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SAMMANFATTNING 
Att kommuner uppmuntrar en medborgarledd utveckling av offentliga rum är en internationell 

trend som även syns i Sverige. Det kan finnas många anledningar till att kommunen väljer att 

uppmuntra den här typen av initiativ, ofta handlar det om platsmarknadsföring eller att stärka 

medborgarnas inflytande i sin stad.  

Denna studie har undersökt tre olika fall av medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunikativt planeringsteoretiskt perspektiv undersöka och 

utveckla kunskap om den kommunala stadsplanerings handlingsutrymme för att möjliggöra för 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. Det ligger även inom studiens ram att 

undersöka planerarens roll i att skapa utrymme för medborgarledd utveckling. Utifrån den 

övergripande forskningsfrågan Hur går det att förstå medborgarledd utveckling i det offentliga rummet utifrån 

kommunikativ planeringsteori? behandlas fyra fokusområden; förutsättningar, interaktion, resultat 

och planerarens roll.  

Detta är en kvalitativ studie där den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet beskrivits 

utifrån sju intervjuer, fyra planerare och 3 medborgare. Den kommunikativa planeringsteorin 

används som teoretiskt perspektiv vilket också påverkat forskningsfrågornas utformning.  

Slutsatsen är att den kommunikativa planeringsteorin fungerar väl som verktyg för att analysera 

och förstå den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet. Studien har gett ytterligare 

kunskap om det handlingsutrymme som kommun och medborgare har för att möjliggöra 

medborgarledda initiativ. Studien visar att det i de undersökta fallen fanns ett handlingsutrymme 

och att det gick att utvidga detta. Samtidigt stod klart att det fanns gränser för vad som är möjligt 

att göra. Den kommunikativa planeringsteorin betonar vikten av en dialog, gemensamma intressen 

och självständighet. Det är förhållanden som återfinns i denna studie.  
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1. INTRODUKTION 

1.1.1 Nya förutsättningar för medborgarledd stadsutveckling  
Dagens städer befinner sig i en komplex värld där globaliseringen, migration, klimathot, 

urbanisering och framväxten av kommunikationsteknologin förändrat förutsättningarna för 

stadsplaneringen på gott och ont. På ett sätt har vi aldrig varit närmre varandra när samverkande 

nätverk kan sträcka sig över hela vår jord, samtidigt som vi kanske aldrig varit så långt ifrån varandra 

när det är möjligt att ha mer gemensamt med en person på andra sidan jorden än med de som bor 

i samma hus eller grannskap. Migration har bidragit till förbättrade levnadsvillkor och möten mellan 

kulturer men Booher & Innes (2010:3f) menar att det också finns en framväxande oro när våra 

samhällen blir allt mer mångkulturella och en tidigare gemensam värdegrund byts ut mot en 

pluralistisk. I ett samhälle med många intressen är möjligheterna många men den ökade 

komplexiteten gör även samhället oöverblickbart vilket minskar välfärdstatetens förmåga att 

effektivt svara för en växande populations behov (Friedmann, 1998:29f). Städerna, som befinner 

sig i epicentrum för den här utvecklingen, är ekonomiska tillväxtmotorer och växer snabbt, men är 

även hemvist för en växande segregation där stadens invånares inkomst och livskvalitet allt mer 

förutbestäms av vilken del av staden de bor i (Gustafsson, Katz & Österberg, 2017). Ett sätt att 

förklara de här motsättningarna är att det västerländska samhället under 1980-talet nådde en 

brytpunkt, ett paradigmskifte från ett fordistiskt samhälle till ett post-fordistiskt och att vi nu på många 

sätt lever kvar med resterna av en institutionell organisering och sinnebild kopplad till det tidigare 

(Franzén, Hertting & Thörn, 2010: 18ff, Engström & Cars, 2013: 17f). Vi har gått från ett samhälle 

präglat av nationalstat, industriell produktion och växande (materiell) välfärd till ett präglat av 

globaliserad ekonomi, nyliberalism, mobilitet, ökad tjänstesektor, humant kapital och en ökad 

mängd olika särintressen. Flexibilitet är ett nyckelord och städer konkurrerar i allt högre grad med 

varandra i att vara attraktiva på en global marknad för att locka till sig nyetableringar utifrån vilket 

får konsekvenser för stadsplaneringen när marknadsintressen blir allt viktigare (Engström, Cars 

2013: 17). Det väcker nya frågor om vad som händer med medborgarnas intressen inom 

planeringen och vem som har rätt till att påverka stadens utveckling. Om välfärdsstaten får det allt 

svårare att tillgodose sina medborgares behov, vem ska då det?  

Sandercock (2003) svarar på den frågan och menar att det är civilsamhället själv som förstår dess 

mångfald av intressen bäst och måste därför stärkas gentemot andra aktörer i planeringsprocessen 

för att jämna ut maktobalansen sinsemellan. Inte enbart för att fylla den lucka som uppstår när 

välfärdssamhället drar sig tillbaka utan även för att kunna försvara sina intressen mot en statlig 

planering som har en historia av att vara ”anti-demokratisk” och blind för mångfaldsfrågor 

(Sandercock, 2002: 2). Under 1900-talets senare del så växte kritiken mot den rådande 
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stadsplaneringen som menades inte kunna förstå och tillgodose medborgarnas behov vilket ledde 

till nya planeringsteorier som skulle skapa en inkluderande och fördjupad demokratisk 

planeringsprocess (Boonstra 2015: 31, Albrechts, 2010: 215). Planeringen ansågs vara för toppstyrd 

vilket ansågs skapa bristfälliga stadsmiljöer och den nya kommunikativa planeringsskolan betonade 

istället vikten av inkluderingen av gräsrotsperspektiv för att skapa de förutsättningar som krävs för 

att skapa en god miljö (Healey 1997, Booher & Innes 2010, Sandercock 2002). Men är den här 

kritiken relevant idag? I Sverige har vi ju en demokratiskt fungerande planeringsprocess med 

samråd där medborgarna kan delta och delge sina synpunkter? Vissa menar att dialogerna kommer 

alldeles för sent i processen och mer fungerar som ett sätt för makthavarna att legitimera ett 

planförslag som redan fastställts innan (Swyngedouw, 2005, Booher & Innes 2010: 18, Stenberg, 

2013: 23). I den svenska planprocessen har dessutom ägarintressen en större påverkansrätt än de 

som bor i en hyresrätt och redan väletablerade grupper i samhället tenderar att ta större plats när 

allmänheten bjuds in i planprocessen (Stenberg 2013: 22ff). Civilsamhället och dess potential börjar 

få allt mer uppmärksamhet runt om i Europa och i Sverige: EU-kommissionen jobbar aktivt med 

att stärka det Europeiska civilsamhälles sociala innovationskraft (Europeiska kommissionen, 2010); 

i Nederländerna talar man om Aktivt medborgarskap och har policys som ska möjliggöra för en 

medborgarledd stadsutveckling (Boonstra, 2015, Bisschops & Beunen 2018, Rauws, 2017); och i 

Sverige uppmärksammas det genom olika forskningsprojekt som Mellanplats (2013) och VIVA-

Plan (pågående). Även i svenska kommuner finns det en vilja att involvera medborgarna mer direkt 

vilket uttrycks i översiktsplaner, i strategiska dokument och riktlinjer. Ett exempel är Linköpings 

kommuns program för innerstadens mötesplatser som uppmuntrar ”medskapande och delaktighet 

för ökad tillhörighet till de offentliga mötesplatserna” (2019). Ett annat är i Malmö där deras 

program för aktiva mötesplatser uppmuntrar till att ”bemöta spontana uttryck [på allmän plats] 

med en positiv och lösningsorienterad attityd” (2015). När det gäller medborgarledd 

stadsutveckling är dock den svenska erfarenheten begränsad men det finns några enstaka fall, bland 

annat de som jag undersöker i den här uppsatsen; Stadsodling i Malmö; #Pixlapiren i Helsingborg; 

och Dungen: Ålidhems gemensamhetspark i Umeå. I arbetet med den här uppsatsen har jag stött 

på en osäkerhet kring praxis, vilket förmodligen kan bidra till att det inte är mer vanligt 

förekommande. Går vi utanför staden och tittar på landsbygden ser vi dock en helt annan 

erfarenhet där lokalsamhällen tagit över både samhällsinstitutioner som skolor till att skapa 

gemensamma mötesplatser till följd av välfärdssamhällets tillbakadragande (Meijer 2018). Så att 

säga att medborgarinitiativ inte är vanligt förekommande i Sverige är felaktigt, bara mindre 

förekommande i den urbana miljön.  
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Medborgarledd utveckling startar ofta som mindre informella initiativ vars former senare kan bli 

formaliserade, ofta genom stöttning av kommunen (Healey, 2015: 116). Det gör att den 

medborgarledda utvecklingen är svår att förutse vilket innebär att det krävs en öppenhet för det 

okända hos de tjänstepersoner som ändå väljer att uppmuntra den här sortens praktik. Det här 

innebär att medborgarledd stadsutveckling befinner sig långt ifrån den formella planprocessen som 

i princip går ut på att minimera riskerna för allmänheten genom att reducera osäkerheter. Det här 

kräver att planeraren aktivt bedriver vad Booher & Innes (210: 29f) kallar en skuggpraktik, en 

informell praktik vid sidan om eller inom det formella ramverket. När komplexiteten i samhället 

och myndighetsutövandet ökar skapar det nya krav (och möjligheter) för tjänstepersoner att hantera 

frågor på ett sätt som inte direkt passar in i den formella ramen (Karlsson & Olsson 2018: 5, Agger 

& Damgaard 2018: 90). Det innebär i praktiken en mer aktiv roll inom sin organisation vilket kan 

innebära en form av aktivism mot den egna uppdragsgivaren, en balansakt mellan att vara lojal mot 

sin arbetsgivare och mot mer generella principer om allmänhetens bästa (Ibid). Här uppkommer 

flera frågor. Har planerarrollen förändrats? Behövs det en förändrad lagstiftning? Är det 

problematiskt att planerare agerar enligt en skuggpraktik eller bör det uppmuntras? Oavsett vad 

svaren är på de här frågorna så måste vi också fråga oss vad som är syftet med agerandet och vad 

det får för resultat.  

När det gäller medborgarinflytande räcker det inte med att enkelt konstatera att ett ökat inflytande 

har potentialen att lösa många frågor inom stadsplaneringen, utan det behövs en kritisk utvärdering 

av varje enskilt fall där ett fördjupat medborgardeltagande skett (Castell, 2016: 306) för det finns 

också risker med sådan praktik. Det är ingen självklarhet att ett fördjupat medborgarinflytande 

automatiskt leder till att marginaliserade grupper får mer inflytande, ibland blir det tvärtom (Castell, 

2012, Tavilzadeh, 2013: 20f). Ett ökat medborgarinflytande kommer inte lösa alla problem utan 

måste värderas utifrån den specifika situationen om det är ett lämpligt verktyg för att lösa ett givet 

problem. Resultatet är inte avhängigt medborgarinflytande som koncept utan istället hur det 

implementeras. Just medborgarinitierad utveckling kan ha en särställning här eftersom det just utgår 

från ett behov identifierat av medborgarna att lösa ett problem. Gualini (2010:62) ser två 

anledningar till att civilsamhället aktiveras som är viktiga för att kunna göra en analys av policys 

som förespråkar medborgarinitiativ eller liknande engagemang. Antingen är drivkraften en nyliberal 

önskan om att minimera statens involvering i planeringen och på så sätt ”tvinga” civilsamhället att 

fylla tomrummet. I det fallet så är det snarare en fråga om en ideologiskt grundad ekonomisk 

rationalitet och inte en önskan om att demokratisera stadsrummet. Är drivkraften att stärka 

civilsamhället och välfärdsstatens ömsesidiga demokratiska kapacitet att hantera 

samhällsutmaningar är utgångsläget ett annat. Clarke (2008 i Sager 2013: 170f) kallar det här för ett 
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”perverst sammanträffande” att båda det nyliberala projektet och fördjupandet av demokratin 

kräver en aktivering av civilsamhället. 

Sammanfattningsvis så tyder samhällsutvecklingen på en ökad tendens till att andra aktörer än 

staten träder in och deltar i stadsutvecklingen. Att stärka civilsamhället verkar vara en väg framåt 

för att värna om medborgarnas intressen inom planeringen, någonting som också görs runtom i 

Europa och i Sverige. Det finns dock uppenbara risker med en sådan praktik och ett behov av att 

utvärdera projekt var för sig så att inte medborgarnas inflytande minskar trots goda intentioner.   

1.1.2 Medborgarledd utveckling av offentliga rum 
Det offentliga rummet har en särställning i staden som mötesplatsen där främlingar i alla åldrar och 

bakgrunder har möjligheten att mötas och se varandra (Sennet, 2010: 261). Det har en viktig 

demokratisk funktion, dels som plats för politisk aktion där marginaliserade grupper och politiska 

rörelser kan göra sina röster hörda (Mitchell, 2003: 131ff), men också som en plats för stadens 

vardagliga representation där det offentliga rummets mångfald speglar samhällets syn på dess 

medborgare (och vem som är medborgare) (Sennet 2010: 271. Det offentliga rummet är per 

definition en (fysisk) plats som är tillgänglig för allmänheten (Franzén, Hertting & Thörn 2016: 40, 

Nationalencyklopedin, 2019), till för ”gemensamma behov” (Plan- och bygglagen 1 kap § 4) och 

står i kontrast till det privata (Mitchell 2003). Det är en plats som är knuten till olika, ibland 

motsägelsefulla, rättigheter. Rätten till ett ordnat och säkert offentligt rum innebär t.ex. att 

oönskade element som stör den här rätten kan nekas tillträde till det offentliga rummet 

(Ordningslagen 3 kap 1 §). Men vem som anses vara ett oönskat element är inte glasklart vilket inte 

minst visat sig i den aktuella debatten om tiggeriförbud runt om i landet. I Vellinge nekas tiggare 

tillträde till vissa allmänna platser (Vellinge kommun, 2018). Ett exempel på hur en rättighet till ett 

ordnat offentligt rum krockar med rätten till tillgänglighet för allmänheten. Det kan ju givetvis 

också vara så att närvaron av vissa i ett offentligt rum skrämmer bort andra och att en grupp nekas 

tillträde motiveras av just demokrati, att alla ska våga använda det offentliga rummet (Zukin 2010: 

295). Det här gör det offentliga rummet till ett komplext rum där olika intressekonflikter hela tiden 

är närvarande, och jag menar att det är själva epicentrum för många av de viktigaste frågorna inom 

stadsutveckling. Vems är staden, vem har rätt att närvara och vem har rätt att påverka 

stadsutvecklingen?    

I ett post-fordistiskt samhälle där städerna blivit varumärken på en global marknad så finns det ett 

förnyat intresse för skapandet av attraktiva offentliga rum som del i att locka till sig investeringar 

(Franzén, Hertting & Thörn, 2016: 22, Zukin, 2010: 295). David Harvey kallar det 

entreprenörsurbanism vilket syftar på viljan att skapa en ”dynamiskt företagsam stad” vilket i praktiken 
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handlar om att hitta nya möjligheter att generera ekonomiskt kapital (Franzén, Hertting & Thörn 

2016: 22ff). Stadsutvecklingen sker allt mer i partnerskap mellan privata och offentliga aktörer där 

politisk makt kombineras med ekonomisk i vad som vid första anblick kan se ut som en win-win-

situation när ett områdes höjda attraktivitet genererar både höjda fastighetsvärden och ökade 

skatteintäkter. Eftersom hela syftet är att locka till sig utifrån så riskerar dock områdets befintliga 

invånare slås ut av höjda boendekostnader (Zukin 2010: 295f). Det får även konsekvenser för det 

offentliga rummet när det anpassas för att passa ett köpstarkt klientel och obekväma element måste 

”försvinna” (flyttas till annan plats i staden). Ett offentligt rum som främst rättfärdigar människors 

närvaro genom konsumtion får det svårt att upprätthålla en inkluderande och demokratisk 

offentlighet (Mitchell 2003: 34). Med den här bakgrunden så går det att argumentera för att en 

medborgarledd utveckling av de offentliga rummen är önskvärd, inte minst som motvikt mot skeva 

maktförhållanden som idag formar de offentliga rummen som platser att konsumera. Men hur 

hanteras de här frågorna i praktiken och vad blir planerarens roll? 

1.1.3 Är lagstiftningen ett hinder för medborgarledd stadsutveckling? 
Den svenska lagstiftningen som styr stadsplaneringen och vad som får göras i det offentliga 

rummet (allmän plats, offentlig plats) skulle kunna vara ett potentiellt hinder för att fler kommuner 

jobbar med aktivt med medborgarledd utveckling av offentliga rum. Plan- och bygglagen och 

ordningslagen, de två lagar som direkt reglerar det offentliga rummet lägger stor vikt vid att det ska 

vara en plats som ska vara tillgänglig för allmänheten, något som potentiella medborgarinitiativ 

skulle kunna komma att begränsa. Johansson & Khakee (20XX: 73) menar att plan- och bygglagen 

innehåller en konflikt där individens frihet ska beaktas så länge som den inte riskerar att påverka 

rättvisa förhållanden för samhällskollektivet. Vad avgör om ett medborgarlett initiativ begränsar 

allmänhetens rättighet till det offentliga rummet och ser den bedömningen likadan ut i alla svenska 

kommuner?  
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1.2 Problemformulering 
Trots ett ökat intresse för medborgarledd utveckling av det offentliga rummet så finns det än så 

länge relativt lite forskning kring företeelsen i en svensk kontext. Det finns forskning om ökat 

medborgarinflytande i den fysiska planeringen men oftast så handlar det om medborgardialoger 

vilket skiljer sig en del från den här studiens ämne. När kommuner tillåter och även uppmuntrar 

medborgarledda initiativ i det offentliga rummet så ger det inte bara medborgarna mer inflytande 

utan det flyttar också över ansvar för genomförande och förvaltning på dem. Enligt kommunikativ 

planeringsteori så är en förutsättning för bra fysisk planering att medborgarna får delta på jämlika 

villkor med andra aktörer och själv definiera deras behov (Boonstra, 2015: 33). Det ska stärka 

demokratin, bygga starkare lokalsamhället och ge bättre förutsättningar för att allas behov 

tillgodoses i staden. Det är upp till den lokala planeringsmyndigheten (kommunen) och planeraren 

att arbeta för att förutsättningar för en jämlik kommunikativ planeringsprocess finns. Själva 

definitionen av ett medborgarlett initiativ är att det är ”medborgarna som definierar sina mål och 

hur de ska nå dem oberoende av myndigheter eller annan yttre påverkan” (Figueiredo, Horlings & 

Silva, 2018: 1). Ofta motiveras ökat medborgarinflytande i det offentliga rummet med ett stärkt 

lokalsamhälle, att det ”stärker människors tillhörighet till platsen”. Själva handlingen att tillåta 

medborgarledda initiativ borde innebära att kommunen närmat sig ett kommunikativt 

planeringsideal som värnar om en mer demokratisk stadsutveckling. Utgångspunkten är dock att 

kommunen måste ge sitt tillåtande till för att medborgarinitiativet ska få vara på kommunal mark 

vilket ger ojämlika ingångsvärden i ett samarbete. Dessutom är det offentliga rummet (allmän 

platsmark, offentlig plats) reglerat av lagar och kommunala bestämmelser vilket ytterligare 

inskränker på initiativens möjligheter att vara självständigt. Häri ligger en konflikt där kommunen 

måste hålla sig till lag och ordning samtidigt som de vill ge medborgarna mer inflytande. Hur får 

de kommuner som arbetar med medborgarledda initiativ i det offentliga rummet idag ihop den 

ekvationen? Den här studien undersöker planeringens förutsättningar för att hantera självständiga 

medborgarledda initiativ i det offentliga rummet. Fokus ligger på den kommunala planeringen om 

möjliggörare (av medborgarinitiativ) inom de formella ramar som finns. Är det så att de formella 

vägarna inte är nog och att det krävs det som Booher & Innes (2010: 10) kallar för en informell 

skuggpraktik är det av intresse att öka kunskapen om vad som styr handlingsutrymmet som får 

kommunala tjänstepersoner att agera på ett sätt som kanske inte alltid stämmer överens med den 

formella lagstiftningen. Här hittar vi en konflikt, för finns det förutsättningar på hur en 

medborgarledd stadsutveckling får gå till så finns det också begränsad frihet att göra vad man vill. 

