krav på sin omgivning 
och bostadsmiljö, och han skriver om vikten av en attraktiv plats för att människor ska lockas 
att använda eller flytta till en plats. Generellt sett uppskattar dessa människor enligt detta 
synsätt att en plats är autentisk eller har någon typ av unika värden. Detta kan kopplas till den 
nyurbanistiska tanken att människor ska känna en gemenskap eller tillhörighet till platsen. 
Historiska byggnader, berömda kvarter, en unik musikscen eller speciella kulturella attribut är 
exempel på värden som lockar den kreativa klassen. Autenticiteten uppstår av blandningen av 
element i staden, nya och gamla, interaktionen mellan olika typer av människor (Florida 2006, 
273). Florida skriver vidare att de aspekter som städer ofta lägger stora resurser på att utveckla, 
som sportarenor, motorvägar, shoppingcentra och evenemangsstråk inte är tillräckligt för att 
locka kreativa människor. Han menar att det krävs andra typer av bekvämligheter, upplevelser 
och mångfald för att locka den här gruppen (Florida 2006, 262). Han understryker också 
platsens roll som grogrund för kreativitet, innovationskraft och ekonomisk tillväxt (Florida 2006, 
263). Florida kopplar en regions ekonomiska tillväxt till vilka beslut de kreativa människorna tar 
angående vart de vill bo. Han menar vidare att de föredrar platser med mångfald som är 
toleranta och öppna för nya idéer. Det är alltså en stor mängd kreativa människor på en plats 
som driver den ekonomiska tillväxten, och de kreativa människorna väljer vart de vill bo utifrån 
vissa faktorer (Florida 2006, 268). Florida sammanfattar dessa faktorer under den 
gemensamma benämningen platskvalitet, vilket är de egenskaper en plats har som definierar 
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den och gör den attraktiv. En aspekt av platskvalitet menar han är gatukulturen, som är 
dynamisk och uppmuntrar människor till att delta.  
 

”Du kan vara mer än en åskådare, du kan vara en del av kulturen. Staden låter dig 
också själv skapa upplevelsen; du kan själv välja vilken blandning du vill ha, du kan 
höja eller sänka intensiteten som du önskar, du kan vara med och forma upplevelsen 
istället för att bara konsumera den”.  

 
Han menar även att människor som tillhör den kreativa klassen själva vill vara delaktiga i 
utformningen av platsen för att säkerställa dess kvalitet. Detta har också utgångspunkt i att de 
inte vill komma till en färdig plats, de vill känna att de kan forma den (Florida 2006, 277). 
Floridas teorier handlar främst om en stads kvalitéer och vad det är som får människor att vilja 
flytta till städer, men kan också appliceras på utformning av specifika platser och rum i staden. 
Det innebär att det handlar om att göra de specifika platserna och stadsrummen attraktiva för 
att människor ska lockas till att bosätta sig i staden. Han beskriver den kreativa klassen som en 
stor och heterogen grupp av människor som har många olika livsstilar, behov och förväntningar. 
Därför måste en stad för att locka dessa ha något att erbjuda dem alla (Florida 2006, 279).  
 

2.3 DET OFFENTLIGA RUMMET 
I den här uppsatsen definieras det offentliga rummet som det stadsrum som allmänheten har 
tillgång till. Det är exempelvis gator, torg och parker. Semioffentliga rum, som köpcentrum och 
gallerior inkluderas inte här. Det är således de stadsrum som alla invånare i staden kan dra nytta 
av, oavsett bakgrund. Trots detta har dock de allmänna rummen länge bara setts som tomrum 
mellan byggnaderna och förbisetts i planeringen (Sorrell 2006, 7). Som tidigare nämnts innebar 
den funktionalistiska planeringen istället ett fokus på hur byggnaderna skulle placeras och 
utformas. De författare som undersökts är dock överens om vikten av de offentliga rummen. 
De är också överens om vad en bra offentlig plats är. Den innehåller människor, den är utformad 
på ett sätt som får människor att ta det långsammare och socialisera med andra människor. 
Den är livsberikande för de som använder dem (Sorrell 2006, 7). Jan Gehl menar till och med 
att det sociala livet mellan byggnaderna är viktigare än platsen och byggnaderna själva (Gehl 
2011, 31). Gehl menar att en levande stad med mycket folk är essentiellt för att staden ska 
uppfylla människors behov av stimulans. En viktig aspekt för att en plats ska vara stimulerande 
för människor är upplevelsen av andra människor, därför är det viktigt med en levande stad där 
det är mycket folk (Gehl 2011, 23). Han skriver dessutom att människor attraherar människor, 
om det redan finns människor på en plats kommer ännu fler människor att använda den (Gehl 
2011, 25). Jacobs är också en stark förespråkare av gaturummet som ett socialt utrymme. Hon 
menar att gatorna bör ses som en mycket viktig del av staden som har många andra 
användningsområden förutom att vara plats för fordon och fotgängare (Jacobs 2011, 37). Hon 
trycker på det faktum att det måste finnas en mening för människor att använda parken för att 
den ska bli använd, det räcker inte med ett vackert läge eller en vacker utformning. Om det 
erbjuds aktiviteter på platsen ökar incitamentet att använda den (Jacobs 2011, 142). Hon 
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menar dock att denna typ av aktiviteter ofta saknas, som skulle kunna locka människor till 
platsen (Jacobs 2011, 144).  
 

Vikten av väl utformade offentliga rum 
Gehl diskuterar vikten av ett väl utformat offentligt rum utifrån vilka aktiviteter människor väljer 
att utöva i det. Han delar in typen av aktiviteter i sådana som är nödvändiga, frivilliga samt 
sociala (Gehl 2011, 11–14). En förutsättning för att människor ska vilja använda stadsrummet 
till annat än det som är högst nödvändigt är att den fysiska miljön är av god kvalitet och inbjuder 
till aktivitet. Om en plats är av hög kvalitet kommer även frivilliga aktiviteter att ske, eftersom 
miljön bjuder in människor till att stanna, sitta, äta och socialisera. I dåliga utomhusmiljöer gör 
människor endast det de måste, och sedan skyndar de hem. Bra miljöer bjuder in till många fler 
olika sorters aktiviteter (Gehl 2011, 13). Alla frivilliga, rekreativa och sociala aktiviteter har 
gemensamt att de sker enbart när de fysiska förutsättningarna är goda och när det på alla sätt 
är trivsamt att vara i den miljön (Gehl 2011, 140). Småskaliga stadsrum bjuder således in till 
mer aktivitet, vilket bland annat bidrar till information som inte är möjlig att på andra sätt, såväl 
som inspiration och idéer (Gehl 2011, 23). Gehl menar att anledningen till att bostadsområden 
blir livlösa är att miljöerna är tråkiga, människor väljer att stanna inne eftersom det inte händer 
något roligt eller betydelsefullt utomhus (Gehl 2011, 77). Ytterligare en fördel med ett rikt 
gatuliv är att tryggheten ökar när det finns ett gemensamt skydd och många människor som 
iakttar det som sker på gatan (Gehl 2011, 173). Stadsrum som inte är av direkt intresse för 
någon blir istället grogrunder för vandalism och brottslighet (Gehl 2011, 78).  
 

2.4 MEDBORGARDELTAGANDE 
Synen på medborgardialog och delaktighet i samhällsutvecklingen fortsätter att få allt större 
roll i kommunernas arbete. När medborgarna har möjlighet att delta och påverka 
beslutsprocesser bidrar det bland annat till att öka det demokratiska systemets legitimitet 
(Sveriges kommuner och landsting 2019). Khakee menar också att det finns en tanke om ett 
ökat behov av medborgardeltagande bland forskare och samhällsdebattörer, där deltagande, 
demokratiskt beslutsfattande, jämlikhet och konsensusskapande är återkommande ämnen i 
diskussioner kring ämnet. Han menar dock att det är en paradox då det faktiska 
medborgardeltagandet i offentligt beslutsfattande är mindre idag än på 60- och 70-talet med 
dess byalag och medborgarrörelser (Khakee 2006, 11). Han kopplar det ökade intresset för 
medborgardeltagande till fyra centrala samhällsförändringar. Den första är relaterad till ökade 
miljöproblem, då en vilja att uppnå en hållbar utveckling har inneburit ett större krav på dialog 
mellan medborgare och myndigheter (Khakee 2006, 11). En förändring av välfärdssamhället 
har inneburit att de gemensamma värdena inte längre är lika självklara vilket innebär att 
planerare i större utsträckning behöver föra en dialog då de inte längre kan förlita sig på allmänt 
accepterade allmänintressen. Dessutom ökar behovet av att föra en dialog med grupper som 
själva inte har lika lätt att göra sig hörda (Khakee 2006, 12). Vidare har en mer multikulturell 
samhällsordning inneburit att behovet av en känsla av tillhörighet blivit större. Därför behövs 



2: Teoretiska utgångspunkter 

 17 

det en dialog för att skapa allmänt accepterade normer för att medborgare ska känna sig 
kulturellt förankrade till platsen där de bor (Khakee 2006, 12). Till sist har ett mer 
marknadsorienterat samhälle förändrat medborgarnas förhållningssätt till politik och en mer 
individcentrerad demokratimodell är på väg att ersätta den kollektivistiska (Khakee 2006, 13–
14).  
 