Därför är det relevant att undersöka hur dessa förutsättningar påverkar medborgarledd utveckling 

av offentliga rum. 
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1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunikativt planeringsteoretiskt perspektiv undersöka och 

utveckla kunskap om den kommunala stadsplanerings handlingsutrymme för att möjliggöra för 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. Det ligger även inom studiens ram att 

undersöka planerarens roll i att skapa utrymme för medborgarledd utveckling.  

1.4 Forskningsfrågor  
‐ Hur går det att förstå medborgarledd utveckling i det offentliga rummet utifrån kommunikativ planeringsteori? 

o Vilka har varit förutsättningarna för att inleda en medborgarledd utveckling av det offentliga rummet? 

o Hur har interaktionen sett ut under medborgarinitiativet? 

o Vilka resultat har medborgarinitiativen haft? 

o Vilken roll har planeraren i att skapa utrymme för medborgarledd utveckling? 
 

1.5 Avgränsning 
Studien utgörs av en fallstudie som undersökt tre olika fall av medborgarledd utveckling av 

offentligt rum i tre olika städer i Sverige. Studien belyser de kommunala planerares upplevda 

handlingsutrymme att arbeta med den här typen av initiativ. Planerare förstås i vid mening i den 

här studien som en person som på något sätt arbetar med den kommunala utvecklingen av staden. 

Bland de intervjuade finns landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och projektledare.    

Urvalet av fall har skett utifrån två kriterier, (1) att det är en medborgarledd utveckling av det 

offentliga rummet och (2) att de olika fallen har haft olika karaktär och förutsättningar. Det har 

gett möjligheten att se hur olika förutsättningar påverkar möjligheterna att arbeta med 

medborgarinitiativ och vilka likheter som ändå uppkommer sinsemellan. De tre fallen är Dungen, 

Ålidhems gemensamhetspark i Umeå, #Pixlapiren i Helsingborg och Plantparken i Malmö.  

- Dungen är en medborgarinitierad park utan formellt tillstånd från kommunen 

- Plantparken är medborgarinitierad med formellt tillstånd från kommunen 

- #Pixlapiren är ett kommuninitierat projekt för att uppmuntra till medborgarledd utveckling 

av det offentliga rummet  
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1.6 Definitioner och förtydliganden 

Medborgarledda initiativ 
Det finns flera begrepp som beskriver den trend av stadsutveckling som involverar 

medborgardeltagande som t.ex. gräsrotsinitiativ, medborgarinitiativ, medborgarledd utveckling, 

brukardriven stadsutveckling osv. I den här uppsatsen så används i första hand medborgarledda 

initiativ, men även medborgarinitiativ. Definitionen är ett självorganiserat, medborgarlett kollektivt 

handlande där medborgarna själva definierar sina mål och hur de ska nå dem oberoende av 

myndigheter eller yttre påverkan (Figueiredo, Horlings & Silva, 2018: 1). Det innebär inte att 

medborgarna är ensamma genomför initiativet utan forskning visar att det snarare är en mix av 

medborgare, myndigheter och andra organisationer som gör medborgarinitiativet möjligt 

(Hurenkamp et al. 2006 i Bakker et al. 2012: 396). Att jag valt att inte använda medborgarinitiativ 

hela tiden har med att det är ett brett begrepp som förknippas med många typer av 

medborgardeltagande medan jag vill ha tydligare associationer till när medborgarna faktiskt 

genomför en omvandling av en plats. 

Civilsamhället 
I forskningslitteratur och diskussion används begreppet civilsamhälle eller det civila samhället 

frekvent utan att närmare definieras. Det finns en tolkning av begreppet nära knutet till statlig 

förvaltning som ser civilsamhälle som föreningar och organisationer med stadigvarande 

verksamheter, styrelser, stadgar och verksamhetsberättelser. Något som ses som förutsättning för 

statligt och kommunalt stöd. En annan bredare tolkning ser civilsamhälle som det som finns mellan 

stat och näringsliv (Wijkman och Einarsson 2011:9). I studien använder jag begreppet civilsamhälle 

i dess bredare betydelse och inkluderar även tillfälliga grupperingar och nätverk. 

Planerare 
Planerare förstås i vid mening i den här studien som en person som på något sätt arbetar med den 

kommunala utvecklingen av staden. 
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1.7 Disposition 
1. Introduktion 

Inledningskapitlet  behandlar  ämnets  relevans  och  presenterar  problemformulering,  syfte  och 

frågeställning. Studiens avgränsning redogörs för och definitioner klargörs.  

2. Teori 

Det andra kapitlet presenterar den kommunikativa planeringsteorin. 

3. Forskningsöversikt 

I  tredje  kapitlet  redovisas  aktuellt  forskning  med  fokus  på  kommunal  samverkan  med 

medborgarinitiativ. 

4. Metod 

Fjärde kapitlet redogör för studiens forskningsdesign. Kapitlet presenterar och diskuterar metodologi, 

datainsamling och de faktorer som påverkat forskningens resultat.  

5. Empiri 

Det  femte kapitlet börjar med en redogörelse  för relevant  lagstiftning. Därefter presenteras de  tre 

studerade  fallen  för  en  kontextuell  förståelse  innan  det  empiriska  materialet  från  intervjuerna 

presenteras. 

6. Analys 

I  det  sjätte  kapitlet  analyseras  det  empiriska  resultatet  mot  det  teoretiska  perspektivet  och 

forskningsöversikten. 

7. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och vidare forskning diskuteras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 TEORI 
Följande kapitel presenterar den kommunikativa planeringsteorin som utgör det teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för att tolka och analysera det empiriska materialet. Kommunikativ planeringsteori utgår ifrån premissen att 

staden planeras bäst genom jämlik dialog mellan alla berörda intressenter och förklarar hur deltagarna påverkar 

och påverkas av omgivande maktstrukturer. Vidare förklarar den varför det skapar ett mervärde att arbeta med 

kommunikativa processer. Den kommunikativa planeringsteorin är en bred diskurs inom det planeringsteoretiska 

fältet och kan också kallas kollaborativ eller kritisk planeringsteori (Sager, 2013).  

2.1 Introduktion kommunikativ planering, medborgarinflytande och samhället 
Inom det planeringsteoretiska fältet har utvecklingen av planerarrollen gått hand i hand med frågan 

om medborgarnas inflytande inom stadens utveckling. Från att stadsplaneraren var en allvetande 

expert som planerade hälsosamma och civiliserade stadsmiljöer för medborgaren (Strömgren 2007: 

36) till framväxten av kommunikativa planeringsteorier som fokuserar på att stärka medborgaren i 

planprocessen (Boonstra, 2015: 31, Strömgren 2007: 44, Sandercock 1998: 97ff). Synen på 

medborgarens inflytande har förändrats i takt med ökade krav på samhället ställda av demokrati- 

och medborgarrättsrörelser (Boonstra, 2015: 32), men också på en förändrad syn på kunskap där 

vi rört oss från en positivistisk vetenskapssyn mot en socialkonstruktivistiskt präglad vetenskapssyn 

(Healey 1997: 29, Booher & Innes 2010: 21). En annan bidragande, mer samtida faktor, är 

samhällets allt mer komplexa organisering som förändrat maktbalansen mellan stat, kapital och 

civilsamhälle och skapat nya förutsättningar för hur samhället kan styras.  

Sager (2013: 4) beskriver att den kommunikativa planeringsteorin (KPT) syftar till att förstärka den 

berörda medborgarens inflytande på stadsplaneringen genom deliberativ demokrati där beslut har 

föregåtts av en inkluderande och genomgående dialog (engelska deliberation). Att KPT ska bidra till 

att (rättvisa) demokratiska beslut fattas genom att reducera skeva maktrelationer i 

planeringsprocessen. Vidare menar han att den inkluderande stadsplaneringen ska stärka det civila 

samhället genom att utveckla socialt kapital och den lokala sammanhållningen. Dessutom så ser 

man det som ett mer effektivt sätt att möta lokala behov av samhällsservice. Planeringsteorin växte 

fram ur en kritik mot stadsplaneringen under 1980-talet för att bättre hantera ett diversifierat, 

komplext och konfliktfyllt samhälle (Boonstra 2015: 31). Den dåvarande rationella 

processplaneringen fick kritik för att vara en idealiserad process med liten kontakt med verkligheten 

som dessutom använde medborgardeltagande som en chimär för att legitimera planeringsbeslut, 

planeraren och politiker (Strömgren 2007: 44, Swyngedouw, 2005). Det som efterfrågades nu var 

en planering med högre grad av verklighetsförankring och Friedmann (1969: 311) skriver att ”the 

problem is no longer how to make decisions more ”rational”, but how to improve quality of the 

action”. Lösningen, enligt KPT, är en kommunikativ planeringsprocess som bygger på tre 
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nyckelfaktorer. Dessa är (1) samlandet av intressenter med tillräckligt stor diversitet som reflekterar 

dess omgivningen, (2) synliggörandet av maktstrukturer för att behålla intressenternas 

självständighet och (3) stärkandet av det lokala samhällets sociala kapital (Sagers, 2013: 20, Booher 

& Innes, 2010: 37). Resterande kapitel förklarar den vetenskapliga ansatsen inom KPT, varför 

kommunikativ rationalitet är grundläggande och varför den kommunikativa planeringsprocessen 

ska vara bättre rustad att hantera dagens komplexa samhälle.   

2.2 Samhället består av relationella nätverk 
Inom KPT menar man att vår förståelse av verkligheten är socialt konstruerad och att den påverkas 

av samhällets normer, förklaringsmodeller och maktstrukturer (Booher & Innes 2010: 24, Healey 

1997: 29). Planeringsteoretikern Patsy Healey (1997: 58ff) förklarar det med att samhället är 

uppbyggt av Web of Relations, sociala nätverk som interagerar med varandra på ett komplext sätt där 

varje enskild person är del av flera sådana nätverk som alla har en egen maktstruktur. 

Maktstrukturerna, som är resultatet av tidigare interaktioner, påverkar individernas beteenden och 

handlingsutrymme. Tanken kommer från Anthony Giddens (1984 i Healey 1997) teori om 

strukturens dualitet som menar att vi som individer är aktiva aktörer som genom vårt handlande 

och interaktioner med andra aktörer skapar den strukturella kontext som vi lever i. I vardagen så 

är inte strukturerna synliga eftersom de tas för givet, men de påverkar allt vi gör. Vi upprätthåller 

alltså maktstrukturerna samtidigt som vi också har möjligheten att förändra dem. Koimaan (1993 i 

Gualini 2010:63) menar att det alltid finns någon medveten eller omedveten handling som skapar 

manövreringsutrymme för aktörer som är villiga att förändra existerande strukturer. Vår kontext är 

aktivt skapad av oss själva, men vi kan också förändra den genom våra handlingar. Den drivande 

faktorn för samhällsförändring (och -styrning) sker då genom mobiliserandet inom de sociala 

nätverken (Healey 1997: 58). Ett annat sätt att förstå samhällets organisering är genom att titta på 

komplexitetsvetenskapen och komplexa adaptiva system (KAS) som planeringsteoretikerna Booher & 

Innes (2010: 30ff) här sammanfattat i fem punkter: (1) Systemet är uppbyggt av ett oräkneligt antal 

agenter som är sammankopplade genom multipla nätverk; (2) De här agenterna interagerar 

dynamiskt med varandra, byter information och energi baserat på kunskap (strukturer) som 

organiserar interaktioner lokalt. Även om enskilda agenter enbart interagerar med ett fåtal andra så 

sprider sig effekterna i systemet. Som resultat har systemet ett minne som inte är lokaliserat till en 

viss plats, utan distribueras genom systemet; (3) Interaktionerna är icke-linjära, upprepande, och 

självrefererande. Det finns många loopar av direkta och indirekta återkopplingar; (4) Systemet är 

öppet, beteendet av systemet bestäms av interaktioner, inte av komponenter och beteendet av 

systemet kan inte förstås genom att titta på dess komponenter. Det kan bara förstås genom att titta 

på interaktioner; (5) Systemet visar både kapacitet att uppehålla sin vitalitet och kapacitet att 
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utvecklas. Med tillräcklig diversitet kommer kunskapsbasen utvecklas och agenterna kommer 

anpassa sig till varandra och systemet kan omorganisera dess inneboende struktur utan intervention 

från en utomstående agent. (Booher & Innes, 2010:30ff). Tittar vi på båda de här nätverksbaserade 

modellerna så ser vi att ingen enskild aktör är tillräckligt stor för att själv helt förändra spelreglerna 

(även om vissa aktörer givetvis har större påverkan) vilket innebär att det alltid finns ett ömsesidigt 

beroende mellan aktörerna, och en möjlighet att genom det sociala nätverket mobilisera sig mot de 

stora aktörerna. Om Healey redogör för maktstrukturerna påverkan (och möjlighet att påverkas) 

så ser vi att Booher & Innes även visar att effekter av olika interaktioner är svåra att förutse och att 

system med tillräcklig kapacitet (diversitet) kan anpassa sig utan ”intervention från utomstående 

agent”. Tillräcklig diversitet bland intressenter är intressant nog en av nyckelfaktorerna för en 

lyckad kommunikativ planeringsprocess (Sager 2010: 20). Det här får följder för hur vi bör förhålla 

oss till, och planera vårt samhälle. Det ger också en bakgrund till varför KPT ser så stora 

möjligheter i att stärka det lokala samhället genom ökat medborgarinflytande. 

2.3 Kritisk teori och kommunikativ rationalitet 
En av grundpelarna för KPT kommer från kritisk teori och Jürgen Habermas teori om 

kommunikativt handlande. Det är en normativ teori som ska öka sannolikheten för att skapa ett 

bättre samhälle samtidigt som den fungerar som grund för kritik mot det nuvarande (Holm 

Ingemann 2016: 166). Det gemensamma bästa ska formuleras utifrån en konkret kontext av de 

människor som har erfarenhet av att vara i den. Habermas ser att människor lever i två världar, 

livsvärlden och systemet. Livsvärlden är den mänskliga världen som styrs av ett moraliskt förnuft 

där vi fungerar som människor, ser våra medmänniskor och kommunicerar med våra 

medmänniskor genom vad Habermas kallar kommunikativt handlande. Systemet är det 

samhälleliga systemet som styrs av mekanisk rationalitet och där människor förhåller sig till 

varandra som funktioner, t.ex. lärare, tjänsteperson och chef och kommunikationen sker genom 

vad Habermas kallar strategiskt handlande. Systemet är de maktstrukturer som reproduceras i våra 

sociala nätverk som beskrevs i föregående stycke. Här menar Habermas att vägen till ett bättre 

samhälle går via att lyckas sätta sig över systemet och låta livsvärlden definiera det goda samhället 

genom det kommunikativa handlandet (Holm Ingemann 2016: 167). Detta sker genom 

kommunikativ rationalitet som är ett koncept för att hantera en socialt konstruerad verklighet och 

syftar till att avslöja de sanningar som tas för givna (Booher & Innes 2010: 24). Det sker genom en 

emancipatorisk (frigörande egen översättning) kunskapsuppbyggnad som är resultatet av en 

dialektisk process där motsägelser uppdagas och en nyanserad förståelse för en skiftande verklighet 

skapas. För stadsplaneringen innebär det här att fokus flyttas från en instrumentell rationalitet till 

en kommunikativ, där olika subjektiva aktörer i kommunikation med varandra skapar mening 
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tillsammans (Strömgren 2007: 46). Genom att skapa förutsättningar för vad Habermas (Habermas, 

1981 i Booher & Innes, 2010: 22) kallar ett idealt samtal så kan kommunikationen mellan olika 

intressenter ske på ett totalt jämlikt sett utan inflytande av ekonomiskt, politisk och socialt kapital. 

Det handlar om att skapa en ”delad verklighet” som underlag för kommunikationen och beslut tas 

genom konsensus (Boonstra 2015: 32f). De maktstrukturer som påverkar de sociala nätverken 

beskrivet i föregående stycke ska alltså avslöjas och på det sättet inte påverka en dialog om framtida 

stadsplanering. Habermas (1981 i Booher & Innes 2010: 24) menar att om en kommunikativ 

process lever upp till vissa förutsättningar så går det att hävda att utfallet av processen är rationellt. 

Dessa är listade nedan:      

1. Dialogen måste ske ansikte mot ansikte mellan alla intressenter 

2. Dialogen måste möta fyra förutsättningar; a, allt som yttras måste vara förstås av alla deltagarna; 

2, yttranden måste vara sanna i en positivistisk mening och bygga på logik och evidens; 3, talarna 

måste vara ödmjuka; 4, talarna måste ha legitimitet för att göra de uttalanden de gör. 

3. En deltagare måste utveckla tillräcklig intersubjektiv förståelse för att sätta in sig i en annan 

deltagares situation och deltagaren måste på samma sätt bli förstådd 

4. Alla måste behandlas jämlikt 

5. Alla deltagare måste ha samma tillgång till information 

6. Deltagarna måste ifrågasätta antaganden och får inte ta någonting för givet. Deltagarna får endast 

bli övertygande av kraften av ett bättre argument och inte av makt, ignorans eller grupptryck. 

I praktiken så blir det i princip omöjligt att leva upp till de här förutsättningarna men det ska verka 

som ett mål att sträva mot. En kritik mot KPT är just att det är naivt att tro att det går att 

åstadkomma en dialog god nog i en planeringspraktik som i grunden är så styrt av politik och andra 

starka intressen (Goodspeed, 2016).  