Varför medborgardeltagande? 
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan (SFS 2010:900). Medborgarnas synpunkter ger alltså planerare ett bättre 
beslutsunderlag samtidigt som det höjer planprocessens legitimitet och förtroendet för 
planerarna. För medborgarna beror värdet av deltagandet på den nytta det gör. De kan se 
deltagandet som ett sätt att uppnå ett egenintresse eller för att få makt att påverka 
utvecklingen mer generellt. Men det kan också vara för att få mer kunskap och förståelse av 
samhällsutvecklingen eller att utveckla sin egen förmåga att delta i dialog och problemlösning 
genom att bygga sociala relationer för att kunna utöva inflytande på offentliga institutioner 
(Khakee 2006, 15–16). Utöver detta presenteras medborgardeltagande ofta som en viktig del i 
att utveckla ett hållbart samhälle (Sveriges kommuner och landsting 2019; Jordan 2008, 29). 
Brundtlandskommissionen, Agenda 21 och Habitatagendan har också betonat att en hållbar 
utveckling förutsätter mer delaktiga medborgare (Henecke & Khan 2002, 7). Den generella 
uppfattningen är således att medborgardialog är något positivt, men det är viktigt att fortsätta 
undersöka hur det kan användas som ett verktyg för planering och vilka resultat det får i den 
faktiska planeringen (Jordan 2008, 29). Frågor som kan ställas är dock vad en medborgardialog 
innebär egentligen, varför en dialog är viktig samt hur den kan genomföras så bra som möjligt 
(Mistra urban futures).  
 

”Oaktat vilken ansats man väljer kan man inte komma från det faktum att 
deltagandet är en demokratisk rättighet” (Khakee 2006, 17).  

 

Förändring i synen på medborgardeltagande 
Det var först efter andra världskriget som en omfattande offentlig styrning inrättades i Sverige. 
En del av det var planmonopolet som infördes 1947 (Boverket 2015). Planmonopolet innebar 
en stark statlig kontroll av samhällsbyggandet. I lagstiftningen saknades i princip krav på 
medborgarinflytande (Henecke & Khan 2002, 6). 1950-talets samhällsplanering sågs som en 
fråga för de med expertkunskaper som därför var bäst lämpade för uppgiften (Henecke & Khan 
2002, 11). Folkhemmets utbyggnad var därmed till största del en fråga för fackmän och politiker 
(Henecke & Khan 2002, 6). 1960-talets omfattande omvandlingar av den fysiska miljön ledde 
till protester i form av sammanslutningar av medborgare till byalag och aktionsgrupper. Dessa 
grupper var emot stadskärnornas omvandling och den bebyggelse som revs till förmån för den 
nya bebyggelsen. Miljonprogrammet beskrivs som en av de avgörande faktorerna för 
motreaktioner mot den storskaliga topdown-styrda planeringen (Henecke & Khan 2002, 11). 
Rationaliteten i den fysiska planeringen började ifrågasättas och planeringsprocessen började 
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också kritiseras för att vara för sluten och svår att få insyn i (Henecke & Khan 2002, 6). På 90-
talet fick miljöproblemen, samt kopplingen mellan det globala och lokala större 
uppmärksamhet (Khakee 2006, 18). Dialog och delaktighet sågs som en förutsättning för 
förändring (Henecke & Khan 2002, 6). I kombination med en nyutbildad yrkesgrupp inleddes 
experiment med medborgardeltagande (Henecke & Khan 2002, 6). Revideringar i PBL och MB 
innebar ett fokus på samråd för bättre beslutsunderlag (Khakee 2006, 18). Därmed ökade 
kraven på medborgardeltagande och demokratisering av planeringsprocessen (Henecke & 
Khan 2002, 6). Formen för medborgardeltagande i Sverige har således förändrats från ett där 
folkvalda politiker förde medborgarnas talan till ett individsamhälle där medborgarna själva allt 
oftare tar plats i beslutsprocesser (Henecke & Khan 2002, 11).  
 

Mer medborgardeltagande? 
Svenska kommuner har sedan 1987 en skyldighet enligt PBL att samråda med berörda 
medborgare vid framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner (Henecke & Khan 2002, 17). 
PBL 1987 gav medborgarna möjlighet till ett tidigt och kontinuerligt deltagande i 
planeringsprocessen, och översiktsplaneringen öppnade upp för en mer förutsättningslös 
diskussion kring utformningen av den fysiska miljön än tidigare (Henecke & Khan 2002, 5). Det 
finns dock ingen reglering kring hur samrådet ska gå till. Dessutom har kommunen ofta redan 
gjort ställningstaganden och bedömt konsekvenser när det är dags för samråd, vilket innebär 
att det går att ifrågasätta i vilken grad medborgarnas synpunkter faktiskt tas i beaktning 
(Boverket u.å., 7). På grund av denna problematik menar Boverket att kommunen bör påbörja 
en medborgardialog redan innan planprocessen börjar. Det gör det möjligt att tidigt ta del av 
kunskap och erfarenheter som kan tillföra viktiga insikter till arbetet (Boverket u.å., 7). Henecke 
och Khan menar att medborgardeltagandet är skevt fördelat och att möjligheterna till 
inflytande genom samrådsprocessen är begränsat. De menar vidare att informella 
förhandlingar mellan kommunen och privata intressen ofta har företräde i processen, vilket gör 
att den faktiska planeringsprocessen snarare liknar liberala elitdemokratiska eller pluralistiska 
demokratimodeller. Medborgarnas roll i samrådsprocessen kan sägas vara enbart att hävda 
sina egna intressen, och kommunen fungerar snarare som en domare som gör avvägningar 
mellan olika intressen. Henecke och Khan beskriver detta som att det finns ett gap mellan 
retorik, lagstiftning och praktik när det gäller medborgarnas faktiska inflytande över 
stadsbyggandet (Henecke & Khan 2002, 5).  
 

Arnsteins trappa 
Sherry Arnstein tog fram en trappmodell där varje steg representerar hur mycket makt ett 
politiskt system är villigt att bevilja medborgarna. På de lägsta två trappstegen syns väldigt låg 
makt för medborgarna. Det liknar snarare manipulation och terapi än något riktigt deltagande. 
Målet med detta deltagande kan ses som ett maktinstrument för att utbilda eller ”bota” de 
som deltar (Arnstein 1969, 217). Det kan exempelvis vara kommittéer för medborgare där de 
egentligen inte har någon makt men bara finns för syns skull eller för att utbilda medborgare 
för att staten ska få ett ökat stöd (Khakee 2006, 16–17). På följande nivåer finns sådant 
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deltagande som mest finns för att informera och konsultera. Det här deltagandet ger 
medborgarna röster och en chans att bli sedda och hörda. Det finns dock inget sätt för 
deltagarna att försäkra sig om att det dom uttrycker blir beaktat (Arnstein 1969, 217). Högst 
upp, på steg 7 och 8 finns delegerad makt och medborgarkontroll där medborgarna besitter all 
eller nästan all makt (Arnstein 1969, 217). Detta innebär en mycket omfattande makt och 
former av deltagande som faktiskt leder till bemäktigande. Det kan vara delegering av 
beslutsmakt eller skapande av särskilda förutsättningar för kontroll i planeringsprocessen och 
partnerskap för att påverka samhällsförhållanden (Khakee 2006, 16–17). Khakee menar att 
samråd i svensk planering kan placeras in på de tredje eller fjärde steget i Arnsteins trappmodell, 
och kan beskrivas som en form av deltagande som praktiskt taget är en symbolhandling. De 
beskrivs som informationsmöten eller samråd där planerare ber medborgarna om deras åsikter 
utan att egentligen ha för avsikt att handla utifrån dessa åsikter (Khakee 2006, 6).  
 

2.5 SAMMANFATTNING 
Detta kapitel har inletts med en redogörelse för förändringar i synen på stadsutveckling under 
1900-talet som har haft betydelse för synen på de offentliga rummen såväl som 
medborgardeltagande. Det har även visat att det finns en nära relation mellan dessa två 
begrepp. Utvecklingen har gått mot att i allt större utsträckning betrakta ett väl utformat 
offentligt rum som en förutsättning för en socialt sammanhållen stad, samtidigt som 
deltagande i planeringsprocesser betraktas som en förutsättning för ett hållbart demokratiskt 
system. Att involvera medborgarna i stadsutvecklingen har enligt alla ovan nämnda idéer visat 
sig vara viktigt för att känna en tillhörighet till en plats vilket i sin tur framställs som viktigt för 
att en plats skall användas och inte bli ödslig och otrygg. Detta kapitel har vidare visat på teorier 
som har mycket lika utgångspunkter. Jacobs har beskrivits som en föregångare till 
nyurbanismen då hon är kritisk mot funktionsuppdelning och bilcentrerad planering som hon 
inte anser främjar det sociala livet i staden. Det är dock möjligt att dra många fler paralleller 
mellan de ovan nämnda idéerna. Även Gehls kritik mot funktionalismen utgår bland annat att 
han förespråkar utformningen av de medeltida städerna då han menar att de var utformade 
med och av medborgarna och hade många sociala fördelar. Nyurbanismen förespråkar också 
en tillbakagång till äldre ideal, men till stasdbyggnadsidealen innan modernismen. Detta för att 
dessa ideal ses som bättre och mer anpassade för ett mänskligt liv. Vidare har en mer 
övergripande begreppsredogörelse getts för offentliga rum samt medborgardeltagande. Denna 
har visat att det offentliga rummet är de platser alla människor i staden skall ha tillgång till och 
därmed är viktiga för det sociala livet i staden. De bör utformas väl för att inte vara orsaken till 
negativa aspekter som vandalism och otrygghet. Vidare har det framgått att inställningen till 
medborgardeltagande har förändrats det senaste seklet till att idag ses som en demokratisk 
rättighet. Det faktiska deltagandet som samråd innebär har dock ifrågasatts. 
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3 METOD 
Martyn Denscombe skiljer på begreppen forskningsstrategi och forskningsmetod. Han 
beskriver strategin som en handlingsplan som utformas för att uppnå syftet med 
undersökningen och metoden som de redskap som används för insamling av data (Denscombe 
2016, 22). Vidare separerar Denscombe metoder för insamling respektive analys av data. 
Utifrån Denscombes indelning är den valda metoden för insamling av data således dokument 
och metoden för analys av data är innehållsanalys (Denscombe 2016, 319–391). Andra 
författare väljer helt enkelt att kalla metoden för textanalys (Widén 2015, 176). Motivering till 
val av strategi och metod beskrivs i detta kapitel. 
 