2.4 Kommunikativ planering och dess legitimitet 
I följande stycke presenteras den kommunikativa planeringsprocessen utifrån ett 

legitimitetsperspektiv. I kritiken mot tidigare planeringsteorier så går det att se en legitimitetskris 

där planeringen ansågs odemokratisk och ineffektiv. Så frågan är, på vilka grunder är den 

kommunikativa planering (mer) legitim?  

Utgångspunkten för en politiskt styrd verksamhet är att den är legitim och bör alltså accepteras av 

medborgarna (Johansson & Khakee, 2009: 158f). Tittar vi på stadsplanering så behöver legitimeras 

på tre olika sätt, genom inflödes-, genomflödes- och utflödeslegitimering (Haus och Heinelt, 2002 i 

Johansson & Khakee 2009: 159). För det första så legitimeras all planering av det politiska systemet, 

genom att verksamheten är underställd folkvalda politiker. Själva planeringsprocessen, där 

stadsplaneraren själv har makten i egenskap av sin roll som expert att förbereda politikernas 

beslutsunderlag, kan dock inte hämta sin legitimitet härifrån utan där behövs s.k. 
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genomflödeslegitimering. Den sätter fokus på att processen är inkluderande, transparent, tydlig och 

att beslut följer uppställda regler. Utflödeslegitimiteten är avhängig hur effektiv verksamheten är 

att tillgodose medborgares behov, relationen mellan ”utlovad problemlösning och faktiskt utfall” 

(Johansson & Khakee, 2009: 159). I processen finns det rum för dialog och försök att ”fördjupa 

demokratin” medan det substantiella slutresultatet regleras av byråkrati och expertdesign. 

Slutresultatet blir att planering måste legitimeras demokratiskt såväl som teknokratiskt (Sager, 2013: 

10).  

Inom KPT så har man medveten tagit ett steg bort från den instrumentella rationaliteten som 

fokuserar på det materiella målet och att det ska nås med så effektiva medel som möjligt för att 

istället fokusera på processen fram till det materiella resultatet. Det innebär inte att det materiella 

resultatet inte är intressant, tvärtom, men det är i planeringsprocessen som KPT primärt hämtar 

sin legitimitet. Det syns inte minst i de tre normativa kriterier som Healey (1997: 69f) föreslår att 

planeringsprocessen behöver uppnå för att vara legitima och hon menar dessutom att den 

kommunikativa planeringen speciellt lämpad att göra det. Det första kriteriet är att ovannämnda 

fokus på slutresultat måste dämpas (engelska moderated) för att ge utrymme för lärande under 

processen då producerandet av socialt och intellektuellt kapital är ett viktigt resultat i sig. Det andra 

kriteriet är att lokalsamhället stärks i sin förmåga att förändra de kontextuella strukturerna. Det 

tredje är vad Healey (1997) menar är det viktigaste och grunden för att kunna genomföra en legitim 

planeringsprocess, att den fysiska planeraren ska erkänna och nå ut till alla möjliga intressenter i ett 

område. Lyckas inte planeringen med det så kommer processen och dess resultat inte ha legitimitet 

nog för en långsiktigt hållbar lösning (Healey, 1997: 71). I enlighet med det deliberativa 

demokratiidealet kommer legitimiteten av ett beslut från de som påverkas och har kunnat delta i 

offentlig dialog kring det (Sager, 2013: 19). Alla de här kriterierna skulle kunna ses som 

utflödeslegitimering men de är av en annan typ än den instrumentella rationalismens jakt efter en 

objektiv bästa lösning, och refererar hela tiden tillbaka till hur processen har gått till. Den 

kommunikativa planeringen fokuserar på en process som hela tiden närmar sig Habermas 

förutsättningar för en kommunikativ rationalitet, där poängen är att berörda medborgare själva ska 

definiera vad som är problem och komma fram till en gemensam, konsensuslösning. 

Genomflödeslegitimiteten bör alltså grunda sig på hur väl planeraren och planeringsprocessen 

lyckats uppfylla dessa förutsättningar. Är den kommunikativa planeraren inkapabel att motverka 

och begränsa vissa intressenters icke-deliberativa påverkan på processen så förlorar processen och 

planeringen sin legitimitet (Sager, 2013: 31). Booher & Innes (2010: 37) listar tre förutsättningar för 

en legitim kommunikativ planeringsprocess. (1) En tillräcklig mångfald av deltagare i processen 

som ger förutsättningar att pröva många olika lösningar och som speglar det sociala systemets 
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mångfald. (2) Det krävs ett ömsesidigt beroende mellan de olika deltagarna vilket skapar 

förutsättningarna för att deltagarna fortsätter att engagera sig i processen och ingå i kreativa avtal 

som ömsesidig vinst för processens parter. (3) Dialog enligt Habermanska principer, utan yttre 

påverkan och med alla fakta på bordet. Booher & Innes (2010:37f) menar att resultaten av en lyckad 

kommunikativ process leder till en ömsesidig förståelse bland deltagarna som ser vikten av 

samarbete och en grunden läggs för nya samarbeten i framtiden. Deltagarna har fått nya insikter 

om sina egna behov, de kan tom ha förändrats under processens gång, och slutligen så har 

processen genererat förändringar på hela ”systemet”, utanför det specifika projektet. Det vill säga 

stärkt det lokala samhällets förmåga att lösa framtida problem. Utflödeslegitimeringen har på det 

sättet väldigt lite att göra med själva det fysiska resultatet som projektet genererar, vilket kan vara 

problematiskt eftersom det kan vara svårt att mäta hur en kommunikativ process har förändrat 

kapaciteten i sociala nätverk. Men det gör det inte desto mindre viktigt. Men, givetvis är det viktigt 

att det som faktiskt byggs blir bra och tillfredsställer medborgarnas behov och där ses den 

kommunikativa processen som ett sätt att faktiskt komma fram till vad det är för behov (Healey, 

1997: 69).  

2.5 Den kommunikativa planerarens dilemma 
Den kommunikativa planerarens roll är ett konstant avvägande mellan att påverka processen för 

mycket eller för litet. Helst ska planeraren vara en ”passiv” medlare som tar lite plats i processen 

men inte för passiv för då finns risken att vissa intressenter får mer inflytande än andra och då 

förlorar hela processen sin legitimitet (Sager, 2013: 31). Planeraren ska skapa förutsättningar för en 

jämlik dialog och gå emot manipulativa taktiker som kan uppkomma under planeringsprocessen 

(Sager, 2013: 62, 175). Hur ger man förutsättningar för en jämlik planeringsprocess utan att 

underminera deltagarnas egna förmåga till problemlösning? Sager (2013: 37f) menar att det finns 

flera saker en planerare kan göra i en situation där man måste justera maktförhållandena för att få 

till en mer jämlik deliberativ process. Antingen genom transparens, att åskådliggöra det 

maktmissbruk som sker, ett annat alternativ är att faktiskt gå in och hjälpa en i processen 

marginaliserad grupp att formulera sig gentemot en mer resursstark aktör.  

”Planerarens dilemma är att man vill öka de resurssvagas deltagande i den 

offentliga dialogen utan att för den skullen skapa olika normer för 

deltagandet för olika samhällsgrupper” (Khakee & Johansson, 2009: 52).  

Problemet kvarstår dock, det är deltagarna själva som ska formulera sina problem och lösningar 

vilket gör att planeraren hela tiden måste påminna sig om vad dennes roll är: att få intressenter att 

samarbeta med varandra i kreativa processer för att skapa ett slutresultat som är bättre än vad de 

skulle kunna gjort på egen hand (Sager, 2013: 161).  
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En annan svårighet som den kommunikativa planeraren måste undvika är paternalism, eftersom 

KPT i grunden är anti-paternalistiskt. Utgår vi ifrån KPT och dess deliberativa principer så ligger 

makten att definiera vad som är allmänhetens bästa helt hos folket, det är inte en speciell kunskap 

som finns hos experter eller andra ledare (Beethamn, 1991: 89 i Sager, 2013: 26). Det innebär att 

man som planerare måste lämna sin egen övertygelse om vad som är rätt i en viss situation åt sidan 

för att helt låta gemene man fatta rationella beslut om allmänheten bästa. Ta miljödebatten som 

exempel, är det rätt att förbjuda plastpåsar över huvudet på medborgarna med en tro på att de 

själva inte är kapabla att ta det ”rätta” beslutet själva? Inom den kommunikativa planeringen så tas 

det ett tydligt ställningstagande att alla intressenter ska få föra sin talan oavsett om det går emot 

alla miljöexperters råd. Det finns naturligtvis en chans att allmänheten själva ser det rationella i att 

förbjuda plastpåsar också. KTP:s ansatser att föra över mer inflytande och ansvar på medborgarna 

innebär inte att planeringen handfallet låter de strukturella krafterna i samhället forma framtiden, 

utan det ses som ett mer effektivt medel att nå värden som rättvisa, jämlikhet och ett ekologiskt 

hållbart samhälle (Strömgren, 2007: 48f). Men det kräver en stark övertygelse som kommunikativ 

planerare att inte försöka påverka en process åt en riktning som planeraren själv ”vet är bäst”. 

”The paternalist believes she knows what is good for others and feels herself justified in 

imposing her judgment on others, while the deliberative democrat believes that what is right 

must be justified and accepted in deliberation. A basic assumption underlying deliberative 

democracy… is that no one has privileged access to truth or to the true interest of others.” 

(Rostbøll 2005: 388 i Sager 2013: 27) 

 Det här gäller även att olika aktörer även har möjligheten att tacka nej till att delta i en 

planeringsprocess, även om planeraren ser ett stort värde i att den aktören borde vara med för att 

försvara sina intressen. Sager (2013: 101) menar dock att det fortfarande är önskvärt att föra en 

dialog med aktörer som inte vill vara delaktiga för att kunna få mer input och på det sättet skapa 

en bättre stadsplanering. 

2.6 Kritik mot den kollaborativa planeringen 
En hel del av kritiken mot KPT finns emot Habermas kommunikativa rationalitet och dess fokus 

på konsensusbyggande. Kritiken är att det är naivt att tro att det går att åstadkomma en autentisk 

dialog en planeringspraktik som i grunden är så styrt av politik och andra starka intressen 

(Goodspeed 2016). Vidare ses konsensus på med skepsis eftersom finns en uppenbar risk att en 

oliktänkande minoritet exkluderas, att det är, likt det ideala samtalet, en komplett illusion eftersom 

alla individer aldrig kan agera neutralt i förhållande till sina politiska positioneringar (Hillier 2003, 

Twedwr-Jones & Allmendinger 1998 i Sager 2013: 12). Tanken är att normalstadiet i ett pluralistiskt 
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samhälle är konflikt och att ett konsensustvång skulle då också vara en attack mot friheten själv 

(Flyvbjerg 1998 i Sager 2013: 12). Sager (2013: 13) menar att pluralist argumentet snarare är ett 

bevis för att breda överenskommelser är nödvändiga, men medger att det inte alltid är lätt 

genomförbart. Utvecklingen inom KPT har gått mot att inte enbart utgå ifrån Habermas ideala 

samtal utan mot ”hybriddialoger” där det även finns mer utrymme för förhandling och debatt för 

att bättre möta verklighetens villkor (Booher & Innes, 2010: 37, Sager 2013: 6). Booher & Innes 

(2010) menar att den kollaborativa rationaliteten (deras utveckling av kommunikativ rationalitet) 

inte fyller ett syfte i planeringssituationer där det inte finns ett ömsesidigt beroende bland aktörerna. 

Finns inte det här så finns det inte heller någon anledning att använda sig av en kollaborativ metod. 

En annan kritik mot KPT är den om värderelativism och hur det krockar med vad många skulle 

anse är planeringspraktikens yttersta uppgift, att slå vakt om ett allmänt intresse (Goodspeed, 2016). 

Healey (1997: 55, 69) förespråkar ett relativistiskt förhållningssätt för att planeringen bättre ska 

kunna lösa problem i lokala planeringssammanhang. Det innebär inte att det allmänna intresset är 

ointressant, tvärtom så ser Healey och andra kommunikativa planeringsteorietiker att en deliberativ 

planeringsprocess där medborgarna ges en hög grad inflytande är ett mer effektivt verktyg för att 

stå emot de strukturella krafterna i samhället och nå upplysningens tankar om rättvisa och jämlikhet 

(Strömgren 2007: 48f). Vilket leder in oss på kritiken att KPT misslyckas med det som är dess mål, 

nämligen att uppmärksamma maktobalanser och att den dessutom varit en ofrivillig facilitator för 

nyliberal policy (Sager 2010: xiii). Kritiken mot KPT får kredibilitet om det är så att planeraren 

bjuder in till en dialog utan att ge lokalsamhället några verktyg för att stå emot fastighetsägarnas 

intressen (Sager 2013: 235). I ett sådant fall ger lokalsamhällets medverkan falsk legitimitet till 

planprocessen utåt och invånarnas förtroende till planeringsmyndigheten minskar. Sager (2013: 

169ff) menar att det finns en del likheter mellan KPT och New Public Management som kan 

förvilla, som att de båda är fokuserade på brukarnas behov och är måna om att involvera dem för 

att lösa just deras behov. KPT måste dock ha ett bredare angreppsätt då det inte bara är de som 

brukar en ”slutprodukt” som är intressant utan även de som påverkas av den. KPT breddar den 

offentliga debatten eftersom mer input ger bättre resultat. NPM smalnar av debatten med tanken 

att kostnadseffektivisera. Ett hot mot den kommunikativa planeringen är just kraven på effektivare 

planprocesser; det vill säga att det ska ta kortare tid att genomföra en plan.  

2.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så syftar KPT till att skapa jämlika planeringsprocesser som styrs av 

kommunikativ rationalitet. Den kommunikativa planeringsprocessen förutsätter att de olika 

aktörerna får behålla sin självständighet, mötas på lika villkor så kan de nå konsensuslösningar inom 

planeringsfrågor som annars präglas av intressekonflikt. Att de är självständiga betyder inte att de 
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inte är beroende av varandra utan tvärtom så är ett ömsesidigt beroende en förutsättning för ett 

konstruktivt samarbete. Dessutom, i enlighet med nätverksteori så är ingen aktör själv stark nog att 

utföra strukturella förändringar. Kommunikativ planering är inte att kompromissa så att alla är 

halvnöjda med resultatet utan målet är att ett samarbete mellan processens olika deltagare ska skapa 

synergieffekter, att skapa ett bättre resultat än de enskilda aktörerna skulle kunna göra själv. Det 

här kräver mål som inte är fastlåsta till ett visst slutresultat utan processen måste få ha sin gång och 

resultatet kanske inte alls blir som deltagarna tänkt sig från början. Den här öppenheten gör att 

fokus ligger på processen, att det finns förutsättningar för att deltagarna kan mötas på jämlika 

villkor och inte minst att det är tillräckligt många deltagare för att spegla de intressen som blir 

berörda av planeringen. Planprocessen i sig är designad för att skapa mervärden som stärkt socialt 

kapital och ökad problemhanteringsförmåga i lokalsamhället. Det här gör oftast de kommunikativa 

planeringsprocessernas resultat svårmätta vilket kan vara en nackdel i en organisation som 

förväntar sig kvantitativa resultat. Planerararens roll är primärt som facilitator där hon ska skapa 

förutsättningar för att intressenterna själva får definiera sina behov och sedan hjälpa dem jobba 

mot det gemensamma målet. Det är en svår balansakt som inriktar sig på att stärka intressenternas 

förmåga att självständigt svara för sina behov utan att för den delen påverka utgången för mycket.  

Konceptmodell över en kommunikativ planeringsprocess 
Modellen är baserad på det här teorikapitlet och visar hur en kommunikativ planeringsprocess för 

en medborgarledd utveckling av det offentliga rummet idealt ska fungera. Det går att utläsa vilka 

faktorer som styr den kommunikativa planeringsprocessens förutsättningar, dess interaktion och 

vilka resultat som den ska generera.   

 

Figur 1 Konceptmodell över den kommunikativa planeringsprocessen (egen illustration) 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT  

Det här kapitlet redogör för aktuell forskning som berör kommunens roll i förhållande till medborgarledda initiativ 

i det offentliga rummet ooch hur den påverkar genom initiativets livslängd.  

Civic initiatives are issue‐oriented projects that have an assignable social 

and geographical origin, often in loose and informal structures, serving a 

specific community interest that can change while the project expands 

socially and geographically  

(Boonstra 2015: 25) 

Medborgarledd stadsutveckling tar sitt utryck i många olika former, i varierande skalor, med olika 

motivation med det gemensamma att det är initierat för att lösa ett specifikt problem på en specifik, 

geografisk plats. Vad det är för behov varierar givetvis, från att lösa mer akuta problem som 

matbrist till att skapa en mötesplats för ett grannskap en fristad för alternativa livsstilar. Genom 

Sveriges historia så finns det gott om exempel på medborgarledd utveckling, bland annat egnahem-

rörelsen som ville lösa bostadsbristen för vanliga arbetande familjer (Stockholms stad, 1937) och 

den omfattande stadsodling som skedde under andra världskriget för att lösa matbristen 

(Johansson, 2018). Idag så ser problemen lite annorlunda ut i Sverige, de flesta av oss har våra 

basala behov sörjda för, vilket gör att medborgarinitiativen annorlunda ut och vi har en ny våg av 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet som ofta använder sig av metoder som betonar 

temporära, billiga och effektiva lösningar (Bishop & Williams 2012: 8). Den här typen av 

självorganiserad-utveckling beskrivs i forskningen genom många begrepp med snarlika 

definitioner, t.ex. begrepp som Do-It-Yourself Urbanism, Tactical Urbanism, Temporary Urbanism eller 

Open-source Urbanism. Det är ofta här man hamnar med medborgarledda projekt eftersom den här 

typen av stadsutveckling kräver relativt lite av utföraren. Sannolikheten att en grupp medborgare 

går samman och bygger en avancerad brokonstruktion som kräver resurser i både kunskap och 

material är avsevärt lägre än att de går samman och skapar en gemensam stadsodling. Ett annat 

begrepp som dyker upp är Urban Commons, urbana allmänningar som syftar på ofta platsspecifika 

resurser som sköts gemensamt av medborgare, exempelvis stadsodlingar och liknande (Parker & 

Schmidt, 2017). Sen finns det undantag givetvis, i Nederländerna så håller just nu ett 43 km2 stort 

åkerlandskap i Oosterwold, Almere, på att förvandlas till stad helt genom medborgarledd 

planerings1- och byggprocess (Rauws, 2017, MVRDV, 2019). Ett annat mer storskaligt exempel är 

ju Christiania i Köpenhamn. Ett före detta militärområde som 1971 togs över av hippies och 

                                                            
1 Den lokala planeringsmyndigheten har bidragit med ett ramverk aktörerna måste hålla sig inom, men inom det 
så sker bebyggelsen under fria former. 
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gjordes till en fristad med eget deliberativt styre och är uppmärksammat för sin liberala hållning till 

narkotika (Coppola & Vanolo, 2015). Medborgarledda initiativ ser ut på många olika sätt, har olika 

initiativtagare och startas av olika anledningar. Resterande kapitel undersöker vad forskningen säger 

om kommunens roll i att skapa förutsättningar för medborgarledda initiativ.  

3.1 Uppkomsten av medborgarledda initiativ 
Figueiredo, Horlings & Silva (2018: 8) menar att förutsättningarna för medborgarledda initiativ 

styrs av den specifika platsen och redan existerande lokala och globala förutsättningar. Vidare 

menar de att skälen till att medborgarna startar olika typer av initiativ och motiven för myndigheter 

att stötta dem är många men att det går att se en ökande trend av fenomenet i Västeuropa (Ibid: 

3). Som en global förutsättning kopplar de utveckling till den minskade välfärdsstaten och en 

nödvändighet att ”kalibrera” samhällets organisering efter de nya förutsättningar som kommer med 

det post-fordistiska samhället. Det är samma resonemang som jag för i inledningen med hjälp av 

Gualini (2010: 62) som utmynnar i att det finns två motiv för kommunen att vilja aktivera det civila 

samhället (i det här fallet i form av medborgarledd stadsutveckling). Dessa är: (1), en nyliberal 

önskan om att minimera välfärdsstaten, en decentralisering av välfärden för att spara skattepengar; 

eller (2) ett sätt att stärka det civila samhällets och välfärdsstatens ömsesidiga demokratiska 

kapacitet, ett sätt att hantera den representativa demokratins kris och fördjupa demokratin. Här går 

det att lägga till ett tredje motiv, nämligen platsmarknadsföring, att göra stadens offentliga rum mer 

attraktiva genom entreprenörsurbanism som också följer en nyliberal logik (se sida 12). Figueiredo, 

Horlings & Silva (2018: 5) ser tre skäl till att medborgare engagerar sig i medborgarinitiativ: (1), 

missnöje mot samhälleliga normer; (2), samhället tillgodoser inte medborgarens behov; (3), 

ideologisk vilja att förbättra lokalsamhället och dess autonomi. En ökad mängd medborgarledda 

initiativ kan alltså ses som en motaktion mot en nyliberalt präglad urban utveckling (Devos & 

Lofvers 2015: 2), men det kan också vara så att det är en del av denna utveckling, det som Clarke 

(se sida 12) kallade för ett ”perverst sammanträffande”. 

Boonstra (2015: 336) skiljer på förutsättningar som satt igång initiativet från första början och 

förutsättningar för förverkligande. Det som sätter igång initiativet är interna drivkrafter hos en 

grupp medborgare som identifierat ett behov i stadens rum. Hon beskriver processen som 

”decoding” när medborgarna visualiserar nya funktioner i ett redan existerande stadsrum. Den 

andra förutsättningen har med huruvida omgivningen (kommun, lagstiftning) är mottaglig för 

initiativet och där är tidigare erfarenhet av medborgarledda initiativ av vikt (Boonstra, 2015: 337). 

Tittar vi på mer platsspecifika förutsättningar så menar Shelia Foster (2011: 67) att förutsättningar 

för medborgarledd utveckling finns på platser där det är regulatory slippage, vilket syftar på ett glapp 

mellan regleringskrav och myndigheternas upprätthållande av dessa krav. Det här händer i 
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offentliga rum när kommunen inte har en vilja eller resurser nog för att ta hand om platsen som 

det är tänkt. När glappet blir för stort så skapas incitament för att göra någonting åt problemet, 

vilket leder till att medborgare själva tar över förvaltningen eller gör det i samarbete med 

kommunen. Foster (2011) ser alltså ett samband mellan kommunens tillbakadragande, eller 

frånvaro, och framväxten av medborgarinitiativ. Samtidigt säger hon, som vi ser i nästa stycke att 

kommunens stöttning kan vara viktig för ett initiativs överlevnad (se sidan xx). Castell (2011: 1) 

menar att medborgarinitiativ ofta är svaret på ett behov som inte tillgodoses av den formella 

planeringen och ser ett samband med bostadsområden med låg tilltro till de demokratiska 

institutionerna. Det måste inte vara en brist på resurser dock utan det kan finnas andra anledningar. 

Foster menar att ett skäl kan vara omvärderingen av de regleringskrav som gäller, att nya tolkningar 

görs eller att gamla krav är känns orimliga vilket då gör att kommunen inte ser någon mening i att 

upprätthålla dem. Boonstra (2015: 336)   

3.2 Kommunens roll i en medborgarledd stadsutveckling – en balansakt 
Kommunens roll i förhållande till medborgarledd stadsutveckling är komplex och är ett möte som 

ger upphov till flera svåra avvägningar för både tjänsteperson och medborgare. Jag menar att ett 

grundläggande skäl är att kommunen är ansvarig som planeringsmyndighet för samhällets 

långsiktiga hållbarhet vilket i sig kräver inskränkningar i den individuella friheten (Plan- och 

bygglagen 1 kap, § 1). Det är en maktrelation där det är kommunen som har möjligheten att 

genomföra sin vilja gentemot medborgaren och uppmuntras göra det vilket ger två aktörer med 

helt olika möjligheter till handling. Foster (2011: 110) påpekar också det fortfarande är kommunen 

som äger marken och på det sättet har möjligheten att bestämma över den gemensamma resursen, 

vem som har tillträde osv. Återkommande i forskningen är hur spänningen mellan myndighet och 

medborgare kan ta sig i uttryck och hur kommunen bör agera för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för en medborgarledd utveckling. Det är en balansakt mellan kommun och 

medborgare, där kommunens behov av kontroll och förutsägbarhet ställs mot medborgarens 

möjligheter att uttrycka sin kreativitet och själv formlera sina behov samt vara en del av lösningen 

(Fridén, 2013: 48).    

Ofta startas initiativ från civilsamhället helt på frivillig basis av obetalda eldsjälar för att lösa ett 

specifikt behov som de offentliga institutionerna inte varit kapabla att lösa (Healey 2015: 111). Men 

någon gång längs med vägen så har de fått stöttning från någon organisation eller från kommunen. 

Patsy Healey (2015:116) menar att många initiativ är i behov av stöd från det offentliga för att vara 

lyckosamma och uthålliga vilket innebär att en stor fråga är hur dessa samarbeten ska se ut. Hur 

mycket stöd bör en kommun ge till ett medborgarinitiativ då? Rauws (2017:15) menar att 

utmaningen för planeringen ligger i att försöka minimera potentiella negativa effekter för 
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omgivningen samtidigt som den inte får kväva den motivation och kreativitet som finns inom det 

medborgarledda initiativet. Elinor Ostrom (2000: 9) är inne på liknande tankar och talar om en 

crowding-out effect, där regeln är att staten inte ska göra det medborgarna själva kan göra (speciellt inte 

ta över den verksamhet som medborgarna startat). Parker & Johansson (2012: 7) har i sin forskning 

om urbana allmänningar ett liknande resonemang där de som approprierar den gemensamma 

resursen (allmänningen) måste vara tillräckligt autonoma för att få formulera inbördes regler 

angående användandet av resursen. Kommunens involvering blir alltså en balansakt där för mycket 

stöd riskerar att slå sönder den befintliga organisationen, men för lite riskerar att organisationen 

tappar livskraft och dör ut. Healey (1997:286ff) menar dock att det är en balansakt värd att 

eftersträva då det är i samarbetet mellan det offentliga och det civila samhället som de verkligt 

positiva synergieffekterna kan utvinnas. Det här resonerar med den kommunikativa planeringens 

tanke om anti-paternalism (se sida 24), att kommunen ska undvika att vara ”den goda 

överförmyndaren” och istället göra insatser som stärker (empowerment) initiativet. Foster (2011: 

90) menar visserligen att det finns ett självändamål med att ett medborgarinitiativ kan vara 

självorganiserande men att det också finns starka incitament för samarbeten med kommun och 

myndigheter. Kommunen kan underlätta regleringar och komma med materiell stöttning och 

därmed sänka barriärerna för möjligheten till internt samarbete i medborgargruppen. Dessutom 

menar hon att en kontakt med kommunen kan erbjuda stabilitet över tid när medlemmar i initiativet 

byts ut, speciellt när initiativen är större. Vidare menar hon att kommunen ändå alltid är inblandad 

eftersom det är deras mark, och att initiativet alltid kommer vara beroende av åtminstone ett tyst 

medgivande. Bakkers et al. (2012: 400f) menar att det finns två olika instrument en planerare i en 

faciliterande roll kan använda för att uppmuntra medborgarinitiativ, (1) facilitering genom 

nätverksstrukturering och facilitering genom processhantering. Med nätverksstrukturering menar de att 

planeringen har en möjlighet att skapa platsspecifika förutsättningar för att medborgarinitiativen 

lättare ska kunna genomföras. Det här kan vara åtgärder som att kommunen inför en viss typ av 

regler för ett område. Med processhantering menar de att planeraren tar en aktiv del i att underlätta 

genomförandet av medborgarinitiativen, ofta med tanken att nå ett gemensamt mål. Det involverar 

aktiviteter som skapar förtroende, personliga kontakter, engagemang och som ger förutsättningar 

för en gemensam förståelse och agenda. Boonstra (2015) pekar på vissa nyckelpunkter som 

kommunen kan bidra med för att främja lyckade samarbeten:  

‐ Kommun och lagstiftning måste vara mottagliga för när medborgarna identifierat ett behov 

och börjat organisera sig för att lösa problemet. Det här underlättas av när det finns tidigare 

erfarenhet och goda exempel att inspireras utav (337). 
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‐ Att skapa relationer mellan aktörer som är likasinnade (både civila och offentliga) som kan se 

hur de kan agera kreativt inom de ramar som finns för att förverkliga projektet (341). 

‐ Bidra med stöd över tid. Robusthet och resistens är något som skapas över tid, initiativet 

expanderar och minskar tills det hittar sin ”rätta” form och därmed stabilitet (343). 

Nu låter det som att alla medborgarinitiativ vill ha kommunens stöd men så är inte alltid fallet. 

Vissa vill de vara helt fristående eller så kanske formen för stödet är fel. Johansson & Parker (2012: 

20) refererar till ett exempel där en grupp äldre grannar tagit över skötseln av en lokal park eftersom 

kommunen inte gjort det. Mer och mer grannar blir engagerade och när kommunen får upp ögonen 

för vad de gör så känner de att de måste ta ansvar för situationen även fast de själva inte vill gå in 

med resurser och sköta parken. De vill således skriva ett kontrakt med grannarna för att formalisera 

deras ansvar för parken men det ”generösa” erbjudandet tackas nej till eftersom gruppen grannar 

känner att det blir för mycket ansvar. Efter det har ett informellt samarbete inletts mellan kommun 

och initiativet. 

Just kommunens behov/vilja av formalitet kan vara en annan faktor som kräver sin balansakt i 

mötet mellan kommun och medborgarlett initiativ (Booger, Connick & Innes, 2007: 199). I mötet 

med formell myndighetsutövning, vars verksamhet styrs av lagar och riktlinjer, kan det vara svårt 

för ett medborgarlett initiativ med informell organisering att hitta former för samarbeten som inte 

inkräktar på deras självständighet. Samtidigt menar Booher & Innes (2010:29f) att det i det 

komplexa samhället sällan räcker till att enbart räcker till med formella processer, och att även i 

myndigheter är informella praktiker en vardagsföreteelse som komplement. Tänk på deras begrepp 

skuggpraktik som beskriver en planerares behov av informella lösningar inom ett formellt ramverk 

(Booher & Innes 2010: 29f). 
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Figur 2 . Jämförelse mellan den formella och informella interaktionsordningen (inspirerad av Booher, Connick & Innes (2007: 198). 
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Forskning visar att det inte är helt oproblematiskt att ge medborgarna mer inflytande över 

stadsutvecklingen, eller rättare sagt det kan bli ganska problematiskt om du har inställningen att det 

är oproblematiskt (Fung, 2006). Ofta framställs element av deliberativ demokrati som ett 

komplement till en representativ demokrati och används för att fördjupa demokratin (SOU, 2016: 

5). Det kan exempelvis vara tidiga dialoger i en detaljplaneprocess eller en kommunsatsning på 

medborgarledd stadsutveckling. Tahvilzadeh (2015: 40f) menar dock att vad gäller ett fördjupande 

av demokratin så är det inte alltid fallet utan det kan ha motsatt effekt. Han visar på ett exempel i 

en dialogprocess som han studerat rörande en konflikt om utförsäljningen av hyresrätter i Alby där 

kommunen bjöd in till dialog. Kommunens intentioner med dialogen var att övertyga upprörda 

Alby-bor om att det var rätt att sälja ut, medans de drabbade ville diskutera en omförhandling av 

hela beslutet vilket då var omöjligt. Han menar att de iscensatta dialogerna har en begränsad 

inverkan på den politiska processen och ställer således den retoriska frågan ”Hur kan de bidra till 

att fördjupa demokratin om de inte blir menings-fulla forum för dialog?” 

3.3 Planerarens nya roll 
Så vad ställer det för krav på planeraren att arbeta med medborgarledda initiativ? Det är flera 

forskare som talar om behovet av en ny planerarroll för att kunna hantera medborgarinitiativ på 

ett stärkande och mer effektivt sätt (Boonstra 2015, Healey 2015, Booher & Innes 2010, Rauws 

2017). Det är inte enbart ekonomiskt stöd som initiativen behöver utan även en hand att guida dem 

i en djungel av byråkrati, lagar och kommunal praxis. Rauws (2017:15) menar att en framtida roll 

för planeraren är att inspirera och stärka medborgarinitiativ genom att bidra med sitt kunnande om 

hur deras projekt kan förverkligas, ge medborgarna stärkt självförtroende att fortsätta och hjälpa 

dem överblicka hela projektet. Boonstra (2015) kommer fram till samma slutsatser i hennes 

forskning som undersökt medborgarinitiativ runt om i Europa i olika former. Hon menar att 

planeraren ska inta rollen som navigator, en vägledare som kan hitta utrymmen att agera inom det 

formella regelverket men också mellan det formella och informella. Rollen blir att se potentialen i 

de initiativ som finns och sedan agera på det, och göra det till verklighet. Boonstra menar dock att 

det inte måste vara en planerare utan det kan även vara en civil, en anställd i en frivilligorganisation 

eller annat. Det viktiga är att det är en så kallad boundry spanner, en person som kan tänka utanför 

sin egen organisations gränser. 
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3.4 Sammanfattning forskningsöversikt 
‐ Det finns olika typer av motivation för kommuner och medborgare att engagera sig i 

medborgarinitiativ 

‐ En förutsättning för att medborgarledd utveckling i det offentliga rummet är vad Foster (2011) 

kallar regulatory slippage 

‐ Forskningen belyser att det är viktigt att hitta en balans mellan myndighet och 

medborgarinitiativ. Att det inte får vara för mycket inflytande för då stryps kreativiteten, att det 

inte får vara för lite, för då kan det bli för lite tyngd i projektet. 

‐ För att jobba effektivt med medborgarinitiativ i den fysiska planeringen kan det behövas en ny 

typ av planering och planerare. En planerare i en roll som kastat av sig oket som expert och 

istället navigerar mellan civilsamhället och det offentliga, och stöttar de initiativ som finns… 

‐ …MEN det är viktigt att inse att allt fördjupat medborgardeltagande inte leder att 

marginaliserade grupper får större plats att påverka. Ibland kan det vara tvärtom. 

3.5 Kunskapsluckor 
Efter en genomgång av relevant forskning så går det att konstatera att det saknas empiriskt 

forskning kring planerarens roll i möjliggörandet av medborgarledda initiativ i en svensk kontext. 

Den forskning som finns rör mest medborgardialoger. Det finns flera exempel på medborgarledda 

initiativ i de offentliga rummen runt om i Sverige men generaliserbar kunskap om hur kommunerna 

hanterar de osäkerheter som uppkommer saknas.    
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4 METOD 
Syfte och forskningsfrågor tillsammans med avgränsningar för studien har styrt vilka metoder för 

datainsamling och analys som valts som lämpligast och möjliga att tillämpa. Fokuset på att förstå 

hur stadsplanerare upplever sitt handlingsutrymme innebär ett behov av samtal med stadsplanerare 

kring förutsättningar såväl möjligheter som gränser för arbete med medborgarledda initiativ.  

Inriktningen på förståelse ledde till valet av en kvalitativ ansats. I mitt fall innebar detta en strävan 

att identifiera erfarenheter, perspektiv och reflektioner hos personer som varit inblandade i 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. Det viktiga har inte varit att kartlägga 

kvantitativa förekomster av olika erfarenheter eller statistiska förhållanden utan att identifiera olika 

erfarenheter, reflektioner, insikter som sedan tolkas av den intervjuande (Kvale, 1997). Det är just 

sådant som är kvalitativa ansatsers styrka.  

Studien är inspirerad av en fallstudieansats. En fallstudie är ett systematiskt sätt för forskaren att 

undersöka hur en individ, grupp, organisation eller annan typ av subjekt agerar eller fungerar i en 

viss kontext (Rutterford 2012: 119) Materialet till en fallstudie kan inhämtas från många olika källor 

som dokument (arkivmaterial, mötesanteckningar), intervjuer och observationer (direkta, 

deltagande). Som namnet antyder så är fallstudien begränsad till vissa fall, så avgränsning är därmed 

helt avgörande för fallstudiens kvalitet. Enligt Rutterford (2012: 121) finns det både fördelar och 

nackdelar med att använda fallstudier i sin forskning. Fördelen med att använda sig av en fallstudie 

är att det ger en detaljerad beskrivning och förståelse av ett enskilt fenomen. En nackdel har med 

generaliserbarheten att göra, när forskningen bara utgår ifrån specifika fall så kan det vara svårt att 

slå fast att fenomenet även uppkommer i andra fall. En annan nackdel är att de tar lång tid att 

genomföra och producerar en stor mängd data. Det leder till en annan avvägning som är viktig att 

göra när tiden är begränsad, ska forskningsprojektet omfatta en eller flera fallstudier? Fördelen med 

att göra flera fallstudier är att det ger ett kunskapsunderlag som går att jämföra med (Ruttford 2012: 

120, Yin 2007).  

Jag har i uppsatsen haft ett flexibelt förhållande till de studerade fallstudierna, och de olika fallen 

har fyllt olika funktioner. I fallet med Plantparken så är det i princip enbart för att belysa ett 

medborgarperspektiv, medan empirin från tjänstepersonerna mer handlar om hur Malmö stad 

förhåller sig till stadsodling och medborgarledd utveckling av offentliga rum på en generell nivå. 