3.1 FALLSTUDIE 
Det som karaktäriserar fallstudien är att det oftast bara är ett enda eller ett fåtal fenomen som 
undersöks, vilket innebär att den är användbar i situationer där forskaren vill studera en viss 
företeelse mer ingående. I studier av ett stort antal företeelser eller objekt går det inte att göra 
lika djupgående analyser utan att forskningen blir allt för storskalig eller för tidskrävande 
(Denscombe 2016, 92). Styrkan ligger alltså i att man genom att gå in på detaljnivå ges möjlighet 
att uppmärksamma eventuella generella samband som hade varit svåra att upptäcka i en mer 
omfattande undersökning (Denscombe 2016, 91). Fallstudien är således en lämplig metod för 
den här undersökningen, då syftet är att undersöka förhållningssättet till medborgardeltagande 
i relation till offentliga rum i svensk översiktsplanering. Översiktsplaner är fristående objekt 
med tydliga gränser, vilket är ett krav på det objekt som undersöks i en fallstudie (Denscombe 
2016, 91). Då fallstudien fokuserar på en specifik företeelse måste forskaren som använder sig 
av fallstudien vara mycket noggrann med att de generaliseringar som görs är trovärdiga utifrån 
forskningens resultat (Denscombe 2016, 104). Vidare gör fallstudien det möjligt för forskaren 
att jobba sig fram till en problemformulering, utan att från början ha en klar bild av frågor eller 
hypoteser att utgå från. Det innebär dock att fallstudien mer bör ses som ett verktyg för att 
förstå något än att förklara det, i alla fall fram tills forskningen har fortskridit en bit och frågorna 
har kunnat formuleras (Ejvegård 2009, 36). En svårighet med fallstudien innebär också att det 
kan ses som problematiskt att generalisera utifrån ett fåtal fall eftersom ett specifikt fall aldrig 
fullt ut kan representera verkligheten (Ejvegård 2009, 35). Fallstudien bör därför snarare ses 
som ett hjälpmedel för vidareutveckling av teorier och på så sätt som en utgångspunkt för 
vidare forskning (Denscombe 2016, 100–101).  
 

3.2 INNEHÅLLSANALYS 
Utifrån uppsatsens syfte valdes innehållsanalys som analysmetod. Den har valts därför att den 
lämpar sig för att analysera översiktsplanens innehåll och ger en möjlighet att se det som 
skrivs ”mellan raderna” i dokumentet. Innehållsanalysen kan ses som ett sätt att kvantifiera 
kvalitativa data då den går ut på att forskaren väljer ut vissa ord eller begrepp i texten och 
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undersöker förekomsten av dessa enheter. Metoden kan sägas bli kvalitativ då forskaren sedan 
gör en analys av enheternas relation till andra ord eller begrepp i texten (Denscombe 2016, 
392–393). Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ bland annat genom att forskaren har 
större inblandning, det är forskarens bakgrund och värderingar som formar de data som 
konstrueras (Denscombe 2016, 344–348). Det gör att metoden är användbar för den här 
uppsatsen då det som undersöks är vilken betydelse som läggs vid begreppen i ett jämförande 
perspektiv. Det är i viss mån relevant att undersöka förekomsten av begreppen, men vikt läggs 
vid den kvalitativa aspekten av analysen. Processen utgår från att forskaren systematiskt 
undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Forskaren 
arbetar aktivt med sina data, organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar 
dem, gör synteser av dem och söker efter mönster (Fejes och Thornberg 2015, 34–35). 
Kvalitativ analys används således för att skapa mening ur en stor mängd data och att identifiera 
betydelsefulla mönster (Fejes och Thornberg 2015, 35). Eftersom det är forskaren själv som 
producerar den data som används för forskningen sker analysen redan under datainsamlingen 
(Denscombe 2016, 344–348). Forskaren kan därmed ses som ett centralt redskap, och 
forskningens kvalitet är beroende av forskaren som människa (Fejes och Thornberg 2015, 36). 
Detta kan dock också vara en svårighet med metoden. Metodens begränsningar ligger också i 
att den tenderar att plocka bort de undersökta enheterna från dess ursprungliga kontext vilket 
kan bli problematiskt när ett mer komplext material med outtalade meningar ska hanteras 
(Denscombe 2016, 392–393).  
 

3.3 MATERIAL 
Det empiriska materialet som undersöks är Stockholm stads översiktsplan Promenadstaden 
som antogs 2010, samt den översiktsplan som ersatte denna som fick namnet Översiktsplan för 
Stockholms stad och antogs 2018. Materialet hämtades från Stockholms stads hemsida 2019-
04-01 och valdes utifrån uppsatsens syfte att undersöka förhållningsätt och förändringar i 
diskusen kring medborgardeltagande och offentliga rum i svensk översiktsplanering. 
Tidsbegränsningen för den här uppsatsen innebär att undersökningen är avgränsad till två 
översiktsplaner. Fler av Stockholms tidigare översiktsplaner hade kunnat undersökas för att få 
en mer omfattande bild av förändringen i diskursen. En inkludering av andra svenska 
kommuner hade också kunnat göras för att ge en mer övergripande bild av förhållningssätt och 
förändringar i svensk planering. Bilagor och fördjupningar till översiktsplanen har också 
exkluderats. För att få ett så övergripande resultat som möjligt utan att undersöka flera olika 
kommuner valdes Sveriges till befolkning sett största kommun. Detta för att det är den 
översiktsplan som enskilt påverkar störst antal människor. Stockholms översiktsplaner påverkar 
dessutom många andra förutom de som är bosatta inom kommunens gränser, i och med ett 
stort antal besökare och arbetspendlare. Planeringen i Stockholms stad kan kanske till viss del 
dessutom antas sätta en riktning för angränsande kommuner såväl som för övriga svenska 
kommuner. Ytterligare en aspekt som är intressant med Stockholm stad är att det är Sveriges 
näst mest tätbefolkade kommun (Statistiska centralbyrån).  
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Promenadstaden 
Översiktsplanen Promenadstaden antogs av kommunfullmäktige den 15e mars 2010. Den 
ersatte den tidigare planen Översiktsplan 1999 (Stockholms stad 2010, 5). I planens inledning 
går det att läsa att den har tagits fram i en process som präglats av dialog (Stockholms stad 
2010, 2). Avsikten med planen är att den ska styra en utveckling mot en tätare, tryggare och 
mer miljövänlig stad. Detta ska göras för att främja en mer levande stad, och utvecklingen ska 
ske tätt samman med stockholmarna (Stockholms stad 2010, 1). Som utgångspunkt för 
översiktsplanen ligger dokumentet Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass. Visionen 
eftersträvar en utveckling mot en mångsidig och upplevelserik stad som är innovativ, växande 
och är en stad för medborgarna (Stockholms stad 2010, 9). Planen har ingen tydligt utskriven 
tidshorisont. Planhandlingen omfattar 92 sidor.  
 

Översiktsplan för Stockholms stad 
Stockholms senaste översiktsplan vann laga kraft den 23e mars 2018. Den nya översiktsplanen 
ersatte den tidigare Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm (Stockholms stad 2018, 14). 
Den har utgångspunkt i den växande staden, med syftet att peka ut en riktning för att skapa en 
bättre stad för alla. Planens inriktning grundar sig i Vision 2040 – ett Stockholm för alla där 
målet är en sammanhållen stad som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. För att uppnå 
detta är fokusområden som betonas bostäder, miljö, jämställdhet, tillgänglighet, hälsa och 
trygghet. Planen har en tidshorisont på 25 år och omfattar 182 sidor (Stockholms stad 2018, 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Promenadstaden översiktsplan.  Bild 2: Översiktsplan för Stockholms stad.  



3: Metod 

 23 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Analysen inleds med att kvantifiera datan. Detta görs genom att först välja ut nyckelord och 
sedan göra en sökning i materialet efter dessa. Då uppsatsens syfte är att undersöka 
förhållningsättet till medborgardialog med avseende på offentliga rum och förstå hur diskursen 
har förändrats det senaste decenniet valdes begreppen offentliga rum, samt deltagande. För 
att öka omfånget av den insamlade datan identifierades även likvärdiga begrepp, offentligt 
likställdes med allmänt, rum likställdes med plats, yta samt miljö. De slutgiltiga begreppen som 
valdes blev offentlig miljö samt offentliga platser som likställdes med offentliga rum, och 
delaktighet och dialog som jämställdes med deltagande. Efter att vissa ord förkortades och 
böjningsformer inkluderats blev sökorden: offentliga rum, offentligt rum, offentlig miljö, 
offentliga miljö-, offentliga plats-, offentlig plats, delaktig-, dialog samt delta-. Därefter gjordes 
en sökning för att identifiera förekomsten av begreppen. När förekomsten av orden och 
begreppen fastslagits hade grunden lagts för en mer kvalitativ läsning av materialet. De stycken 
där begreppen förekom sparades ner och lästes mer grundligt. Det som uppsatsen undersöker 
är förhållningsättet i översiktsplanen till medborgarnas deltagande kring utformningen av 
offentliga rum. Därför var det viktigt att sedan undersöka om och hur dessa begrepp används 
tillsammans. För att göra det gjordes en ny sökning i det framtagna materialet på respektive 
begrepp så att förekomsten av begreppen i förhållande till varandra kunde pekas ut. Sedan 
kunde ytterligare begrepp identifieras som relaterades till respektive begrepp som nämndes 
ovan. Dessa bedömdes relevanta utifrån innehållet i översiktsplanen såväl som det teoretiska 
ramverket. Analysen har utgått från hur dessa begrepp behandlas i förhållande till de 
överordnade begreppen i översiktsplanen.  
 