Jag tycker inte att det är ett problem eftersom Malmö i mångt och mycket behandlar alla 

stadsodlingar på mer eller mindre samma sätt (det finns i alla fall standardiserade mallar för avtal 

osv) så tycker jag att går bra att jobba på det här sättet. Plantparken behövs för att belysa vad 

Malmös stads krav på medborgarinitiativen har för påverkan för medborgarna. I de andra två fallen 
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så finns en mer direkt koppling mellan tjänsteperson och studerat fall men resonemanget går på 

samma sätt i där också. Tjänstepersonerna utfrågas om kommunens generella inställning till 

medborgarinitiativ för att sedan röra sig närmare den praktiska verkligheten, med ansvarsfördelning 

och kommunikation mellan kommun och initiativ.   

4.1 Använda metoder 
Syfte, forskningsfrågor och valet av en kvalitativ ansats ledde vidare till valet av intervjuer som en 

metod för datainsamling. Dessutom har funnits ett behov av att få en kontextuell förståelse för hur 

den kommunala planeringen i de olika fallen sett ut samt få klargjort olika juridiska, politiska och 

policymässiga förutsättningar för stadsplanerarnas arbete. Detta har inneburit behov av att få ta del 

av olika skrivna dokument som lagar, regler, styrande dokument, planer, projektbeskrivningar, med 

mera. Dokumenten har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.  

4.2 Urval av studerade platser 
Urvalet av fall att studera har valts på följande grunder. 

1. Det ska vara ett medborgarlett initiativ i det offentliga rummet. Definitionen är ett 

självorganiserat, medborgarlett kollektivt handlande där medborgarna själva definierar sina 

mål och hur de ska nå dem oberoende av myndigheter eller yttre påverkan (Figueiredo, 

Horlings & Silva, 2018: 1). Ett absolut krav är att det är medborgarna som själva genomför 

initiaitivet. 

2. Det medborgarledda initiativet ska ske på allmän platsmark.  

3. De medborgarledda initiativen ska vara icke-kommersiella med kommunen och 

medborgarna som tydliga huvudaktörer 

Under förstudierna till uppsatsen blev det även viktigt att de undersökta fallen var olika varandra 

eftersom det ger en möjlighet att se om det finns likheter eller olikheter när förutsättningarna skiljer 

sig åt. Valet av studerade orter har skett utifrån att en önskan om både få en möjlighet till jämförelse 

men också genom ett val av olika orter få möjlighet att upptäcka olika aspekter. De olika studerade 

fallen fyller därför olika funktioner. Möjligheterna att praktiskt genomföra intervjuerna har 

påverkat bekvämlighetsurval (Bryman, 2001).  

Presentation av fallen och hur de skiljer sig: 

Dungen gemensamhetspark är ett medborgarinitiativ utan tillstånd från Umeå kommun 

#Pixlapiren är ett kommuninitierat projekt för att uppmuntra kreativitet hos medborgarna och ett 

sätt att platsmarknadsföra Oslopiren i Helsingborg. 
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Plantparken i Västra hamnen är ett medborgarinitiativ med tillstånd från Malmö kommun 

Jag valde bort fall som var för lika de jag redan hittat eftersom jag ville ha möjligheten att undersöka 

olika förutsättningar för medborgarledd utveckling av offentliga rum.  

4.3 Intervjuerna 
Intervjuer kan genomföras på en rad olika sätt: De kan vara öppna eller styrda, ostrukturerade eller 

strukturerade (Farthing, 2016: 128). De olika benämningarna betyder inte att det finns bara två 

extremtyper av intervjuer. I många fall finns mellanlägen. Ett exempel är den semi-strukturerade 

intervjun där det finns vissa förberedda frågeteman att utgå från men en frihet i att komplettera 

dessa frågor eller lägga om ordningen på dem vid intervjutillfället (Byrne, 2012: 207f). Intervjuer 

kan också genomföras med enskilda eller i form av gruppintervjuer som fokusgrupper, 

panelintervjuer.  De kan ske i möten eller via exempelvis telefon (Farthing, 2016: 131). 

Studien sker utifrån ett kommunikativt planeringsteoretiskt perspektiv och med en kvalitativ ansats 

vilket har påverkat utformningen av mina intervjufrågor. Intervjufrågorna har utvecklats i dialog 

med den teoretiska referensramen. Med en kvalitativ ansats handlar det inte om att ställa frågor 

som kan besvaras med ja eller nej utan om att fånga mönster, reflektioner, beteenden, attityder och 

erfarenheter (Farthing, 2016: 127). 

Så valet av semi-strukturerade intervjufrågor som både innebar en styrning utifrån det valda 

teoretiska perspektivet genom olika tematiska frågor tillät också en öppenhet och svarsutrymme 

för att fånga upp och utveckla nyanser och nya inslag i dialog mellan den intervjuande och den 

intervjuade. Öppnare intervjuformer som den semi-strukturerade passar när det är ett 

forskningsområde som är relativt lite studerat (Farthing, 2016: 129). Min syn på intervjuer är att 

innehåll och mening i dessa konstrueras i ett gemensamt utbyte mellan deltagarna.  

Det hade varit intressant att pröva fokusgrupper. Just fokusgrupper har visat sig vara värdefulla för 

att få fram olika åsikter och perspektiv (Bhatt, 2012: 163). Fokusgrupperna hade dels kunnat bestå 

av stadsplanerare från olika orter men också av grupper där planerare, medborgare och politiker 

hade kunnat reflektera över gemensamma frågeställningar. Det visade sig dock vara svårt nog att 

få till stånd enskilda intervjuer vilket innebar att fokusgrupper fick väljas bort.   

Det var svårt att få till stånd intervjuerna och tog lång tid. Det här trots att jag bemöttes av en 

positiv attityd men jag blev ofta hänvisad vidare till andra planerare och när jag väl hittade rätt 

person gjorde fulla scheman att de var svårt att hitta tid för intervjuerna. En försvårande 

omständighet var att jag ville intervjua både medborgare och planerare vid samma tillfälle eftersom 

jag ofta behövt ta mig långt för att utföra intervjuerna. Det har lett till att vissa intervjuer först blev 
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klara samma dag som jag utförde dem, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Yttre 

omständigheter gjorde att nästan alla intervjuer genomfördes under en upplevd tidspress. Jag 

skriver upplevd eftersom oftast så visade det sig att informanterna gav intervjun den tid som 

behövdes. En viss stress kan också det ha påverkat studieresultatet. I de fall som jag inte kände att 

jag fick svar på alla frågor så har jag haft möjligheten att ställa förtydligande frågor via mejl. Det 

gjordes vid tre tillfällen. I nästan alla fall så blev jag hänvisad vidare av den person som jag först 

tänkt att intervjua vilket innebar att de jag intervjuade inte var mitt eget första val. Det kan ha 

funnits skillnader i erfarenhet och upplevelser mellan de som valde att inte ställa upp på intervju 

och de som gjorde det. Det är svårt för mig att avgöra men tolkningen av resultatet får göras med 

hänsyn till detta.   

Totalt har sju personer intervjuats i den här studien. Fyra planerare och tre medborgare aktiva i de 

tre undersökta medborgarinitiativen.  Genom att intervjua kommunala planerare och medborgare 

har jag fått en möjlighet att jämföra erfarenheter och perspektiv. Möjliga informanter identifierades 

genom att först identifiera intressanta medborgarinitiativ. När sådana identifierats kontaktades 

planerare och medborgare på respektive ort.  

Inför intervjuerna utarbetades frågemallar för de semi-strukturerade intervjuerna. Dessa testades 

med ett antal personer för att avgöra relevans och förståelighet. Intervjuerna varade runt en timme. 

I några fall har följts upp med frågor i efterhand via mejl. Intervjuerna har skett i miljöer som är 

kända av de intervjuade, då de antingen skett på deras arbetsplats eller på en plats de själva valt. 

Detta är något som anses kunna bidra till en avdramatiserad intervju (Bhatt, 2012: 168). Besök i 

fältet innebar en möjlighet att stämma av antaganden om vad som är fältet genom vad som kan 

kallas fria observationer (Byrne, 2012: 211).  

Jag tror inte på att intervjuer kan ske avskalade från påverkan av olika förhållanden som plats, 

intervjuarens egenskaper, egenskaper hos den intervjuade, maktförhållanden (Byrne, 2012: 211ff), 

och annat. Däremot kan en medvetenhet om möjlig påverkan av aspekter som ålder, kön, etnicitet 

och liknande göra att man försöker motverka negativ påverkan. Intervjuare och flera av de 

intervjuade delade samma professionella bakgrund vilket kan ha underlättat intervjuerna genom en 

delad förförståelse men också lett till en viss inskränkning av olika perspektiv genom den 

professionella inramningen. Intervjuerna följde ofta en kronologisk och processtruktur från det att 

ett medborgarinitiativ blev aktuellt till hur det processades. Intervjuerna har i mycket gått ut på att 

rekonstruera ett händelseförlopp vilket kan innebära att saker glömts eller omtolkats. 

Tjänstepersonerna verkar i hierarkiska organisationer vilket innebär maktrelationer. Detta kan 

också påverkat vad och hur de berättar. Detta menar jag inte är något som går att undvika utan en 
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del av den kvalitativa ansatsens styrka är medvetenhet om dessa förhållanden. Något som kan bidra 

till en fördjupad tolkning och förståelse.  

Intervjuerna dokumenterades efter medgivande från de intervjuade med mobiltelefon. De har 

senare transkriberats med viss förenklad transkription där det huvudsakliga innehållet har återgetts 

efter viss språklig bearbetning för förståelse. De använda citaten har bearbetats språkligt för att bli 

lättlästa. Det är dock till stor del talspråk vilket skiljer sig från skrivspråk vilket kan påverka 

tolkningen av citaten i negativ riktning.  

4.4 Dokumentanalys 
I den här studien så har lagstiftning analyserats för att få en förståelse för hur lagutrymmet påverkar 

möjligheterna till att arbeta med medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. De två 

lagstiftningar som har studerats är följande:  Ordningslagen (1993:1617), reglerar bland annat 

allmän ordning på offentlig plats och plan- och bygglagen (2010:900), reglerar planläggningen av 

mark, vatten och byggande. 

Utöver lagstiftning så har även kommunala riktlinjer för allmän platsmark undersökts i alla tre 

kommuner. För att få en kontextuell förståelse så har även kommunala dokument som 

översiktsplan, och diverse strategiska riktlinjer och annat relevant material lästs.  

4.5 Kvalitativ analys 
De transkriberade intervjuerna har analyserats med kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen 

används för att studera sociala fenomen där mänskliga relationer och erfarenheter står i fokus (Fejes 

& Thornberg, 2015: 35). Den kvalitativa analysen har genomförts i två steg med utgångspunkt i 

den kommunikativa planeringsmodellen (se sida 18). I det första steget har det empiriska materialet 

strukturerats efter fyra olika teman som valts med bakgrund av studiens forskningsfrågor, 

förutsättningar, interaktion, resultat och planerarens roll. Syftet med den här tematiseringen är att på ett 

mer systematiskt sätt kunna besvara studiens övergripande forskningsfråga, hur det går att förstå 

medborgarledd utveckling i det offentliga rummet utifrån kommunikativ planeringsteori. I det andra steget har 

dessa teman analyserats vidare mot den kommunikativa planeringsteorin och forskningsöversikten. 

Studiens analysprocess har hämtat inspiration från grundad teori där en mer empirinära analys gett 

möjligheten till att ställa öppna frågor till det empiriska materialet, såsom ”vad säger dessa data om 

det som undersökts”, för att sedan göra en mer teoretiskt grundad analys av empirin (Fejes & 

Thornberg, 2015: 48).  

Skumläsning och intensiv läsning eller närläsning har använts varierande (Kylén, 2004: 125). Vid 

närläsningar har olika företeelser, begrepp, uttryckssätt noterats liksom relationerna mellan dessa. 

Vid närläsningen har också prövats att läsa texterna ur olika positioner eller roller för att med en 

mångfald av perspektiv kunna utvidga gjorda tolkningar. Min ingång här är att det inte finns ett 
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enda sätt att tolka intervjutexterna utan som Kvale (1997: 191ff) skriver, det finns en ”mångfald av 

tolkningar. I bedömningen av tolkningarna är tydligheten i forskningsfrågorna avgörande.  

 

Resultatet av den kvalitativa analysen är avhängigt av den enskilde forskarens förmåga att 

genomföra analysen, vilket utgör både en styrka och en svaghet (Fejes & Thornberg, 2015: 36). En 

styrka då mänskliga insikter tillåts utgöra en grund för ny förståelse, och en svaghet just för att 

resultatet är så beroende av den enskilda forskaren. Dessutom har också noterats vad som inte 

förekommer men som utifrån den teoretiska ramen skulle kunnat förekommit.  Olika teman har 

identifierats och prövats vid ytterligare närläsningar.  

4.6 Etiskt förhållningsätt 
De intervjuade har informerats om syftet med studien och dess omfattning samt om hur deras svar 

kommer att användas. De informerades om deras rättigheter till informerat samtycke. 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

har följts (2002).  

Alla intervjuade har samtyckt till att medverka med namn och yrkestitel. Medverkande kommuner 

och projekt har namngetts. De inblandade aktörer har inte sett några problem med detta. 
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5 EMPIRI OCH ANALYS ‐ INLEDNING 

I det här kapitlet presenteras nödvändig förförståelse i form av lagstiftning och introduktion till de tre olika fallen av 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet som undersökts i studien. I varje fall presenteras platsen, 

medborgarinitiativets bakgrund och kommunens relation till projektet för att ge läsaren en förståelse av dess olika 

karaktär och dess olika förutsättningar. 

5.1 Det offentliga rummet – rättigheter och skyldigheter 
Stadens offentliga rum regleras av främst två lagstiftningar, Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

och Ordningslagen (SFS 1993:1617), vilka formar förutsättningarna för platsernas användande. I 

Plan- och bygglagen (PBL) benämns offentliga rum som allmän plats och i Ordningslagen (OL) som 

offentlig plats men de definieras tämligen lika: 

”allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som 

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,” (PBL 1 kap § 4) 

”Med offentlig plats enligt denna lag avses, 1. allmänna vägar, 2. gator, 

vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 

plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan 

redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för 

detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt, 4. andra 

landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik.” (OL 1 kap § 2)    

I enlighet med PBL så har kommunen stor rådighet över de allmänna platserna då det är 

kommunen som bestämmer hur de ska användas och utformas (4 kap 8 §). Kommunen är också 

ålagd att vara huvudman för allmän plats förutom när det finns särskilda skäl till enskilt 

huvudmannaskap (4 kap 6 §). Gäller ett enskilt huvudmannaskap är det dock fortfarande 

kommunen som ansvarar för platsens användande och utformande. Det ligger även på kommunen 

(vid huvudmannaskap) att ordna de allmänna platserna så att dessa kan användas ändamålsenligt 

samt ansvarar för underhåll (6 kap, 18 §, 21§). Här får kommunen dock göra små avvikelser från 

planen så länge det inte motverkar syftet med den. Är kommunen huvudman i en detaljplan får 

denne expropriera marken för den allmänna platsen om den inte redan ägs av kommunen, en 

rättighet som även gäller en samfällighet när detaljplanen ha enskilt huvudmannaskap (PBL 6 kap, 

§13 - §15). Markägaren har också rätt att få marken inlöst av detaljplanens huvudman PBL 14 Kap 

§ 14. En allmän plats ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olyckor begränsas och att 

betydande olägenheter för omgivningen undviks (PBL 8 kap 16 §). 
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I ordningslagen (SFS 1993:1617) finns bestämmelser som reglerar allmän ordning och säkerhet i 

det offentliga rummet. Ordningslagen reglerar rätten till allmänna sammankomster (t.ex. 

demonstrationer, konserter ”och andra sammankomster vid vilka mötesfrihet utövas”) förbehållet 

att det finns tillstånd från Polismyndigheten (OL, 2 kap 10 §). En offentlig plats inom 

detaljplanelagt område måste användas på ett sätt som stämmer överens med det ändamål platsen 

upplåtits för eller som är allmänt vedertaget, allt annat kräver tillstånd från Polismyndigheten (OL, 

3 kap 1§). Ett tillstånd krävs dock inte om platsen tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och 

utan att det inkräktar på andras tillstånd. Är det kommunen som förvaltar marken ska den tillfrågas 

innan ett tillstånd utfärdas av Polismyndigheten och där kan kommunen villkora att kommunala 

intressen som skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik ska tillgodoses av den 

tillståndssökande (OL 3 kap, 2§, §15). Kommunen själv får även meddela egna föreskrifter för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (OL 3 kap, 8 §).    

Sammanfattningsvis går det att se att kommunens rådighet över de offentliga rummen är stor, 

oavsett vem som är huvudman. Både PBL och OL utgår från detaljplanens syfte och bestämmelser 

när det gäller att avgöra vad som är ”ändamålsenlig” användning av det offentliga rummet. Det 

finns dock ett litet rum för avvikelser gentemot detaljplanen, och även om dessa inte får gå emot 

planens syfte så går det att tänka sig att det här blir en tolkningsfråga från fall till fall. I ordningslagen 

så finns det en annan öppning för alternativa användningar, och det är de temporära, oavsett om 

det är med tillstånd av Polismyndigheten eller mindre sammankomster som inte kräver tillstånd. I 

frågan om medborgarledd omvandling av det offentliga rummet så verkar det uppenbarligen vara 

genomförbart så länge som initiativets syfte samstämmer med detaljplanens och inte inkräktar på 

allmänhetens tillgänglighet till platsen. Ett initiativ som går emot syftet får det svårt, även om det 

verkar finnas lite utrymme om initiativet är temporärt.  
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5.2 Introduktion till tre fall av medborgarledd utveckling i det offentliga 

rummet  

5.2.1 Dungen, Ålidhems gemensamma park, Umeå 

 

Figur 3. Bild från gruppens egna Facebooksida (Dungen: Ålidhems gemensamma park , 2018). 

Dungen gemensamhetspark ligger i Ålidhems centrum i Umeå och startade som initiativ under 

2014 av en grupp Ålidhemsbor som ville skapa en lokal mötesplats för invånarna i stadsdelen och 

firade nyligen sitt femårsjubileum. Den täcker en parkyta på cirka 1700 kvadratmeter och ligger i 

anslutning till Ålidhems centrumbyggnad och studiefrämjandets kulturhus Klossen. På platsen har 

medborgarinitiativet har bland annat byggt en scen, satt ut några odlingslådor, gjort en grillplats 

och byggt en verktygsbod. Gemensamhetsparken ligger på kommunalt ägd parkmark och är del av 

det som officiellt heter Ekonomistråket. Gemensamhetsparken har till skillnad från de två andra 

fallen av medborgarledd utveckling aldrig haft något tillstånd för sin verksamhet från kommunen. 

Att medborgarinitiativet startade just där det gjorde verkar ha flera bakomliggande anledningar. 