Offentliga rum 
Begreppet offentliga rum har undersökts för att få en uppfattning om hur stadens 
gemensamma ytor framställs i översiktsplanerna. Begreppen offentlig miljö samt offentliga 
platser har likställts med offentliga rum. För att kunna analysera hur de båda översiktsplanerna 
behandlar dessa begrepp har ytterligare begrepp pekats ut som relevanta att undersöka. Dessa 
kategorier är jämlikhet och trygghet, mötesplats och integrering, tillgänglighet samt tillfälliga 
initiativ och samutnyttjande.  
 

Delaktighet och dialog 
Begegreppet delaktighet har analyserats för att förstå vilken syn Stockholms stad har på 
involvering av medborgare i relation till offentliga rum. Begreppen dialog och deltagande har 
likställts med delaktighet, men deltagande har bortsetts från då det inte förekommer nämnvärt 
i någon av översiktsplanerna. För att kunna analysera hur de båda översiktsplanerna behandlar 
dessa begrepp har ytterligare begrepp pekats ut som relevanta att undersöka. Dessa begrepp 
är social hållbarhet, demokrati samt kunskapsunderlag.  
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4 ANALYS 
I detta kapitel presenteras analysen av de båda översiktsplanerna. De dokument som 
analyseras är Promenadstaden antagen 2010, och Översiktsplan för Stockholms stad antagen 
2018. Syftet är att undersöka förhållningssättet till medborgardeltagande i relation till 
offentliga rum i svensk översiktsplanering, och på så sätt få en förståelse för förändringar i 
diskursen. Utifrån uppsatsens frågeställningar har förekomsten av begreppen analyserats för 
att komma fram till i vilket sammanhang de nämns och vad de förmedlar. Nyckelord 
underordnade offentliga rum respektive delaktighet har kunnat identifieras. Sedan övergår 
analysen till en undersökning av hur begreppen förhåller sig till varandra. Sist i kapitlet kommer 
analysen att sammanfattas och de båda översiktsplanerna jämföras med varandra för att 
fastställa likheter och skillnader.  
 

4.1 OFFENTLIGA RUM 
Analysen av översiktsplanerna har visat att begrepp som kan likställas med offentliga rum är 
vanligt förekommande i båda planerna. Offentliga rum, offentliga platser samt offentliga 
miljöer samt dess olika böjningsformer förekommer totalt 24 gånger i Promenadstaden. 
Offentliga rum och offentliga platser nämns dock endast 4 gånger, vilket innebär att offentliga 
miljöer nämns 20 gånger och är därmed det begrepp som används mest frekvent för denna typ 
av platser. I Översiktsplan för Stockholms stad förekommer begreppen totalt 75 gånger. Utöver 
detta är begrepp som parker, torg, gator och stråk vanligt förekommande i båda 
översiktsplanerna. I Översiktsplan för Stockholms stad definieras vad som avses med begreppet 
offentliga rum, någon sådan definition ges inte i Promenadstaden.  
 

”Offentliga rum definieras i översiktsplanen som ett samlande begrepp för gator, 
torg, parker och stråk.” (Stockholms stad 2018, 166).  

 
Som tidigare nämnts bör de offentliga rummen ses som viktiga för stadsutvecklingen av flera 
olika orsaker, däribland för att förbättra den sociala sammanhållningen och gemenskapen i 
staden. Det går att se dessa influenser i översiktsplanerna då det offentliga rummet beskrivs 
som en viktig aspekt att utveckla för den växande staden. I båda översiktsplanerna finns en 
viljeriktning mot att de offentliga miljöerna behöver utvecklas samt att skapa attraktiva och 
högkvalitativa offentliga platser. I Översiktsplan för Stockholms stad är exempelvis ett av fyra 
stadsbyggnadsmål God offentlig miljö vilket beskrivs mer ingående under rubriken 
Medborgardeltagande i förhållande till offentliga rum längre ner i detta kapitel.  
 

Jämlikhet och trygghet 
Det teoretiska ramverket genomsyras av ett ideal att alla människor ges samma förutsättningar 
att använda de gemensamma miljöerna. Trygghet och jämlikhet beror dessutom av varandra. 
För att de offentliga rummen skall användas och få människor att känna tillhörighet är det 
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viktigt att platserna uppfattas som trygga. Ett ökat deltagande ger bättre förutsättningar för att 
uppnå detta och en mer jämlik stadsmiljö.  
 

Promenadstaden (2010) 
I Promenadstaden används inte offentliga rum i samband med begreppen jämlik eller jämställd, 
värt att notera är dessutom att dessa två begrepp inte förekommer överhuvudtaget i hela 
översiktsplanen. Däremot finns formuleringar som tyder på att det ändå finns en ambition mot 
att skapa miljöer som innebär samma förutsättningar för alla invånare. Åtminstone eftersträvas 
att de offentliga miljöerna skall hålla en hög kvalitet och ett varierat innehåll som lockar många 
olika typer av människor (Stockholms stad 2010, 18). En annan jämställdhetsfråga kan ses i 
viljan att tillgängliggöra staden för personer med funktionshinder. Denna grupp är tillsammans 
med barn och unga de enda grupperna som särskilt viktiga att tänka på i planeringen av 
offentliga rum. Att stadens rum uppfattas olika tryggt bland olika individer med avseende på 
brottslighet beskrivs också som en viktig fråga.  
 

”En trygg stadsmiljö värderas högt och målet är att det ska genomsyra all 
stadsplanering. Många, i synnerhet äldre och kvinnor, oroar sig för att utsättas för 
brott eller känner sig otrygga i bostadsområdet efter mörkrets inbrott.” (Stockholms 
stad 2010, 16).  

 
Vidare beskrivs problematiken kring stadsdelars ojämlika förutsättningar beroende på om de 
ligger centralt eller mer perifert. Det anses vara en strategisk fråga att fokusera på frågor kring 
drift och underhåll av de offentliga platserna bland annat för att öka tryggheten (Stockholms 
stad 2010, 45). Vikt läggs vid att det ska finnas ett rikt utbud av levande och trygga offentliga 
miljöer (Stockholms stad 2010, 45). Ett levande och tryggt stadsliv beskrivs som avhängigt av 
hur den offentliga miljön är utformad. Trygghet kopplas bland annat till hur människor rör sig i 
det offentliga rummet och att alternativa möjligheter att röra sig bidrar till en tryggare stad 
(Stockholms stad 2010, 33).  
 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
I denna översiktsplan förekommer, till skillnad från den tidigare, begreppen jämställd och 
jämlik i relativt stor utsträckning. Det görs också tydliga kopplingar mellan jämlikhet och hur 
det offentliga rummet används. Offentliga rum som inte utesluter någon på grund av deras 
förutsättningar eller bakgrund eftersträvas. Jämlikhet kopplas därmed till att det offentliga 
rummet ska vara tillgängligt för alla och att det inte skall utesluta någon.  
 

”Tillgången till inbjudande och trygga platser som är tillgängliga för alla – och som 
inte begränsar på grund av till exempel ålder, kön eller funktionsnedsättning – är 
grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle.” (Stockholms stad 2018, 25).  
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Det offentliga rummet beskrivs vidare relaterat till hur de främjar eller motverkar sociala 
skillnader i staden. En aspekt är i vilken utsträckning olika grupper uppfattar att en plats är trygg 
eller otrygg. Detta kopplas framförallt till skillnader mellan könen och kan således även kopplas 
till en jämställdhetsdiskurs. En problematik som även presenteras i denna plan är det faktum 
att de offentliga rummen och andra kvalitéer i dagsläget är ojämnt fördelat över staden. Vissa 
områden ses alltså som att de har fördelar framför andra. För att uppnå stadsbyggnadsmålet 
God offentlig miljö är ett delmål Inbjudande offentliga rum. Kommunens ambition är att de 
offentliga miljöerna skall vara välgestaltade och vara tillgängliga för alla medborgare 
(Stockholms stad 2018, 12). 
 

”Välgestaltade och väl omhändertagna offentliga miljöer ska finnas i alla stadsdelar. 
Tillgången till inbjudande och trygga platser som är tillgängliga för alla – och som 
inte begränsar på grund av till exempel ålder, kön eller funktionsnedsättning – är 
grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Det skapar förutsättningar 
för ett rikt stadsliv och påverkar stadens och stadsdelarnas identitet och 
attraktionskraft. Alla stadsdelar behöver erbjuda bra miljöer för barn och unga där 
de får ta plats för rörelse och lek.” (Stockholms stad 2018, 25).  

 
I detta stycke kopplas också det offentliga rummet till något som har potential att bidra till ett 
mer demokratiskt samhälle. Förutsättningen är att det är öppet och inkluderande för alla 
människor. Vikt läggs även här vid att det offentliga rummet skall vara tryggt, trygghet anges 
som en viktig faktor för ett attraktivt stadsrum (Stockholms stad 2018, 71). 
 

Mötesplats och integrering 
Kritiken mot funktionalismen utgår som tidigare nämnts från att denna stadsutveckling inte tog 
tillräcklig hänsyn till sociala aspekter. Det har också framgått att det utifrån dessa ideal är viktigt 
att de offentliga rummen utformas på ett sätt som bjuder in människor att använda dem och 
uppmuntrar till möten. Nyrbanismen utgår från att skapa en gemenskap men har kritiserats för 
att utesluta grupper som inte känner sig tillhöriga till normerna, därför är även integrering en 
viktig aspekt att undersöka.  
 