Den första är enkel och har att göra med att några av parkens förgrundsgestalter var (och är) aktiva 

på studiefrämjandets kulturhus Klossen. I en intervju så berättas det om hur de vecka efter vecka 

sett på den då förfallna platsen och tyckt att det varit tråkigt att ingenting hände på platsen. Den 

dåvarande platsen beskrivs uppehållsplats för A-lagare och en och annan studentfylla men ingen 

plats som resterande Ålidhemsbor uppehöll sig på. Den andra anledningen har med Umeå 

kommuns förehavanden inne i centrum under 2013 där kommunen rev (Apberget) och flyttade 

(stadsbiblioteket) offentliga rum som föranledde protester från engagerade Umeåbor. Det här 
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inspirerade medborgarinitiativet och Dungen gemensamhetspark bör delvis ses som en 

motreaktion mot kommunen och den utvecklingen. Eller som en av initiativtagarna själv skriver, 

”en motreaktion mot kommunens försummelse av området samtidigt som man satsade enorma 

summor pengasummor på att bygga skrytbyggen nere på stan” (Axelsson, 2019). Det förklarar 

också varför medborgarinitiativet än idag är misstänksamma mot kommunen och delvis varför de 

än idag inte har velat skriva på något markupplåtelseavtal. Värt att notera här är namnet Dungens 

lokalhistoriska anknytning som refererar till en tidigare konflikt mellan kommun och Ålidhemsbor, 

där kommunen under sent 1970-tal högg ner den riktiga (skogs)”Dungen” under stora protester 

från lokalbefolkningen (Forsman, 2013). En tredje anledning kan också ha påverkat till en viss grad, 

nämligen att Ålidhem drabbades av en våg av våldsbrott och våldtäkter under 2013 vilket ledde till 

ett stort medborgerligt engagemang där man bland annat hade trygghetsvandringar och 

korvgrillning i centrum för att göra området tryggare. Under en intervju med en av initiativtagarna 

så framhåller han att det skapade ”en känsla av att man kan göra saker tillsammans” och resonerar 

att det är troligare att man då gör saker ihop igen om man redan vet att det går (Axelsson, 2019).  

Medborgarinitiativet har ingen formell organisering utan är ett löst sammansatt nätverk av 

människor med olika intressen knutna till platsen. Gruppen har en gemensam Facebook-sida, där 

information om olika events, till exempelvis städdagar och möten, utannonseras men där även viss 

annan intern kommunikation pågår. Beslut fattas genom att gruppen sitter ner och diskuterar under 

möten för att sedan rösta om hur man vill göra (Axelsson, 2019). Några av skälen till att de inte vill 

bilda en formell förening är för att de inte vill stå som juridiskt ansvariga inför kommunen, slippa 

byråkratiskt krångel och tvingas in i en ram som försvårar en direktdemokratisk omvandling av 

platsen. Från kommunens sida så ser man ingen intressekonflikt med att låta initiativet hålla på då 

verksamheten anses ligga inom detaljplanens syfte, men driftansvarig för områdets parker, Nina 

Ingvarsson (2019) säger samtidigt att det hade varit mycket lättare om de hade gjort som alla andra 

initiativ och skrivit på ett upplåtelseavtal. Ansvariga för driften av parken är fortfarande kommunen 

men den sköts mer eller mindre enbart av medborgarinitiativet vilket verkar vara en godtagbar 

lösning för båda parter (Axelsson, 2019, Ingvarsson, 2019). När kommunen har plogat området 

har dock odlingslådor körts sönder vid upprepade tillfällen vilket väckt irritation hos 

medborgarinitiativet.  
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5.2.3 Plantparken stadsodling i Västra hamnen, Malmö 

 

Figur 4 Plantparken med Västra hamnen i bakgrunden. Bild från initiativets egen facebooksida (Plantparken, 2016). 

Plantparken is not an allotment area; it is a common for residents, students, 

schools and kindergartens. It is a space for growth, ecology, encounters, 

projects and studies. Those who plant seeds and attend to its growing in 

Plantparken are also participating in a search for knowledge. 

 (Signpost 2012 i Parker & Schmidt, 2017: 208) 

Plantparken i Västra hamnen är ett stadsodlingsprojekt som initierades 2011 som ett studentprojekt 

av professor Staffan Schmidt på K3 på Malmö universitet (Lindholm, 2019b). Plantparken 

användes i dels i undervisningen men var också tänkt som ett sätt för studenterna att odla mat till 

sig själva. Projektet blev dock inte så populärt bland studenterna och när marken i området stod 

tom började boende i Västra hamnen höra av sig till initiativet och undrade om de kunde få en bit 

mark att odla på. När projektet skulle avslutas så ville engagerade deltagare fortsätta odla och en 

dialog startades med Malmö stad om att få ta över marken. Kravet från kommunen var att de skulle 

starta en förening och sedan 2015 drivs odlingen av Plantparken – förening för stadsodling i Västra 

hamnen. Idag täcker Plantparken en yta på 700 kvadratmeter som består av ett tjugotal lotter med 

totalt cirka 50 aktiva ”odlar”-medlemmar. Plantparken ligger på industrimark vilket är intressant.      

Stadsodling och medborgarinflytande i Malmö stad 
Stadsodling har länge fått relativt stor uppmärksamhet i Malmö och finns på flera ställen i staden. 

Stadsodlarna i staden är organiserade i stadsodlingsnätverket och ett forskningsprojekt, Malmö växer 

(Vinnova), med syfte att hitta nya modeller för kommuner att samskapa kring odling i det offentliga 

rummet är precis avslutat. Tidigare har även ett forskningsprojekt som tittat på kommersiell 
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stadsodling, Stadsbruk, genomförts i Malmö (Stadsbruk, 2017). Enligt Malmö stads översiktsplan 

ska kommunen ha en ”positiv attityd” till självförvaltning som stadsodling (2018). Malmö stad har 

tagit fram flera strategiska dokument rörande just stadsodling, 2014 antog tekniska nämnden i 

Malmö stad ett Program för odling på allmän plats i Malmö stad som innehåller riktlinjer för odling på 

kommunens mark och 2016 antogs en strategi för stadsodlingens organisation, finansiering och 

drift, Stadsodling på allmän plats i Malmö. Sammanfattningsvis säger dokumenten att Malmö stad ska 

uppmuntra och stödja odlingsinitiativ under strukturerade former (Malmö stad, 2016). Utöver 

dessa strategiska dokument finns det även allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark i Malmö 

stad som mer konkret talar om under vilka förutsättningar man får odla på allmän platsmark. 

Ansvarig för stadsodling på allmän platsmark är Petra Bengtsson (2019) vid fastighets- och 

gatukontoret, som i intervju säger att det tidigare arbetade fler med stadsodling men att hon nu var 

ensam ansvarig för verksamhet och administration. 

Utöver det som rent konkret har med stadsodling att göra så har Malmö stad strategier för att ge 

medborgarna inflytande över det offentliga rummet. Det går också att se i stadens översiktsplan 

där staden ska:  

‐ ”verka för etablering av informella icke-kommersiella och föränderliga mötesplatser. En 

tillåtande attityd ska anammas för att främja goda initiativ för spontana och tillfälliga platser 

för aktivitet och möten” (Malmö stad, 2018).   

‐ ”Staden stärks socialt av medborgares medverkan. Känslan av tillhörighet och ansvar för 

närmiljön ökar. Malmö stad ska aktivt främja såväl informella processer som deltagande i 

formella planprocedurer.” (Malmö stad, 2018)   

De har även en dialogenhet som jobbar specifikt med frågan om medborgardialoger och en 

dialogstrategi som uppmuntrar till medborgarinflytande (Malmö stad, 2016).  
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5.2.2 #Pixlapiren på Oslopiren, Helsingborg 

 ”Från ingenmansland till allemansland. #Pixlapiren är en unik mötesplats 

med nya aktiviteter och upplevelser. Staden lånar ut en stor yta på Oslopiren 

för att ge dig och andra helsingborgare chans att testa små och stora idéer.”  

(Helsingborg.se, 2019) 

#Pixlapiren är, till skillnad från de två andra projekten, ett kommuninitierat projekt som ligger på 

Oslopiren nära Helsingborg centralstation som startades 2016 som ska uppmuntra en 

medborgarledd utveckling. Det är ett projekt som riktar sig till Helsingborgarna att själva komma 

med sina idéer och förverkliga dem på projektområdet. Syftet har varit att skapa en kreativ 

mötesplats och locka ut helsingborgarna till det som tidigare varit ett stängt hamnområde. Kopplat 

till projektet finns det dessutom en visionsfond där det går att ansöka om pengar för att förverkliga 

sina idéer. Kommunens roll enligt projektets projektledare, Ola Paulsson (2019), är att vara 

”möjliggörare” så att den faktiska utvecklingen i området sker av medborgarna. På platsen idag 

finns det stadsodling, graffitiväggar, beachplan, skateramp, diverse konstverk och mycket mer. 

Namnet kommer från att man låtit ”pixla” upp området, delat in det i 10x10 meters rutor som 

sedan medborgarna kan låna till att förverkliga sina projekt. Platsen ingår i 

stadsutvecklingsprojektet H+ som är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern 

tid (hplus.helsingborg.se, 2019). Platsen kommer alltså att bebyggas inom några år (cirka 10 från 

projektets start) och allt som uppförs inom projektet är således temporärt (Helsingborgs kommun, 

2016).  

#Pixlapiren drivs i projektform genom stadsbyggnadsförvaltningen och projektledare är Ola 

Paulsson. Det är ett stadsövergripande projekt vilket innebär att alla förvaltningar inom staden ska 

delta i det även om så inte har varit fallet (Paulsson, 2019). Projektet har en budget på två miljoner, 

Figur 5 #Pixlapiren på Oslopiren i Helsingborg. Bild från #Pixlapirens egna facebooksida (pixlapiren, 2019). 
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två anställda genom fritidsförvaltningen och får sitt uppdrag från politiken och 

stadsledningsgruppen. Ola Paulsson (2019) kallar #Pixlapiren för en träningsanläggning för 

kreativitet och ser det som projektets uppgift att tänja på gränserna för vad som normalt är tillåtet 

i stadsrummet, vilket även innebär ett ifrågasättande av kommunens egna normer. Det här ger 

projektet en sorts mellanlägesposition mellan kommun och de medborgarinitiativ som sker på 

#Pixlapiren. Det här förstärks ytterligare av att projektledaren inte är den typiske 

kommuntjänstepersonen utan är utbildad scenograf, anställd just för att kunna ifrågasätta 

kommunens vanliga agerande (Paulsson, 2019).  
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6 KVALITATIV ANALYS – STEG 1 
Det här kapitlet presenterar empirin från de kvalitativa intervjuerna och det första steget av den kvalitativa analysen, 

den empirinära analysen. Det empiriska materialet från intervjuerna delas in i fyra teman baserade på de fyra 

operationaliserande forskningsfrågorna för att i resterande kapitel kunna besvara på den övergripande 

forskningsfrågan och studiens syfte.   

Den kvalitativa analysen delar in det empiriska materialet i fyra olika teman: förutsättningar, 

interaktion, resultat och planerarens roll. Dessa teman tar sin utgångspunkt i de 

operationaliserande forskningsfrågorna som i sin tur är utformade för att kunna underlätta för att 

förstå hur den kommunikativa planeringsteorin kan användas för att förstå en medborgarledd 

utveckling av det offentliga rummet. Genom dessa teman är förhoppningen att det går att urskilja 

skillnader och likheter mellan den kommunikativa planeringsprocessen och den process som skett 

i de undersökta fallen. Den kvalitativa analysens olika teman följer även den konceptuella modellen 

över den kommunikativa planeringsprocessen som presenterades i teorikapitlet (se sida 18). 

Modellen ger sken av att den kommunikativa planeringsprocessen är linjär, att det finns en tydlig 

start som ger förutsättningar för en jämlik process och att det sedan utmynnar i ett resultat. 

Verkligheten är mer komplex och den kommunikativa planeringsprocessen är en del av ett icke-

linjärt lärande (Booher & Innes, 2010: 37). Det ingår också i syftet av analysen att fördjupa 

kunskapen om hur den teoretiska modellen för kommunikativ planering fungerar i att analysera en 

komplex verklighet. Analysen kommer dock presenteras och diskuteras som en berättelse med en 

tydlig start, mitt och slut. 

 

Figur 6 Konceptmodell över den kommunikativa planeringsprocessen (egen illustration) 
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Likt vilken annan berättelse som helst så drivs den av ett antal karaktärer, fyra kommunala planerare 

och tre medborgare, totalt är de sju informanter som intervjuats under studiens gång. Genom deras 

erfarenheter har vi fått kunskap om hur medborgarledd utveckling i det offentliga rummet går till 

utifrån två perspektiv, planerarperspektiv och medborgarperspektiv. Ur ett nätverksteoretiskt 

perspektiv så är det här aktiva aktörer som både har möjligheten att förändra och förstärka rådande 

maktstrukturer (Healey, 1997: 58). Det empiriska materialet berättar om de förutsättningar som 

bestämmer handlingsutrymmet för att arbeta med medborgarledda initiativ och huruvida de stärks 

eller förändras under arbetets gång. 

Eftersom det är tre olika fall och sju olika informanter att hålla reda på så finns det ett behov av 

öka tydligheten över vilken informant som hör till vilket fall och huruvida de är planerare eller 

medborgare. Nedan presenteras en förtydligande kodning av informanterna.  

Första bokstaven = (P) planerare eller (M) medborgare  

Andra bokstaven = (H) Helsingborg, (M) Malmö eller (U) Umeå  

Planerare 

Kod Namn och roll 

PU Nina Ingvarsson – landskapsingenjör, driftansvarig för parkförvaltning i östra Umeå  

PM1 Petra Bengtsson – Landskapsarkitekt, ansvarig för stadsodling på fastighets- och 
gatukontoret, Malmö 

PM2 Emma Dohrmann – Landskapsarkitekt, ansvarig aktiva mötesplatser, Malmö 

PH Ola Paulsson – Projektledare #Pixlapiren, Helsingborg 

 

Medborgare 

Kod Namn och roll 
MU Lars Axelsson – en av grundarna av Dungen, Ålidhems gemensamhetspark, Umeå 
MM Li Lindholm – En av de drivande medlemmarna i Plantparken, Malmö 
MH Dimitrij Aleshkov – Tidigare initiativtagare till ett kreatörskollektiv (Makers Space) på 

#Pixlapiren, Helsingborg 
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6.1 Förutsättningar: medborgarledd utveckling av det offentliga rummet 
Det  här  temat  presenterar  det  empiriska material  som  går  att  koppla  till  förutsättningar  för  att 

medborgarledd utveckling av det offentliga rummet ska kunna inledas.  

Behov och en vilja att göra någonting  
Alla initiativ har startat utifrån att det är någon som har identifierat ett behov och sedan tagit steg 

för att tillgodose det behovet. I Umeå så såg grundarna till Dungen gemensamhetspark en 

negligerad bit park i Ålidhems centrum vecka efter vecka och beslöt sig för att aktivera platsen för 

att skapa en lokal mötesplats (MU, 2019). Att de var just de som såg behovet av att skapa en 

mötesplats 2013 kan delvis förklaras av två faktorer. Den första är att det året tidigare varit protester 

mot att Umeå kommun rivit offentliga rum vilket också har påverkat den fortsatta relationen med 

kommunen.  

[…] året innan Dungen bygget 2013 så var det ju var jag med […] och 

protesterade mot att kommunen skulle riva Apberget inne i stan som [är en 

ikonisk plats med talarstol]. […]. Umeå höll på, rev offentliga utrymmen 

och… ja, gjorde det svårare att hitta platser att […] vara på […] utan att 

betala. Det var samma diskussion när de flyttade stadsbiblioteket från 

Vasaplan […] och flyttade ner det till Älven och plötsligt fanns det ingenstans 

i centrala stan där man kunde vara utan att betala för sig. Och… ja… som 

jag känner det så var ju byggandet [av Dungen] influerat av den stämningen 

i stan, att vi bygger nånting här i vårat kvarter där vi kan vara.    

Den andra faktorn var en våld- och våldtäktvåg i Ålidhem 2012 som ledde till att grannar 

engagerade sig i diverse initiativ för att göra området tryggare, som korvgrillning och 

trygghetsvandringar. Det här menar MU (2019) gav ”en känsla av att man kan göra saker 

tillsammans med grannarna”. 

Plantparken i Västra hamnen startades 2011 av medborgarna som en möjlighet att studera urbana 

allmänningar (Urban commons) där studenter skulle få möjligheten att odla sina egna grönsaker för 

att dryga ut sin ekonomi (MM, 2019). Vår informant började engagera sig i Plantparken som 

student. Vid initiativets startpunkt så var den tilltänkta platsen för Plantparken mer perifer än den 

är idag men allt eftersom Västra hamnens bebyggelse växt fram har den (nästan) omringats av 

bebyggelse.   

Projektet #Pixlapiren är det enda av de studerade fallen som är initierat av kommunen och det blir 

lite speciellt att beskriva eftersom det är ett projekt vars syfte är att möjliggöra för medborgarledda 

initiativ. I studien så har vi undersökt ett av de här medborgarinitiativen som i sin tur varit ett 

kollektiv av ”kreatörer” vilket gör att det inte finns en lika tydlig uppdelning mellan den kommunala 

planeraren och medborgaren som i de andra fallen.  
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#Pixlapiren projektet startades eftersom kommunen ville locka ut Helsingborgarna och ge dem en 

relation till Oslopiren, ett före detta avstängt hamnområde som nu är en del av ett stort 

omvandlingsprojekt, H+ (PH, 2019). Vid början av projektet så verkar det inte varit glasklart vad 

som skulle hända med området, förutom att de skulle ”ge det till Helsingborgarna” (PH, 2019). 

Man ville ge det till Helsingborgarna utan att egentligen säga någonting om 

vad kommer här och blir, vad kommer det hamna i och så vidare. Och hur 

gör man det? Ja då kom det här begreppet pixla för att vi sa att det är svårt 

att få en relation till eftersom det bara är en stor asfaltyta egentligen vad 

ska jag göra här, vad kan jag göra av det? Då kom vi på att pixla upp 

området, vi rutar in området och så säger vi till medborgarna att här kan du 

ta en del i besittning, du kan få en pixel, eller två, eller fyra eller åtta eller en 

rund. Men just det här att vi gör ett rutsystem gör att man kan liksom få en 

relation. Att det här kan bli min bit av det här området. Och här kan du då 

göra vad du vill. Fortfarande väldigt flummigt och det handlar nog om att 

ingen egentligen vet… vad finns det för behov, vad finns det för utrymme, 

vad finns det… 

Ett av de medborgarinitiativ som genomförts på #Pixlapiren är ett kreatörskollektiv och startades 

av Dimitrij Aleshkov (MH, 2019) där det uttryckta behovet var att de inte hade en plats för att 

genomföra sina projekt på.  

Det fanns många innovatörer runt om som inte hade en plats att genomföra 

sina projekt. Jag hade samma problem. Jag köper in massa tekniska prylar 

och saker och ting men egentligen jag får inte lov nu att använda dom 

hemma, dom saker och ting. Så jag behövde nån typ av garage, där jag kan 

testa dom och göra mina projekt. Och det visat sig att det egentligen var 

flera personer som befann sig i samma situation att ha ett sådant 

gemensamt garage kan man säga där vi delar på olika typer av verktyg och 

kunskaper och samtidigt som vi kan fokusera på våra egna projekt. 