Promenadstaden (2010) 
Det finns inga formuleringar i översiktsplanen som likställer offentliga miljöer och mötesplats. 
Det skrivs inte heller rakt ut att offentliga miljöer ses som något som är av vikt för social 
sammanhållning eller kontakt mellan människor. Betydelsen av det offentliga rummet för 
relationer eller möten mellan människor hanteras således inte. Ett livligt stadsliv kopplas dock 
till hur de offentliga miljöerna används, vilket kan tolkas som att det är underförstått att de 
offentliga rummen ses som mötesplatser.  
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”Ett levande och tryggt stadsliv hänger även samman med den offentliga miljön, 
hur man rör sig i staden och hur olika funktioner samspelar i ett mer lokalt 
perspektiv.” (Stockholms stad 2010, 21).  

 
Begreppet integrering nämns inte heller i samband med offentliga rum. Detta gäller även för 
segregering, vilket precis som jämlik och jämställd inte förekommer någon gång i 
översiktsplanen. Däremot kan formuleringar som kan tolkas som en strävan efter jämlikhet 
också appliceras på integrering. Det tyder på att det finns en intention att samla människor 
med många olika bakgrunder (Stockholms stad 2010, 18). 
 

”Denna utveckling bygger på att de offentliga miljöerna har en hög kvalitet och ett 
rikt innehåll som attraherar stockholmare i olika åldrar och med skilda intressen.” 
(Stockholms stad 2010, 18). 

 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
I översiktsplanen som antogs 2018 görs tydligare kopplingar mellan de offentliga rummen och 
dess betydelse som mötesplatser. Vikt läggs således vid de offentliga platsernas funktioner för 
social sammanhållning. Det finns också en tydlig uppfattning att mötesplatserna i de offentliga 
rummen behövs för ett mer integrerat stadsliv.  
 

”De offentliga rummen är viktiga för utvecklingen av stadslivet i hela staden. För att 
öka den sociala integrationen är det angeläget att fler inspirerande gemensamma 
mötesplatser utvecklas, där människor med olika bakgrunder kan se och möta 
varandra, men även att befintliga platser upplevs trygga och välkomnande.” 
(Stockholms stad 2018, 50).  

 
Det offentliga rummet beskrivs således som ett verktyg med vilket sociala skillnader kan 
motverkas. Som tidigare nämnts beskriver Gehl det sociala livet mellan byggnaderna som 
mycket viktigare än byggnaderna och platserna själva. Det handlar om det utbyte som 
människor får med varandra när de använder de gemensamma ytorna. I denna översiktsplan 
är denna ståndpunkt tydlig, de offentliga rummen behöver utvecklas så att det sociala livet och 
kopplingar mellan människor blir bättre.  
 

Tillgänglighet 
Offentliga rum definieras i denna uppsats som de stadsrum som är tillgängliga för allmänheten, 
de ska därmed vara tillgängliga för alla människor i staden. Vidare förespråkar nyurbanismen 
kompakta stadsformer som är tillgängliga för gående och cyklister. Det har också framkommit 
att människor behöver känna tillhörighet till en plats för att den skall användas. Att de offentliga 
rummen uppfattas som tillgängliga ur flera olika aspekter är därmed viktigt för en socialt 
levande stad.  
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Promenadstaden (2010) 
Tillgänglighet behandlas bland annat i förhållande till de kommersiella offentliga miljöerna. En 
utveckling och upprustning av det offentliga rummet eftersträvas. Målsättningen är att 
förbättra tillgängligheten till det utbud som erbjuds i centrum. I kontexten har utbudet tolkats 
som exempelvis butiker och service, men skulle eventuellt också kunna tolkas som ett utbud av 
icke-kommersiella aktiviteter.  
 

”Staden bör fortsätta att värna såväl större centrumanläggningar som mindre 
stadsdelscentrum i ytterstaden genom exempelvis upprustningar av den offentliga 
miljön, om- och tillbyggnader eller genom att öka kundunderlaget med 
kompletteringsbebyggelse. Det kommer därutöver att vara viktigt med god 
tillgänglighet till ett mer allsidigt utbud i centrala staden och i tyngdpunkter.” 
(Stockholms stad 2010, 17). 

 
Att tillgängliggöra de offentliga rummen beskrivs vidare utifrån att det ska vara enkelt för alla 
på ett tryggt sätt att ta sig runt i staden till fots eller med cykel. Staden ska också framförallt 
göras mer tillgänglig för personer med funktionshinder (Stockholms stad 2010, 45). Detta 
innebär alltså att strukturerna för att röra sig i staden ska förbättras. En annan aspekt är att 
tillgängliggöra de offentliga platserna för barn och unga och därmed engagera dem i 
stadsutvecklingen. Detta föreslås exempelvis göras genom att använda metoder kopplade till 
kultur och konst.  

 
”Kultur i ögonhöjd berör barns medverkan i stadsplaneringen och barns tillgång till 
offentliga platser.” (Stockholms stad 2018, 16) 

 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
Synen i översiktsplanen visar på att ett demokratiskt och jämlikt samhälle är avhängigt av att 
de offentliga rummen är öppna för alla människor i staden. De offentliga rummen ska också 
vara lockande för många människor att använda, för att skapa ett stadsliv där det är många 
som rör sig.  
 

”Tillgången till inbjudande och trygga platser som är tillgängliga för alla – och som 
inte begränsar på grund av till exempel ålder, kön eller funktionsnedsättning – är 
grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Det skapar förutsättningar 
för ett rikt stadsliv och påverkar stadens och stadsdelarnas identitet och 
attraktionskraft.” (Stockholms stad 2018, 25).  

 
Resonemanget är att de offentliga rummen är en viktig utgångspunkt i all planering och att de 
därför måste vara väl fungerande och tillgängliga för invånarna i staden. Det motiveras med att 
de utgör ett viktigt nätverk i staden för olika typer av aktiviteter och därför lägger 
förutsättningarna för en levande stad. (Stockholms stad 2018, 71).  
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Tillfälliga initiativ och samutnyttjande 
Placemaking beskrevs tidigt i denna uppsats som ett sätt att få människor mer engagerade i 
stadens offentliga rum och på så sätt skapa bättre offentliga platser. En aspekt av placemaking 
är att uppmuntra tillfälliga initiativ för att få människor mer involverade och engagerade i 
stadsutvecklingen. Detta är en bottomup-metod som har syfte att tillföra förändringar till 
stadsrummet som kan göras på en lokal nivå.  
 

Promenadstaden (2010) 
Småskaliga, tillfälliga initiativ med avseende på koncept hämtade från placemaking lyser med 
sin frånvaro i översiktsplanen. Det finns dock en ambition att utöka antalet lokaler och arenor 
för tillfälliga evenemang. Det är framförallt sportevenemang, mässor och andra stora publika 
evenemang som åsyftas.  
 

”Ett problem idag är att det saknas centrala ytor där tillfälliga evenemang kan 
anordnas. Det bör vara möjligt att utnyttja stadens vatten på ett nytt sätt för dessa 
tillfälliga aktiviteter.” (Stockholms stad 2010, 27). 

 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
Inte heller i den senare översiktsplanen verkar det finnas några ambitioner att ge total frihet 
till medborgarna kring planeringen av de offentliga rummen. Det finns dock exempel på andra 
typer av tillfälliga initiativ som uppmuntras. Under stadsbyggnadsmålet ”En växande stad” 
uppmuntras exempelvis till olika typer av tillfälliga användningar i det offentliga rummet.  
 

”Med initiativ som tillfälliga parker, mobila matserveringar, stadsodlingar och 
marknader har stadslivet också fått nya ingredienser som skapar en rikare, flex-
iblare och mer dynamisk stad. Det är viktigt att fortsätta utveckla de värden som 
gör Stockholm levande – med nya offentliga rum och genom att ta tillvara idéer som 
berikar staden ” (Stockholms stad 2018, 20).  

 
Vidare går det att se fler exempel där Stockholms stad är positiv till olika typer av tillfälliga 
evenemang. Dessa kopplas också till att det bidrar till möjligheter för människor att mötas 
(Stockholms stad 2018, 50). Utifrån det läggs också möjligheten fram att kunna samutnyttja de 
offentliga rummen till många olika typer av aktiviteter. Till detta kopplas också vikten av att det 
offentliga rummet är flexibelt (Stockholms stad 2018, 53). Andra typer av tillfälliga 
användningar uppmuntras också. För att förnya tankesättet kring det offentliga rummet 
uppmuntras till olika typer av tillfällig arkitektur och innovativ landskapsarkitektur men även en 
involvering av medborgare rörande planering.  
 

”Stockholm ska främja kvalitativ och innovativ arkitektur i alla skalor. Stadsbygg-
nadsexperiment i mindre skala uppmuntras tillsammans med forskning kring ny 
teknik och innovativ landskapsarkitektur. Tillfällig arkitektur, konst och aktivt 
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involverande i stadsplaneringsprocesser kan bidra till nya upplevelser och tankesätt 
i det offentliga rummet, stödja diskussionen kring arkitektur och ge kunskap till 
stadens fortsatta utveckling.” (Stockholms stad 2018, 69).  

 

4.2 DIALOG OCH DELAKTIGHET 
I båda översiktsplanerna skriver kommunen uttryckligen att ett ökat medborgardeltagande 
eftersträvas. I Promenadstaden förekommer begreppen dialog och delaktighet totalt 24 gånger. 
I inledningen till översiktsplanen presenteras en tydlig intention om en fortsatt planering som 
ska kännetecknas av dialog.  
 

”Stockholms översiktsplan ska fungera som en utgångspunkt för en fortsatt dialog 
med stockholmarna och alla de som arbetar med stadens utveckling.” (Stockholms 
stad 2010, 5). 