En välvilligt inställd kommunal organisation 
Det räcker inte med att det finns en vilja hos en grupp medborgare för att ett initiativ i det offentliga 

rummet ska bli verklighet, utan det krävs en motpart i markägaren tillika kommunen. Detta tema 

handlar om vilket stöd de kommunala planerarna ser finns i kommunens organisation för att arbeta 

med medborgarledd utveckling av offentliga rum. Temat är i sig uppdelat i två underteman: Stöd i 

organisationer och Medborgarinitiativ i linje med kommunens vilja. Det ger en inblick i kommunens 

organisering kring medborgarinitiativ och vilket politiskt och organisatoriskt stöd som finns. Här 

finns det klara skillnader mellan de olika fallen som studerats men också likheter.  
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Stöd i den kommunala organisationen 
I alla tre fallen så ser planerarna att det finns stöd och utrymme i den kommunala organisationen 

samt en vilja att arbeta med frågor som rör ökat medborgarinflytande. PU (2019) säger att Umeå 

kommun uppmuntrar medborgarinitiativ, att det inte är någonting ovanligt och att det finns 

uttryckt att de som tjänstepersoner ska arbeta mer med medborgardialoger.  

Till exempel så har vi en broschyr som vi ger ut till allmänheten, ”Vill du 

använda den här platsen” eller ”Vill du börja stadsodla” så kan dom göra 

det genom att hyra en barack av kommunen, du kan ha biodlingar, du kan 

ha alla olika saker  

För #Pixlapiren så är det politiska mandatet och stöd från ledningsgruppen en grundläggande 

förutsättning för att projektet ska kunna drivas som det gör idag menar PH (2019). 

[…] mandatet kommer från stadsledningsgruppen. Det vill säga självaste 

direktören och politiken. Och det, så länge jag har det i ryggen så känner jag 

mig ju hemma. […] vi ifrågasätter oss och våra egna normer och det kan jag 

bara göra så länge jag har det mandatet uppifrån såklart. Annars så är jag 

ju helt friställd och det är ju också det som behövs av pixla, av visionärerna 

här, att dom känner att där har jag faktiskt ett stöd ända uppe i politiken.  

Dohrmann (2019) berättar att i Malmö arbetar de med långsiktiga strategier för att ansvaret att 

medborgarinitiativ och dialog blir bra skött inte ska ligga på enskilda medarbetare. Hon berättar 

även om att Malmö stad generellt sett jobbar för att det ska bli lättare för malmöborna att kunna 

lämna förslag till kommunen och att de idag har många vägar in i kommunen för medborgarna. En 

annan viktigt organisatorisk faktor menar PH, PM1 och PM2 är att det finns förutsättningar för att 

agera snabbt när det väl dyker upp medborgare med visioner. I Malmö så finns det till exempel en 

speciell budget avsatt för stadsodlingsinitiativ och i #Pixlapiren har ett generellt tillstånd för hela 

området gett förutsättningar för snabb respons.  

Medborgarinitiativ i linje med kommunens vilja 
Det är inte alla medborgainitiativ som kommunerna väljer att gå vidare med utan det gäller att de 

ligger i linje med kommunens vilja. Bengtsson (2019) och Dohrmann (2019) berättar att en 

förutsättning för att de ska göra någonting med ett medborgarinitiativ är om det ligger inom deras 

politiska uppdrag. 

Men om jag får in ett initiativ eller hör om någonting så det första jag gör är 

att undersöka det och kontakta dom och sen så pratar vi tillsammans eller 

ser vad det är dom vill få gjort om det överhuvudtaget faller inom ramarna 

för vår verksamhet för ofta så gör det inte det (Dohrmann, 2019) 
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förfrågningar om odlingar i stan ligger ju inom vårt område och dom ska vi 

ju lyssna på (Bengtsson, 2019) 

#Pixlapiren  har  en mer  öppen  policy  där  de  alltid  ska  säga  ja  till  de  initiativ  som  kommer  från 

medborgarna.  

vi som jobbar i det har ju lärt oss att vi ska säga ja till allting. Och sen så får 

vi i så fall be om ursäkt senare om vi inte lyckas 

Lagstiftning och kontroll  
En förutsättning som kommunen måste förhålla sig är den lagstiftning som reglerar det offentliga 

rummet. Kommunen måste kunna garantera att det offentliga rummet är öppet för alla och att det 

inte sker verksamheter där som är ordningsstörande eller innebär risker för allmänheten. Det 

innebär att det finns gränser för hur mycket kommunen kan släppa på kontrollen över de 

medborgarledda initiativen i det offentliga rummet. 

 Att tolka lagstiftningen  
Alla informanterna har en pragmatisk inställning till lagstiftningen, de ser behovet av den men gör 

alla välvilliga tolkningar av de medborgarledda initiativen så att deras verksamhet kan fortsätta. 

Dungen, Ålidhems gemensamhetspark, har inget formellt tillstånd (markupplåtelse) att bedriva sin 

parkverksamhet, något som i sig inte verkar vara något problematiskt även om PU (2019) gärna 

hade sett att de likt andra medborgarinitiativ hade det. Det har förts en dialog med politikerna i 

tekniska nämnden angående medborgarinitiativets vara eller icke vara.  

[Politikerna] har sagt att så länge det inte strider mot detaljplanen eller 

intentionen med park […] så är det ingenting som dom […] vill flytta bort 

eller vidta några åtgärder för att […] det finns ingen intressekonflikt mellan 

det dom gör där och det som vi skulle gjort på platsen eller som platsen är 

menad att vara till för. (Ingvarsson, 2019)  

   PU (2019) resonerar på samma sätt att och menar att Dungens verksamhet ”ligger så linje med 

vad en park ska användas till att det inte är ett problem”. Hon fortsätter sen med att jämföra med 

andra olagliga verksamheter som sker på kommunal mark. 

Det finns så mycket andra grova exempel på övertramp på kommunens 

mark. Folk fäller hela alléer liksom, folk tar ner träd, folk beter sig som svin 

på kommunal mark då är det här ganska harmlöst jag menar det finns ingen 

konflikt i det direkt så som är värd att lägga energi på tycker jag 

 PU (2019) säger dock att alla inte delar hennes uppfattning. 

jag vet att det finns andra, vi har ju haft diskussion och så om det och en del 

tycker att det är förjäkligt att någon kan komma in och ta och göra vad dom 

vill på kommunal mark men jag tycker inte att det är att göra vad man vill så 
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länge det är enligt detaljplanen och så. Och att det är öppet och offentlig 

karaktär. Det är ju bara att man ska se det som en hjälp att hålla det snyggt 

där eller vad man ska säga. […] det finns värre problem att ägna sig åt 

[värre övertramp på allmän plats] 

På frågan om informanterna ser lagstiftningen som ett hinder för att möjliggöra för 

medborgarledda initiativ så svarar de lite olika. PU (2019) menar att lagstiftningen kan vara en 

kommunikationsbarriär men att den egentligen är en tillgång när det gäller att möjliggöra initiativ 

för ”vet man vad det står i detaljplanen så kan man också motivera mycket medborgarinitiativ mot 

bakgrund av det”. PM2 (2019) menar att vissa initiativ faller bort på grund av kraven på öppenhet 

som kommer med allmän platsmark och att det är relativt svårt att få en markupplåtelse eftersom 

polisen generellt är restriktiv i sina bedömningar.  

I #Pixlapiren (2019) har de en lite annan inställning, där lagstiftningen ses som ett hinder som ska 

övervinnas och berättar några exempel hur de agerat för att ”övervinna” lagstiftningen (PH, 2019).  

[…] vi vill ju hela tiden övervinna dom, vi vill förenkla dom […] och då hamnar 

vi i det här att det är en möjlighet att det är tillfälligt. Och man ser rätt 

mycket mellan fingrarna. Ja, lek ni där ute liksom så. Så att vad vi då har, 

gällande bygglovet så har vi gjort nån generell, ett tillfälligt bygglovstillstånd 

för det här där vi då får flytta containrar hur vi vill inom området, vi får måla 

dom hur vi vill liksom så. Vi kallar ingenting, att detta är en lekplats till 

exempel utan det är ett konstverk så. Vi går runt lagarna hela tiden. 

PH (2019) menar att ett av målen med #Pixlapiren är att tänja på vad som är tillåtet i det offentliga 

rummet.  

Det är ju ett av våra mål att tänja på gränserna och då att vara 

möjliggörare. Som till exempel här bodde ju två killar här inne på det här 

området när vi kom hit. Lag och ordning säger att dom ska schasas bort 

såklart. Vi sa istället, ja men vi ska inte ha den här rutan till något annat just 

nu så vad kan du göra med den? Och idag är dom två av dom mest aktiva i 

området och jobbar mest för att vara här och vakta området.  

Men även för #Pixlapiren sätter lagen gränser för vad som kan tillåtas på deras område. 

Det första jag fick var en 16‐årig tjej som ville göra ett kaninberg. Okej, klart 

du ska bygga ett kaninberg. Men det där går ju inte att bygga ett kaninberg 

för då ska du ju plötsligt ha ett tillstånd för att driva djurpark, om det ska 

vara på allmän platsmark. Så att du ska ha samma tillstånd som Skansen 

har liksom för sina björnar. Du förstår? Så att vi har inget kaninberg här 

heller, tyvärr. (PH, 2019) 



47 
 

PM1 (2019) berättar om ett fall i Malmö där en förening som bedriver stadsodling också har en 

bygglekplats på allmän platsmark och hur det är problematiskt ur en säkerhetssynpunkt. Det rör 

visserligen ett annat initiativ än Plantparken men det visar ändå hur det finns utrymme att testa 

gränserna för vad som är tillåtet. Bygglekplatsen är populär, den besöks av många barn och vuxna. 

Under dagtid är föreningen närvarande, de lånar ut verktyg till barnen och ansvarar för säkerheten. 

På kvällstid däremot är de inte där och eftersom det är på allmän platsmark så får de inte hägna in 

bygglekplatsen vilket ställer till med problem.  

Men det dom bygger står ju kvar. Och det dom bygger har ju inga 

standardmått som gäller… det följer ju inte dom rekommendationerna som 

vi har på våra lekplatser. Där finns ju mått som gör att du kan fastna och 

skada dig och så vidare. Nu tar ju dom ansvar för när verksamheten är igång 

att den fungerar och det har fungerat bra hittills […] Men problemet där är 

ju att det inte är inhägnat. Om man ser på säkerheten. 

Nu har den här verksamheten pågått i två år och Bengtsson (2019) menar att de ser det som ett 

test, men att det är en fråga som håller på att utredas av jurister. Hon resonerar på följande sett när 

jag frågar varför de tillåtit verksamheten i två år. 

det finns ställen i vårt samhälle i stan som är farliga om man använder dom 

på fel sätt. Du kan klättra upp på ett hustak och ramla ner och skada dig. 

Det här är inte aviserat som ett ställe där det är riskfritt. Det står inte, kom 

och lek du skadar dig inte. Det är på nåt sätt, när man ser det så förstår 

man. Föräldrar som går dit med sina barn när det inte är någon verksamhet 

igång, det måste ligga på deras ansvar vad dom tar sig för då. Och dom som 

sköter om det dom får ju se till så att inget sitter löst och så vidare men 

däremot så är det ju klämrisk för att det är saker som har smala springor 

och sånt här. Det kan sticka ut nån pinne någonstans och så, så det är ju 

inte uppenbart livsfarligt, det är det inte. Men det hade inte, det hade inte 

gått igenom en säkerhetsbesiktning det, sådana som vi gör på lekplatser […] 

barnen som får lov att använda verktygen dom tar ansvaret och utvecklas 

med det, så vi väljer ju att se på detta som något väldigt positivt för att det 

är något barnen inte får på andra ställen  

6.1.3.1 Avtal och motprestation  
Även om det i alla fall finns en villighet att utmana praxis och försöka tolka lagen till 

medborgarinitiativens fördel så finns det fortfarande ett behov hos kommunen att kontrollera att 

platsen sköts och lämnas öppen för allmänheten. Alla de intervjuade planerarna säger att praxis är 

att skriva någon form av avtal med medborgarinitiativet för att försäkra att platsen sköts enligt 

uppsatta regler (PU, PH, PM1, PM2, 2019). Hur de här avtalen ser ut kan dock variera. Noterbart 
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är att Dungen i Umeå vägrat skriva på ett avtal, trots att det i normala fall är så kommunen hanterar 

de här frågorna (PU, 2019). 

I Malmö är skötselavtal ett krav och PM1 (2019) berättar om att Malmö stad mer eller mindre 

standardiserat dessa.   

 […] det behövs ju motprestationer av dom som ska odla, det är ju inte bara 

att starta den utan man måste vidmakthålla den och underhålla den också 

och allt det regleras ju, dels har vi riktlinjer och dels har vi ett kontrakt eller 

ett avtal som vi skriver med dom, ett skötselavtal och dom som tar på sig att 

driva en sån här odling får ju då fullfölja det som står där då. Vi 

tillhandahåller marken gratis. Dom sköter om det dom får använda, om man 

ska förenkla det väldigt. 

I Malmö stad så ställer man dessutom krav på att stadsodlarna ska ingå i en förening eftersom 

ansvaret för att en plats sköts inte ska falla på enbart en person. Genom föreningen så får 

kommunen en långsiktig kontakt med stadsodlarna som består oavsett om alla i verksamheten 

skulle bytas ut mot nya personer. Däremot behöver det inte vara en registrerad förening i alla fall. 

Det är någon som vi har sett mellan fingrarna på för att… annars det ska 

vara riktiga föreningar som har stadgar och har årsmöten och så vidare. 

Dom ska lämna in en årsredovisning hur dom har skött sin verksamhet. Det 

jag är intresserad av är ju hur deras odlingsverksamhet har fungerar. 

  Föreningskravet gällde givetvis också för Plantparken vilket inte var helt oproblematiskt menar 

MM (2019). När initiativet gick från att vara ett studentprojekt till ett ”vanligt” medborgarinitiativ 

innebar att de var tvungna att bilda en förening. Den nya formen av organisering passade inte alla 

och vissa valde att sluta med initiativet. 

[…] vi har startat en förening med folk som inte vill ha en förening. Det var ju 

ett krav, det var ju inget som kom spontant. Så det var ju mer som ett 

nödvändigt ont att vi startade en förening. […] alla som odlade innan vi 

startade en förening valde inte att vara med i föreningen […] alltså dom 

valde att sluta på grund av att det blev för uppstyrt 

MM (2019) förklarar avhoppen med att det var ett väldigt öppet projekt tidigare där kraven på 

deltagarna varit minimala vilket då förändrades med föreningskravet. I Plantparkens fall så har de 

även skrivit ett avtal på nyttjanderätt vilket beskriver vad de får göra och inte göra inom deras 

verksamhet, där det bland annat står att deras verksamhet främst ska odla grönsaker (MM, 2019).  

#Pixlapiren har ett annat angreppsätt. Eftersom ett av syftena med projektet är att stimulera 

kreativitet så finns det få krav på motprestation. PH (2019) säger först att det inte finns krav på 
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motprestation. För att förstärka det här så finns det inskrivet i projektets mål att hälften av alla 

startade initiativ ska misslyckas.  

Och jag har ju lagt in i […] projektbeskrivningen att hälften av det vi gör ska 

misslyckas. Ska misslyckas. Just för att vi inte ska ifrågasätta, vi ska inte ge 

oss in i den här diskussionen om du kommer misslyckas eller ej. Misslyckas 

du så fine. 

Det krävs visserligen ett kontrakt mellan projekt och medborgarinitiativ för att få tillgång till mark 

på området men bedömningen om vad det är som ska vara på platsen görs, förutom i några 

undantag, i princip enbart av initiativtagarna (PH, 2019). 

Här har vi ett litet kontrakt vilket säger då att du får den här ytan, den ytan 

blir din. Eftersom du skriver här och jag skriver där så har vi ett avtal i det. 

Du beskriver vad det är du vill göra. Om tre månader så möts vi igen och så 

tittar vi på om du fortfarande är där. Om du har hittat dit, eller om du har 

lagt ner den här visionen, eller om det har blivit något annat kanske. Men vi 

gör en bedömning efter tre månader vad det är. Och… sen försöker vi då 

släppa det. 

PH (2019) förtydligar det här med att de gör en bedömning efter tre månader som någonting som 

sker i dialog med initiativtagaren, och att det är initiativtagaren som får säga om denne vill fortsätta 

eller inte. Det finns dock, som nämndes ovan, några undantag där kommunen går in och avgör om 

det är ett trovärdigt projekt och det är beroende på hur mycket bidrag initiativet får från 

visionsfonden. Det går att få pengar genom något som kallas visionsfonden, upp till 10 000 kr för 

ett mindre initiativ och upp till 100 000 kr för ett större (PH, 2019). För initiativ som fått upp till 

10 000 kronor finns det inga egentliga krav på att redovisa någonting men för större projekt så görs 

ändå en bedömning av kommunen om det är ett trovärdigt projekt, även om grundtanken är att 

det är medborgaren själv som ska göra den bedömningen. 

Jag får ju tänka såhär att det här är skattemedel. De här pengarna ska 

användas i en demokratisk anda. Jag ska kunna försvara att jag har gett dig 

pengar till dom andra medborgarna (PH, 2019) 

Det finns andra, av projektet bestämda, ramar som påverkar medborgarinitiativens förutsättningar. 

Det första kravet är att det alltid är medborgaren själv som genomför initiativet, projektet kan bara 

erbjuda förutsättningar för att någonting ska kunna hända. Det andra kravet är att initiativet är 

temporärt, i konstant förändring och när det är klart får kommunen ta bort det för att använda 

platsen till ett annat initiativ.  

Paulsson (2019) lyfter fram att en av förutsättningarna för projektet är dess tillfällighet och att det är 

en möjlighet, inte en begränsning.  
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Ett av våra ledord är ju tillfälligt […]. Är det inte oerhört begränsande att 

allting ska vara tillfälligt. Nej det är en möjlighet säger jag. Det är den enda 

möjligheten vi har. Har du det med dig att det här ska vara i ständig 

förändring, vi vill skapa förändring. […]. Det är ingenting som ska etablera 

sig här […]. För mig som då kommer från teaterscenen är det fullt naturligt. 

Jag vet, jag har tre månader på mig och sen är det premiär och en månad 

efter det så river vi skiten och så ser vi aldrig den föreställningen mer.  

Just kravet att initiativen ska vara i konstantförändring menar PH (2019) kan innebära en svårighet 

eftersom det är upp till de involverade i medborgarinitiativet att bedöma om det sker någon 

förändring, en förändring som kanske inte alltid uppfattas utåt eller av det kommunala projektet. 