 
Det finns således en tydlig strävan mot deltagande i översiktsplanen. Det kan dock utläsas att 
fokus främst ligger på deltagande i relation till framtagandet av översiktsplanen. I kapitlet dialog 
och samverkan skrivs bland annat att översiktsplanen har präglats av dialog och samarbeten 
mellan Stockholms stad och andra aktörer (Stockholms stad 2010, 78). Vikten av fortsatt 
deltagande och dialog i den framtida planeringen får dock ytterst lite vikt då det endast beskrivs 
kortfattat (Stockholms stad 2010, 80). I Översiktsplan för Stockholms stad förekommer 
begreppen totalt 50 gånger. Denna översiktsplan har utgångspunkt i Vision 2040, som syftar till 
ett Stockholm som håller samman, är klimatsmart samt är ekonomiskt och demokratiskt 
hållbart. För att nå visionen krävs både aktivt arbete inom staden, förstärkt samarbete med 
regionens aktörer samt fördjupad dialog med stadens invånare (Stockholms stad 2018, 16). En 
tidig dialog förespråkas, och dialogen ses som ett verktyg för att få tillgång till ny kunskap.  
 

”Genom att arbeta mer med tidig kontakt och dialog kan syftet med stadens planer 
förankras med stockholmarna, och nya idéer och perspektiv tas tillvara.” 
(Stockholms stad 2018, 41).  

 

Social hållbarhet och demokrati 
Som redan framkommit ses medborgardeltagande ofta som en grund för en hållbar utveckling. 
Det ses även som något som används för att skapa sociala relationer. Att de offentliga rummen 
är beroende av delaktighet från medborgarna för att lägga grunden för en hållbar social 
utveckling har också visats. Som också framkommit bör deltagande därmed ses som något som 
ökar demokratins legitimitet och slutligen behandlas som en demokratisk rättighet.  
 

Promenadstaden (2010) 
För att uppnå en hållbar tillväxt beskrivs samarbeten för att kunna göra avväganden mellan 
olika intressen som viktigt. Sociala aspekter lyfts särskilt fram som ska behandlas, men också 
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ekonomiska och miljömässiga (Stockholms stad 2010, 80). Ett av tio fokusområden i 
översiktsplanen är En socialt sammanhållen och levande stad, som bland annat utgår från att 
Stockholm ska bli en stad som passar alla och som är socialt sammanhållen.  
 

”Det sociala perspektivet kan stärkas i planeringen på områdesnivå. Förslagen till 
förändringar bör även analyseras ur ett socialt perspektiv. Kunskapen om de 
vardagliga behoven hos olika grupper i samhället bör öka genom en utvecklad 
dialog och undersökningar.” (Stockholms stad 2010, 17).  

 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
Delaktighet beskrivs som en viktig del i arbetet för sociala och demokratiska hållbarhetsfrågor 
i kommunen. Då dessa presenteras som högt prioriterade antas deltagandet således ha en 
särskilt betydande roll i kommunens arbete mot en hållbar utveckling.  
 

”Mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhetsfrågor är prioriterade frågor för 
Stockholms stad och delaktighet är ett viktigt verktyg.” (Stockholms stad 2018, 41).  

 
I översiktsplanen arbetar kommunen som tidigare nämnts efter Vision 2040 som bland annat 
syftar till att Stockholm skall vara en demokratiskt hållbar stad och verka för att överbrygga 
sociala skillnader. En utökad dialog med stadens invånare såväl som mellan regionens aktörer 
ses som nödvändigt för att denna vision skall uppnås (Stockholms stad 2018, 16). Delaktighet 
beskrivs vidare som ett sätt att göra avvägningar mellan olika gruppers intressen. I det här fallet 
mellan medborgare som är bosatta och nyinflyttade till området, och mellan aktiviteter som 
finns på platsen idag och aktiviteter som tillkommer.  
 

”När staden byggs tätare och ny bebyggelse fogas till befintlig ska det liv och de 
aktiviteter som redan finns på olika platser respekteras. Samtidigt ska hänsyn tas 
till de behov som nya inflyttande personer förväntas ha. För att ekvationen ska gå 
ihop behövs lokal kunskap och förankring samt goda former av dialoger med 
människorna som bor och verkar i stadsdelarna.” (Stockholms stad 2018, 51).  

 
Kunskapen kring de lokala förutsättningarna beskrivs som en viktig faktor för att förstå lokala 
behov och önskemål, och det behövs ökad medborgardelaktighet och dialog för att detta ska 
vara möjligt (Stockholms stad 2018, 12). Kommunen beskriver en strävan efter att arbeta mot 
en social hållbarhet i alla stadsbyggnadsprojekt. För att åstadkomma det är dialog med 
medborgarna viktig. Paralleller dras också mellan vikten av att försöka nå ut till och inkludera 
även de som har svårare att göra sig hörda och en socialt hållbar utveckling (Stockholms stad 
2018, 50). Kommunen lyfter fram barn och unga som en sådan grupp som har svårare att göra 
sig hörda i stadsutvecklingsprocesser.  
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”Detta kan ske genom utökad dialog med medborgarna på lokal nivå och genom 
utvecklade former för dialog med barn och unga liksom för andra grupper som är 
underrepresenterade i stadsutvecklingsprocesser.” (Stockholms stad 2018, 41).  

 
Stockholm stad har även tagit fram en metod för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. 
Det innebär att en dialog ska föras med barn och unga så att de ska ha lättare att komma till 
tals och deras behov ska tas större hänsyn till i stadsplaneringen. Barn och unga är en av få 
specifika grupper som pekas ut som viktig att försöka engagera i planeringen då de kan ha svårt 
att göra sig hörda på egen hand. (Stockholms stad 2018, 53).  
 

Kunskapsunderlag 
Deltagande ses ofta som ett sätt för planerare att kunna ta del av viktig kunskap från människor 
som har erfarenhet och kännedom om en plats. Det har också framkommit i denna uppsats att 
det finns de som ifrågasätter det faktiska deltagandet kommunernas samråd verkligen innebär. 
Det är därför relevant att undersöka hur förhållningsättet till deltagande som ett 
kunskapsunderlag presenteras i de båda översiktsplanerna.  
 

Promenadstaden (2010) 
Dialog mellan planerare och medborgare presenteras som ett sätt för planerare att kunna ta 
del av kunskap från den lokala nivån till den mer översiktliga planeringen. Det framställs således 
inte som ett sätt för medborgarna att utöva direkt inflytande på stadsutvecklingen. Dialogen är 
bland annat en metod för att få reda på vad olika individer eller grupper uppfattar som en 
levande och trygg stadsmiljö.  
 

”Det är nödvändigt med ett starkt och långsiktigt lokalt utvecklingsarbete och en 
god dialog med dem som bor eller är verksamma i stadens olika delar. Staden 
behöver öka sin kunskap om de lokala behoven och i samarbete mellan förvaltningar 
och bolag studera långsiktiga inriktningar för hur stadsmiljön ska förvaltas och 
utvecklas.” (Stockholms stad 2010, 46). 

 
Ett samarbete mellan olika aktörer läggs fram som viktigt för att de olika utvecklingsmålen ska 
kunna nås. Dialog beskrivs vidare som ett sätt för att få ett helhetsperspektiv i planeringen, och 
således som ett sätt att få in synpunkter och kunskap från berörda intressenter (Stockholms 
stad 2010, 39). Att ta fram fördjupningar av översiktsplanen beskrivs som ett sätt för 
kommunen att använda som utgångspunkt för fördjupade dialoger med medborgare som bor 
eller verkar i ett specifikt område. Dessa samarbeten och dialoger på en lokal nivå presenteras 
i sin tur som ett sätt att kunna lyfta de lokala eller enskilda projekten till ett mer översiktligt 
perspektiv.  
 

”Geografiska fördjupningar av översiktsplanen eller större program är även en god 
utgångspunkt för en fördjupad dialog med dem som bor och verkar i ett område. 
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Fokus i dialogen kan då lyftas från enskilda projekt till regionens, stadens och 
områdets samlade behov och möjligheter till en positiv utveckling.” (Stockholms 
stad 2010, 80).  

 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
Inte heller i översiktsplanen från 2018 finns det några formuleringar som tyder på att 
kommunen öppnar upp för en mer lokal planering där medborgarna ges mer direkt inflytande 
att påverka sin närmiljö, dialogen beskrivs generellt mer som ett sätt för planerarna att inhämta 
kunskap och få en bättre förståelse för vilka behov som finns i området och samla in synpunkter 
kring vad som förväntas. Synen på delaktighet och dialog är alltså att planerarna ska kunna dra 
nytta av det som ett kunskapsunderlag för vidare planering. 
 

”Allmänhetens delaktighet är nödvändig för att ta del av den kunskap som finns 
kring närmiljö, vilket i sin tur leder till bättre och mer värdeskapande projekt.” 
(Stockholms stad 2018, 41).  

 
Vidare öppnas upp för möjligheter till dialog och medskapande som skulle kunna tyda på att 
kommunen öppnar upp för en mer konkret involvering av medborgare i stadsutvecklingen. 
Detta beskrivs dock bara som nödvändigt i tidiga skeden av planeringen (Stockholms stad 2018, 
52).  
 

4.3 DELAKTIGHET I FÖRHÅLLANDE TILL OFFENTLIGA RUM 
Promenadstaden (2010) 
Begreppen delaktighet eller dialog används inte i förhållande till offentliga miljöer i 
Promenadstaden. Det går inte heller att utläsa att jämförbara ord som park, torg, gata eller 
stråk används tillsammans med deltagande eller dialog. Begreppen används mer generellt i 
samband med stadsutveckling. De offentliga miljöerna är dock inte exkluderade från detta 
resonemang, men inte heller specifikt utpekade som viktiga att fokusera på när det gäller 
medborgardeltagande.  
 

Översiktsplan för Stockholms stad (2018) 
I översiktsplanen från 2018 finns det en mer uttalad koppling mellan deltagande och offentliga 
rum. Däremot kan det främst kopplas till en strävan efter att människor ska känna att de kan 
delta i det offentliga rummet och känna en tillhörighet dit, snarare än att vara delaktiga i 
utformningen eller planeringen av det. Det är bland annat synligt i de fyra stadsbyggnadsmål 
som skall ligga till grund för att genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier. Dessa mål 
fokuserar på täta stadsmiljöer där bebyggelse och grönstruktur samspelar för att ge 
förutsättningar för goda livsmiljöer och lyder; En växande stad, En sammanhängande stad, God 
offentlig miljö, En klimatsmart och tålig stad (Stockholms stad 2018, 6). Målet God offentlig 
miljö är det mål som tydligast presenterar visionen om stadens offentliga rum, och att 
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människor ska känna sig delaktiga i stadsmiljön. Detta skulle eventuellt kunna tolkas som att 
denna översiktsplan mer konkret behandlar medborgardeltagande i relation till offentliga rum. 
 

”Stockholm ska ha en mångfald av identitetsstarka stadsdelar med levande centrum. 
Stadens alla delar ska erbjuda en bra livsmiljö med god tillgång till stadskvaliteter 
och välgestaltade och trygga offentliga miljöer som inbjuder till delaktighet och 
lokalt engagemang.” (Stockholms stad 2018, 6).  

 
För att uppnå stadsbyggnadsmålet lägger Stockholms stad vikt vid att ta tillvara på olikheter 
som finns i staden och förstärka uppskattade karaktärsdrag och kulturmiljöer. Enligt tidigare 
nämnda teoretiska utgångspunkter behöver människor känna en koppling platsen och en 
mening med den för att använda den, något som även är ett fokusområde i översiktsplanen. 
En stad dit människor känner att de har en tillhörighet eftersträvas. Det skulle alltså kunna 
tolkas som att paralleller har dragits mellan deltagande, ett väl utformat offentligt rum och en 
socialt hållbar stad (Stockholms stad 2018, 24). De tillfälliga initiativ som uppmuntras, som 
nämndes ovan i relation till offentliga rum, kan också ses som ett sätt som kommunen 
uppmuntrar deltagande. Även detta kan dock främst ses som att det är deltagandet i det 
offentliga rummet som uppmuntras, inte deltagandet i planeringen av det offentliga rummet. 
Andra småskaliga tillfälliga lösningar presenteras också som förslag till en mer upplevelserik 
stad. Det är lösningar som utgår från arkitektur och kultur och bygger på att medborgare är 
aktivt involverade i planeringsprocesser.  
 

”Stadsbyggnadsexperiment i mindre skala uppmuntras tillsammans med forskning 
kring ny teknik och innovativ landskapsarkitektur. Tillfällig arkitektur, konst och 
aktivt involverande i stadsplaneringsprocesser kan bidra till nya upplevelser och 
tankesätt i det offentliga rummet, stödja diskussionen kring arkitektur och ge 
kunskap till stadens fortsatta utveckling.” (Stockholms stad 2018, 69).  

 
I översiktsplanen nämns också några mer konkreta förslag på hur kommunen kan gå vidare med 
medborgardeltagande i avseende på offentliga platser, bland annat nämns metoder som 
medborgarbudget och trygghetsvandringar. Dessa förslag kan jämfört med formuleringen ovan 
mer konkret kopplas till att kommunen eftersträvar ett deltagande även i den fortsatta 
planeringen av de offentliga rummen.  
 

”Staden prövar även nya interaktiva metoder i stadsutvecklingen, som till exempel 
medborgarbudget för att utveckla offentliga platser.” (Stockholms stad 2018, 51).  

 
”Otrygghet kan även höra samman med att en plats inte är omhändertagen. 
Trygghetsfrämjande fysiska åtgärder och upprustningar har därför genomförts i 
många delar av Stockholm och ska fortsätta. Dialoger med de som bor och verkar i 
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olika områden är avgörande för att hitta lämpliga lösningar och kan bland annat 
ske i form av trygghetsvandringar.” (Stockholms stad 2018, 52).  

 

4.4 SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSE 
I den tidigare översiktsplanen ges inte någon entydig definition av vad som avses med offentlig 
miljö. I översiktsplanen från 2018 ges en klar definition att offentliga rum innebär gator, torg, 
parker och stråk. Gemensamt för båda översiktsplanerna är att de har en viljeriktning mot att 
de offentliga rummen skall utvecklas och att dialogen med medborgarna skall utökas. I 
Promenadstaden behandlas dock deltagande främst i förhållande till planens genomförande 
och i mindre utsträckning till framtida planering. I Översiktsplan för Stockholms stad finns det 
en mer genomgående retorik kring att det är viktigt att medborgarna ska involveras i framtida 
planeringsprocesser. Vidare är det endast i översiktsplanen från 2018 som det går att hitta ett 
resonemang kring medborgardeltagande direkt kopplat till de offentliga rummen. Även i denna 
plan finns det dock bara några få exempel på ett mer konkret deltagande för planeringen av de 
offentliga rummen. I Promenadstaden från 2010 sker resonemanget kring deltagande mer 
generellt kring stadsutveckling och inte med direkt avseende på de offentliga rummen. I denna 
plan går det också att urskilja att utvecklingen av de offentliga rummen skall göras för att locka 
människor till platsen och på så sätt skapa ett större kundunderlag till verksamheter. I 
Översiktsplan för Stockholms stad har fokus till viss del skiftat till att behandla ett levande 
offentligt rum som en plats för att stärka den sociala sammanhållningen och som ett verktyg 
för att motverka segregation. I den senare översiktsplanen kopplas därmed också offentliga 
rum till begreppet mötesplatser och de ses som platser för människor att knyta kontakter. I 
Promenadstaden kopplas inte dessa två begrepp till varandra, de offentliga rummens betydelse 
för det sociala livet är inte lika tydligt. Jämförelsen mellan de två översiktsplanerna visar således 
att fokus i den nyare översiktsplanen har skiftat till att mer direkt behandla en utveckling av det 
offentliga rummet som angeläget för en socialt hållbar utveckling. Dessutom går det att se en 
förändring i hur ett ökat medborgardeltagande behandlas mer direkt uttalat som en 
förutsättning för demokratisk hållbarhet. I Översiktsplan för Stockholms stad ses det offentliga 
rummet som att det har möjlighet att vara ett verktyg för ett med demokratiskt samhälle, om 
det är öppet och tillgängligt för alla människor. I Promenadstaden går inga sådana 
formuleringar att hitta. I Översiktsplan för Stockholms stad går det att se flera influenser som 
skulle kunna kopplas till placemaking. Det finns flera exempel där flexibla användningar och 
tillfälliga initiativ i det offentliga rummet förespråkas. Samutnyttjande av gemensamma ytor för 
att en plats ska kunna användas för olika aktiviteter och av olika människor föreslås också. I 
Promenadstaden hanteras avsaknaden av ytor för tillfälliga tillställningar, men då snarare med 
avseende på inomhuslokaler och arenor för idrottsevenemang och andra större arrangemang. 
Tillfälliga initiativ i det offentliga rummet utomhus behandlas inte i denna översiktsplan. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen. De båda översiktsplanerna kommer att 
diskuteras med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden. Sedan kommer en diskussion föras 
kring huruvida det syns någon förändring i diskursen kring medborgardeltagande med 
avseende på offentliga rum. Slutligen ges slutsatserna av arbetet.  
 

5.1 DISKUSSION  
Arbetets syfte har varit att undersöka förhållningssättet till medborgardeltagande i relation till 
offentliga rum i svensk översiktsplanering. Syftet har vidare varit att förstå om och hur 
diskursen har förändrats under det senaste decenniet genom att analysera Stockholms stads 
två senaste översiktsplaner.  
 

• På vilket sätt behandlas begreppet offentliga rum i de båda 
översiktsplanerna? 
 

• På vilket sätt behandlas begreppet medborgardeltagande i de båda 
översiktsplanerna? 

 
• Behandlas begreppen i översiktsplanerna i förhållande till varandra och i så 

fall hur?  
 

• Har diskursen i översiktsplanerna kring medborgardeltagande i avseende på 
offentliga rum förändrats och i så fall hur? 

 
Analysen av de båda översiktsplanerna och den efterföljande jämförelsen har besvarat 
frågeställningarna. Som framkom redan i det inledande kapitlet används motsvarigheter till 
begreppen offentliga rum samt medborgardeltagande relativt frikostigt i båda 
översiktsplanerna med en tydlig viljeriktning mot en mer inkluderande planering. Empirin 
valdes som tidigare nämnts utifrån kommunens storlek och för att förstå utvecklingen och 
förändringar i diskursen kring medborgardeltagande och offentliga rum i ett nutida perspektiv. 
Förväntningarna att se några drastiska skillnader i diskursen mellan de två översiktsplanerna i 
ett så pass kort tidsperspektiv som 10 år var dock inte så höga. Att det i viss mån går att se 
skillnader i diskursen och kring vilka begrepp som används har ändå framgått. Vidare går det 
generellt sett att se att planen från 2018 har blivit mer omfattande och med ett större fokus på 
förtydligande av begrepp. Detta kan också ha betydelse för hur planen uppfattas. Det skulle 
också kunna tolkas som att det finns fler underförstådda meningar i den äldre planen, i den 
nyare är uppfattningen att fokus har legat på utförlighet och tydlighet  
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Medborgares behov och förväntningar 
I båda planerna läggs vikt vid att skapa fler, eller utveckla befintliga, offentliga rum. Detta kan 
diskuteras med utgångspunkt i Jane Jacobs resonemang om att planera för fler öppna platser 
enbart för sakens skull. För att en plats ska bli framgångsrik och välanvänd behöver hänsyn 
också tas till vilka behov som finns och vad platsen avgränsar till. Om kommunen inte även har 
detta perspektiv i åtanke är risken alltså att de offentliga rummen blir överflödiga och oanvända. 
Jacobs menar även att det är viktigt med en blandning av funktioner för att människor ska röra 
sig där vid många olika tidpunkter. Detta resonemang förs i Översiktsplanen från 2018. 
Kommunen menar att de offentliga rummen måste utformas så att de fungerar under fler tider 
på dygnet, men också under fler årstider och för olika typer av evenemang. I Promenadstaden 
förs ett liknande resonemang, men snarare ur aspekten att miljöerna ska vara utformade för 
att passa många olika typer av människor och inte att de ska vara flexibla ur andra aspekter. 
Utöver detta förespråkas tillfälliga initiativ och samutnyttjande av de offentliga rummen flera 
ställen i den nyare översiktsplanen. I Promenadstaden behandlas istället bristen på lokaler för 
tillfälliga evenemang som större sportevenemang, mässor och andra stora publika tillställningar. 
Om diskussionen förs utifrån Richard Floridas resonemang är denna typ av större arenor inte 
tillräckligt för att locka den kreativa klassen. Om utgångspunkten är att det finns en ny kreativ 
klass med andra behov och förväntningar krävs det också andra typer av bekvämligheter, 
upplevelser och mångfald för att locka den här gruppen till en plats. Det går att tolka det som 
att denna grupp önskar en mer personlig omgivning med mer karaktär. Det är tydligt att det i 
översiktsplanen från 2018 finns en annan inställning till vilka behov människor har och ett 
antagande om att människor förväntar sig mer varierade och personliga offentliga rum.  
 

Skiftet mot en mer socialt hållbar diskurs 
Kritiken mot funktionalismen behandlades tidigt i denna uppsats. Det gjordes för att belysa de 
stadsbyggnadsideal som har format dagens diskurs kring involvering av medborgare i 
planeringen av det offentliga rummet. Det har framkommit att nyurbanismens grundpelare är 
strävan efter att skapa en gemenskap och ett intresse för de offentliga rummen. Jacobs och 
Gehl som kan ses som föregångare till nyurbanismen menar båda att de offentliga rummen är 
mycket viktiga för det sociala livet i staden. Förespråkarna för placemaking lägger vikt vid att 
engagera medborgare till att vara delaktiga i planeringen och för att kunna skapa stadsrum som 
är betydelsefulla för de som skall använda dem. Dessa olika synsätt överlappar således till stor 
del varandra och utgår från en planering som behöver göras på en mer lokal nivå närmare 
medborgarna för att skapa offentliga rum som främjar ett socialt stadsliv. Det går i viss mån att 
urskilja denna typ av influenser i de båda översiktsplanerna. Det går också att urskilja att dessa 
influenser har blivit ännu mer framträdande i översiktsplanen som antogs 2018. Den tydligaste 
skillnaden ligger i hur delaktighet såväl som de offentliga rummen beskrivs i relation till social 
och demokratisk hållbarhet. I den senare översiktsplanen är det exempelvis direkt uttalat att 
väl utformade offentliga rum kan bidra till att stärka sociala relationer och den sociala 
sammanhållningen i staden i stort. Ingen av översiktsplanerna lägger dock särskilt stor vikt vid 
att goda offentliga rum utformas med och av de som skall använda det.  



5: Diskussion och slutsats 

 38 

 

Graden av medborgardeltagande  
Det faktiska deltagandet kan således ifrågasättas i båda översiktsplanerna då deltagande 
generellt framställs som ett sätt att förbättra kunskapsunderlaget för planerare och inte direkt 
pekar på en vilja mot ett mer konkret deltagande. Enligt Arnsteins stege är ett deltagande som 
kan placeras på nivå 3 eller 4 och som kan ses som ett sätt för kommunen att informera och 
konsultera. Denna typ av deltagande ger medborgarna röster och tillfälle att komma med 
synpunkter men det finns inget sätt för deltagarna att försäkra sig om att åsikterna tas i 
beaktning. I båda översiktsplanerna, och särskilt i den senaste, resoneras det kring att det är 
viktigt att involvera medborgare i stadsplaneringsprocesser och utveckling av de offentliga 
rummen. Det finns dock få konkreta förslag till hur detta skulle kunna göras, i Promenadstaden 
hittar man inga konkreta förslag alls. Det kan alltså hävdas att ord och begrepp används som 
marknadsföringsstrategier snarare än att det finns en faktisk avsikt att planera efter dem. 
Jacobs och Gehl förespråkar båda en planering som görs för medborgarna, men lägger båda 
samtidigt fram vissa fysiska strukturer som bör användas för att uppnå den här typen av 
människocentrerad planering. Gehl är positiv till den medeltida staden som fick växa fram 
organiskt efter behov. Att helt decentralisera planeringen och låta all utformning ske av och 
med medborgarna är dock något som kan ställa sig tveksam till utifrån dagens samhällsideal. 
Att planerare i sin expertroll får större kunskap om hur de kan arbeta för en socialt hållbar, 
människocentrerad stad är däremot viktigt för att uppnå en socialt hållbar stad. En viktig 
slutsats är också att det går att få värdefull kunskap om planerare för en dialog och har ett 
samarbete med medborgarna. Om man utgår från Floridas teori om den kreativa klassen så 
finns det en allt större grupp människor som har andra krav än tidigare på sin livsmiljö. Det finns 
alltså större krav på att platser är autentiska och att det finns något som lockar för att 
människor ska vilja bo kvar i en stad eller utnyttja offentliga platser. För en socialt hållbar stad 
som folk vill bo i och använda och där det finns ett levande folkliv är det alltså nödvändigt att 
ha i åtanke de aspekter som skapar goda och trivsamma offentliga miljöer. Till sist har denna 
undersökning visat att historiska och nutida samhällsförändringar innebär att planerare i större 
utsträckning behöver involvera medborgare i planeringen av de offentliga rummen. För att 
sträva mot en demokratisk och social hållbarhet behöver det dessutom vara ett deltagande 
som innebär att det finns en tillhörighet till stadsrummen och incitament för stadens invånare 
att använda dem.  
 

5.2 SLUTSATS 
Begreppet som undersökningen är baserad på, deltagande, förekommer inte någon gång i 
någon av översiktsplanerna. Istället har förhållningssättet till deltagande undersökts genom att 
analysera hur begreppen dialog samt delaktighet används. Att delaktighet och dialog används 
framför deltagande kan tyda på att det faktiska deltagandet avses hållas på en relativt låg nivå. 
Fokus läggs på att medborgare ska involveras genom att höra deras synpunkter och förstå vilka 
behov som finns, och därmed få kunskap som planerarna kan jobba utifrån. I båda 
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översiktsplanerna finns således viljeriktningen att medborgare ska involveras i planeringen av 
de offentliga rummen i större utsträckning. Det kan dock ses som just en viljeriktning då det 
finns få konkreta exempel på hur kommunen har tänkt sig att medborgardeltagandet skall se 
ut eller utföras. Då översiktsplanens roll är att vara ett övergripande visionärt dokument kan 
detta kanske inte heller begäras. I den nyare översiktsplanen går trots det att se en tendens 
mot en retorik som är mer uppmuntrande till deltagande kring de offentliga rummen som i sin 
tur skulle kunna tyda på en utvecklingsriktning mot en mer konkret involvering av medborgare. 
Dessutom är det möjligt att utläsa att deltagande i relation till de offentliga rummen i större 
utsträckning ses som viktigt för demokratisk såväl som social hållbarhet. Till sist har det i denna 
uppsats framkommit att delaktighet i planeringen bör ses som en demokratisk rättighet. Den 
slutgiltiga frågan är dock om de offentliga rummen blir bättre eller sämre med en mer lokal 
planering. Omfattningen av deltagandet och hur involverade medborgare bör vara i 
planeringsprocesser kan alltså diskuteras vidare. 
 

5.3 VIDARE FORSKNING 
Det finns flera aspekter som av tids- eller omfångsbrist inte har varit möjligt att inkludera i 
denna undersökning. Jan Gehls teorier om livet mellan byggnaderna utgår från att det är viktigt 
att de offentliga rummen utformas på ett visst sätt och i en viss skala för att det sociala livet ska 
fungera. Det kan diskuteras hur Gehls teorier går att applicera på de samhällsförändringar som 
sker idag, främst med avseende på skiften i vart handelscentrum centreras. Livet i de offentliga 
rummen är till stor del beroende av vart folk väljer att utföra sina ärenden, handla och äta. 
Utanför butikskärnan är det ofta ett mycket stillsammare stadsliv. Dock syns en tendens i att 
externa köpcentrum tar över, i de fallen urholkas stadskärnorna helt och folklivet samlas i dessa 
externa centrum. Så en vidare diskussion skulle kunna vara kring hur en levande stad kan skapas 
utan butikers hjälp, och utan konsumtionsaspekten. Är det möjligt att utifrån vår kultur utveckla 
en livlig stadsmiljö som inte är beroende av butiker, caféer och restauranger?  
 
Avgränsningen i tid har också inneburit att det inte har varit möjligt att undersöka hur det som 
skrivits i planerna har efterföljts i senare skeden i planeringen. Eftersom den ena planen som 
undersökts, Översiktsplan för Stockholms stad bara har varit antagen i ett år har det inte heller 
bedömts möjligt att få en bild av hur planen faktiskt har efterföljts. Det kan därför vara 
intressant att även undersöka hur det visar sig att planen faktiskt efterföljts och hur 
uppföljningen av de aspekter som lagts fram i översiktsplanen har sett ut.  
 
Vad som till sist är anmärkningsvärt, men som kanske bör behandlas utanför diskussionen kring 
offentliga rum och delaktighet, är att inte något av begreppen jämställdhet, jämlikhet, 
integration, segregation eller demokrati förekommer i Promenadstaden. Dessa begrepp 
förekommer dock frekvent i den senaste översiktsplanen, vilket tyder på ett skifte i diskursen 
kring sociala frågor i stort. Huruvida detta endast beror på en förändring i vilka begrepp som 
tjänstemännen på kommunen valt att använda eller om det tyder på ett skifte mot en mer 
socialt inriktad planering är också något som hade varit intressant att undersöka djupare. 
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