I Umeå så är kommunens praxis som sagt att medborgarledda initiativ i det offentliga rummet ska 

ha markupplåtelse och skötselavtal där man förbinder sig till att städa på platsen, återställa marken 

till ursprungligt skick när de lämnar och att de inte skadar träden (PU, 2019). I princip samma saker 

som det skrivs avtal om i Malmö. MU (2019) berättar att intresset för ett formaliserat tillstånd för 

deras initiativ är måttligt.  

Ja. Jag tänker ju som sagt att… ju mindre man har med kommunen att göra 

desto bättre […] Så är väl min grundinställning att, jag inte skulle 

argumentera för att skapa en juridisk förening, en förening med en juridisk 

person och skriva på ett kontrakt… om man inte var absolut tvungen  

6.2  Interaktion: kommunikation och kontroll under medborgarledd utveckling av 

offentliga rum  
Det här temat presenterar det empiriska material som går att berättar om hur interaktionen har sett 

ut mellan de olika aktörerna involverade i den medborgarledda utvecklingen av det offentliga rummet.  

Kommunikation 

”It takes two to tango” 

Likt citatet ovan antyder så kräver kommunikation en motpart och alla som dansat vet att det 

underlättar att ha en duktig partner. När det kommer till kommunikationen mellan kommuner och 

medborgarinitiativ så går det att se stora skillnader i hur den har utspelat sig, men också likheter.  

Ska vi fortsätta prata i termer av dans så finns det ett danspar som från början kan ses ha extra 

kompromerande förutsättningar för en lyckad sådan, Umeå kommun och Dungen 

gemensamhetspark. Kommunen vill bjuda upp till en hederlig bugg men Dungen har sett hur 

tråkigt det är och vill hellre dansa modern fridans för sig själva (eller i alla fall någon annan än 

kommunen). MU (2019) förklarar att det helt enkelt inte finns någon anledning till att ha en kontakt 

med kommunen eftersom det inte finns någonting som de behöver.  
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jag har aldrig upplevt att det finns någonting som vi behöver kommunen till. 

Utan att så länge kommunen inte förstör för oss eller så länge kommunen 

inte går i konflikt med Dungen så […] klarar Dungen sig själv.  

MU (2019) berättar från erfarenhet att det tvärtom blir sämre av mer kontakt med kommunen. 

[…] som fallet med […] stadsbiblioteket eller Apberget eller med det här 

kulturhuset ute i lokstallarna. Alla exempel så är det som att ju mindre 

kommunen lagt sig i desto bättre har det gått för dom. 

PU (2019) menar att det hade varit tacksamt att ha en mer formaliserad kontakt med Dungen, att 

det skulle underlätta för kommunen att informera om de (kommunen) faktiskt skulle göra 

någonting i området eller för att kunna få input från initiativet för vad som fungerar bra eller dåligt 

där. PU (2019) menar att det har varit svårt att hitta former för kommunikation men att det också 

är någonting som är en del i att arbeta med människor, alla är olika. PU (2019) att hon passar på 

att prata med medborgarinitiativets deltagare när hon är på plats ute i parken.  

[…] man får ju som tjänsteman vara ganska anpassningsbar när man ska 

prata med olika typer av människor. Så det är egentligen inget exceptionellt 

för just dom. (PU,2019) 

Den kontakt som varit mellan kommunen och Dungen har rört praktiska frågor som när 

kommunen snöskottning resulterat i sönderkörda odlingslådor eller när grus hamnar i parken. MU 

(2019) menar att de då försökte få kontakt med att responsen var dålig. PU (2019) menar att 

kontakten har varit tillräcklig för att det ska fungera. 

Men jag tycker eftersom liksom det händer ingenting där sådär som man 

behöver informera om nu riktigt från vår sida så har det väl räckt […] (PU, 

2019) 

Även i #Pixlapiren-projektet så har det funnits vissa svårigheter med att hitta en bra form för 

kommunikationen med medborgare vilket kommer ur den svårighet projektet har att hitta sin roll 

i ”mellanrummet” mellan kommun och medborgare (PH, 2019).  

[…] om vi då är ett kommunalt projekt så innebär det att vi ska 

kommunicera som en stad gör, vi ska informera om vad man kan göra här, 

om hur man kan uttrycka sig, ställa upp regler och normer på vad som är så, 

och vara inbjudande, och vi ska prata kommunspråk och vi ska använda oss 

av stadens profil. Vi ska liksom lägga till stadsvapnet i högra hörnet, du 

förstår. Men det vill vi ju inte, det är ju inte vår vision i projektet, vi vill ju 

hellre att visionären lägger orden, talar sitt språk, sådär och att vi 

egentligen då kan tala visionärens språk. Så att, där blir ju 

kommunikationssvårigheter, då sitter jag fortfarande i det där 



52 
 

mellanrummet, vad är jag i detta? Hur mycket ska jag peta i det? Hur 

mycket ska jag säga är vårt? 

PH (2019) beskriver bland annat hur mötet med MH och dennes ”kollektiv av kreatörer” 

genererade en form av konkurrenssituation mellan PH och MH roller trots att de var på olika sida 

om kommungränsen.  

Sen när då initiativen kommer, du pratade med [MM].  Dimitrij skulle ju jag 

vilja säga är en entreprenör för visionärer. Han vill ju väldigt gärna fånga 

upp initiativ och ta in dom i den kommunala sfären […]. Och där agerar ju 

han som nån sorts projektledare för… och det kan bli en jättekonstig roll för 

ibland så känner jag att [MM] ställ dig åt sidan nu, jag vill prata med 

visionärerna. Och det kan bli nån sorts konkurrenssituation om vem som 

äger visionärerna […] Så det är ju massor av såna här olika spel som pågår. 

Hur ska man angripa dom och vad ska jag i min roll som kommunen… när 

ska jag ställa mig tillbaka, vad ska jag låta ske.  

MH (2019) själv menar att kommunikationen fungerade både bra och dåligt. Att det var en 

lärokurva hur kommunen fungerade som organisation och att kollektivets initiala förståelse av 

projektet som någon form av investerare i ”startup”- verksamheter inte stämde. MM (2019) 

menade också att det var svårt att förstå vissa beslut som kommunen tog, att de ”styrde” 

kreativiteten på det sättet och att de lämnade deras kollektiv utanför beslutet. 

Om kommunen skulle komma på att dom ville ha en container med vatten 

där folk ska kunna simma så kunde dom genomföra det väldigt snabbt. 

Vilket för oss var lite grann att en insikt att dom beslutsfattare som finns i 

kommunen kan styra den projekt själva. Dom styr var kreativiteten ska vara. 

Och det finns ingen omröstning eller inga tydlig guidelines. Det går mycket 

på känsla oftast där. Så kommer en bra säljare att man vill ha en cirkus här 

och man får 200 000 kronor och man kan genomföra en cirkus så kommer 

kommunen köpa detta. Utan att communityt är med och röstar till exempel 

om detta. I vårt fall, varje gång vi skulle till exempel genomföra ett projekt 

eller till exempel göra nån typ av satsning så fick hela tiden communityt 

tycka till. Ja men ska vi verkligen göra det eller inte, gynnar det communityt 

eller inte, så två olika arbetssätt eller tankesätt kring investeringar. 

Det här menade MH (2019) ledde till att förtroendet för kommunen minskade inom deras kollektiv. 

I fallet med Plantparken och Malmö stad så går det inte att identifiera de här problemen med 

kommunikation som finns i de andra fallen. Visserligen så säger MM (2019) att det fanns vissa 

svårigheter i början men att den stadigt blivit bättre när de blivit en riktig förening och de lärt sig 

vem de ska prata med. Det som egentligen startade en mer kontinuerlig kontakt med kommunen 

var berättar MM (2019) när deras vatten blev nedgrävt när en skola anlades i anslutning till deras 



53 
 

stadsodling. Från en lite trög start hittade de en engagerad tjänsteperson och det hela slutade med 

att de fick ett nytt vattenuttag med fyra kranar (vilket var bättre än deras tidigare provisoriska 

lösning). Sen så har kommunikationen varit god sen dess. MM (2019) menar att det finns många 

vägar att ta för att komma i kontakt med kommunen och berättar också om att de är med i ett 

nätverk för stadsodling i Malmö som ytterligare underlättar kontakten med kommunen. 

vi är med i samma odlingsnätverk, stadsodlingsnätverk, där gatukontoret 

också är representerade. […] där är ju också ett tillfälle att prata med nån 

från gatukontoret om det skulle vara någonting. [Är det svårt att 

kommunicera med en tjänsteperson] så har vi andra vägar att nå på. […] Det 

är lättillgängligt 

PM1 (2019) menar kommunens kontakt varit väldigt god under de senaste åren och att de tagit 

många åtgärder för att förbättra den  

Ja, jag upplever att det senaste året har vi haft tät och bra kontakt med dom 

föreningar som vi har avtal med. Det har pågått ett projekt, ett Vinnova‐

projekt, som har drivits av miljöförvaltningen i drygt två år som handlar om 

just samverkansformerna mellan kommunen och odlarföreningar. Och där 

har vi träffats, vi har haft gemensamma workshops och vi har haft 

gemensamma studieresor så det är ju några av dom här odlarföreningarna 

som vi har träffat väldigt mycket det gångna året och det har ju lett fram till 

att dom själva organiserat sig i en paraplyförening så att dom blir lite 

starkare gentemot oss, dom har liksom ett språkrör gentemot kommunen. 

 

Kontroll och ansvarsfördelning under projektens gång 
I ett tidigare stycke beskrev planerarna vilka åtgärder som de tog för att kunna ha någon form av 

kontroll på vad som händer på deras allmänna mark, som till exempel avtal. I det här stycket så 

beskriver de och medborgarna hur ansvarsfördelningen sett ut under initiativens gång och hur det 

har kontrollerats, om det gjort det, att den efterlevs.  

I Umeå och i fallet med Dungen där det inte skrevs något avtal när initiativet startade så har en 

ansvarsfördelning växt fram inkrementell över tid. PU (2019) menar att det egentligen inte varit 

några problem med ansvarsfördelningen men att deras entreprenör var kritiska i början eftersom 

det blev svårare för dem att klippa gräset när det var odlingslådor som stod i vägen. PU (2019) 

menar att de inte lägger sig i så länge parken sköts.   

Det finns ingen överenskommelse utan det är ju lite mer ”aha, dom sopar 

grus nu” ja då får dom väl göra det. […] sköts det bra varför ska vi lägga oss 

i det 
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PU (2019) menar att kommunen tar steget tillbaks och låter Dungen sköta sin egen park under 

förutsättning att det inte byggs farliga konstruktioner. 

Man får väl ta steget tillbaks och … jag tror ändå dom tillfällena som jag 

pratat med folk där att jag sagt […] att det kan vara farligt att bygga 

konstruktioner folk kan trilla ner [ifrån] […] och det känns som att de fattat 

den grejen […] jag känner mig ganska trygg, ja. Man måste ju våga lita på 

folk också 

MU (2019) menar att Dungen helst av allt skulle sköta all förvaltning av parken själva eftersom det 

hänt att parkens inventarier blivit sönderkörda av snöskottning och gräsklippning. 

I #Pixlapiren vars grundinställning är att initiativen är föränderliga och temporära så uppkommer 

en annan typ av problematik som kräver kontrollåtgärder. Vad händer när initiativen stannar upp 

eller blir för etablerade? Det hände MHs initiativ där deras kollektiv av kreatörer helt enkelt inte 

fick förnyat kontrakt och nu blivit tvungna att flytta från piren till ett annat ställe som är mer 

”lämpligt” ur kommunens synvinkel. PH (2019) berättar om svårigheten med att några av deras 

främsta visionärer blev så pass etablerade att de inte längre passade in i konceptet Pixla. 

Där vi då hade 40 entreprenörer som på ett år gick från vision till att bli 

företag skulle jag vilja säga. Så att vid årsskiftet kastade vi ut dom, vi 

kastade ut våra främsta visionärer just för att, dom här är ju etablerade, 

plötsligt har vi ju gått i stå i vårt tänkande att utveckla kreativitet. Tomma 

lokaler nu, här vad kan vi göra nu? Och det blev ju också en frågeställning, 

har vi gjort rätt här? Först bjuder vi in folk att förverkliga sina visioner, och 

sen när dom kan stå på egna ben slänger vi ut er, och vem är då vi att ta 

ställning till hur långt staden ska hjälpa dig och så vidare. 

MH (2019) uttrycker viss del förståelse, viss del besvikelse över beslutet och menar att det togs 

över deras huvuden. Han riktar också kritik mot att kommunen har varit allt för otydliga i vad deras 

linje är för #Pixlapiren 

Den insikten gjort oss lite fundersamma, kommunen vill gärna ha kreativa 

människor och skapa kreativa platser men samtidigt […] du som kreativ 

måste ändå vara inboxad för att kunna göra det som kommunen gör. Och 

det strider mot att vara kreativ, så plötsligt lagar satte litegrann stopp för 

att bli helt galet kreativ, du skulle ändå vara inboxad. 

I fallet med Plantparken så upplevs ansvarsfördelningen mellan kommun och medborgarinitiativ 

som problemfri och balanserad av MM (2019). Kommunen bidrar med vatten och området sköter 

så att området är rent samt framkomligt.  
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alltså vi har ju krav på oss också. Vi måste se till att området sköts. Och dom 

försöker vi uppfylla efter bästa förmåga liksom. […] dom har inga 

synpunkter på oss och vi är bara glada för det vi har fått. 

PM1 (2019) menar att det hela tiden är en avvägning mellan medborgarinitiativets självstyre och 

kommunen behov av kontroll men att det inte går att helt gardera sig för vad som kommer hända 

i framtiden. Problemen får man lösa när de dyker upp menar hon.   

Så det där med att man får bestämma själv har nog en stor betydelse men 

då måste man ju också sätta upp ramar också. Det är ju ett spel hela tiden 

emellan, jag tror att för att få det att fortsätta fungera så behöver man ha 

den här… den goda kontakten hela tiden och också vara lite öppen med 

varför man säger ja till vissa saker och nej till andra  

PM1 (2019) delar också med sig av en personlig fundering, att hon tror att det är bra att initiativen 

får klara sig själva så mycket som möjligt, att det blir en drivkraft i sig som stärker stadsodlingarna.  

Jag kanske har helt fel. Men jag tror det behövs ett visst mått av motstånd 

för att åstadkomma så mycket kreativt som dom gör.  

Interna utmaningar i medborgarinitiativen 
Något som visat sig under intervjuerna är att de stora utmaningarna för de medborgarledda 

initiativen ofta inte har med kommunen eller lagstiftning att göra utan de är antingen interna och 

rör mänskliga relationer (Plantparken, Kreatörskollektivet) eller svårigheter att nå ut till andra om 

sitt initiativ (Dungen). 

MH (2019) säger att en av de stora utmaningarna var bristen på respekt mellan deras deltagare. 

Kollektivet har inga regler utan är istället organiserade utifrån ”guidelines” (riktlinjer) hämtade från 

Burning man som i princip går ut på ömsesidig respekt mellan deltagare och att skapa en kreativ, 

tillåtande miljö där alla beslut togs genom diskussion (i deliberativ anda). MH (2019) säger att 

utifrån egna mätningar så var de runt 50 personer som var aktiva mer än fyra timmar per vecka, 

och mer personer därtill som inte var lika aktiva. Med andra ord så var det väldigt många personer 

med mycket spridda bakgrunder som skulle enas i ett kollektiv utan egentliga regler. MH (2019) 

har som slutsats att de borde satsat ännu mer på att försäkra sig om att personerna som skulle delta 

i deras initiativ höll med om deras riktlinjer.   

Vi hade nyanlända från Syrien som man kunde knappt kommunicera, och vi 

hade väldigt, vad ska man säga, nazistisk inriktade personer som nästan var 

helt emot dom andra personer och dom vistades på samma plats. Och 

genomförde projekt tillsammans, vilket är också en väldigt intressant grej. 

Pratar du med en person så säger han en sak men så plötsligt så gör dom 

projekt tillsammans eller nåt sånt vilket var väldigt intressant insikt. Men det 
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är också utmanande för att i och med att vi tagit på oss ansvaret att driva 

detta, inofficiellt […]. Så dom kom till oss och sa ”kolla han kan inte svenska 

varför vistas han här?” eller nåt sånt. Så vi fick ta dom samtal. Vi fick berätta 

att det är så det fungerar och det är så det är tänkt tanken med community 

och det är plötsligt, det tog extremt mycket tid att egentligen bearbeta 

detta. […] Nu med facit i handen så skulle jag satsa på att utbilda folk ännu 

mer innan dom fått nyckel. Innan dom fått nyckel så skulle dom nästan läst 

på dom och säga det är väldigt intressant jag kan följa dom guidelines eller 

jag tänker att, jag tänker på dom guidelines innan man får nyckel till 

exempel. 

I Plantparken finns även där interna konflikter menar MM (2019). Dels så uppkom det en 

brytpunkt när initiativet var tvunget att bli en förening, vilket ledde till att några personer hoppade 

av initiativet. Det var också brytpunkten mellan att projektet var ”väldigt öppet” vilket gjorde det 

”svårt […] att ställa krav på folk” (MM, 2019). Det har dock blivit bättre med tiden och med att 

nya medlemmar kommer in med en förförståelse att det är en förening de går med i. Men det finns 

fortfarande svårigheter i att driva en förening.  

Sen rent… organisationsmässigt är vi inte alltid det här liksom införstått hur 

man ska sköta en styrelse till exempel. Eller vad en ordförandes roll är och 

det är ju så att är det svårt att få folk att engagera sig så kan det lätt bli att 

det blir en enmans eller tvåmansstyre. Och där har vi hamnat i har jag 

erfarenhet av. Så att just få en förening som känns demokratisk och öppen 

och transparant för alla är någonting som vi fortfarande måste jobba på kan 

jag säga.  

MM (2019) säger att de försökt lösa problemen genom att ha tydliga stadgar i föreningen men säger 

samtidigt att det är en del sociala konflikter som förmodligen inte kommer lösas fören de 

involverade slutar eller Plantparken lägger ner som initiativ.   

När det gäller Dungen så uttrycker MU (2019) en viss frustration över att de, trots flera års 

verksamhet, verkar vara okänt för många i området att det är helt vanliga Ålidhemsbor som driver 

parken. När han får önska fritt så hade han gärna sett att mer Ålidhemsbor deltog i deras 

verksamhet. 

[…] att alla Ålidhemsbor vet om att det finns möjlighet att pyssla med 

parken och att de vet om hur den här parken kom till och att hur den 

upprätthålls. […] det är ju den sociala biten som är den viktigaste.. att det är 

en plats för Ålidhemsbor att ha någonting gemensamt och göra någonting 

gemensamt. […] det ska inte falla på att folk inte vet om att de får vara med 

och snickra nya möbler eller utveckla parken eller vara med o städa o vara 

med och arrangera fester och hålla allting i rullande. 
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6.3 Resultat: medborgarledd utveckling av det offentliga rummet 
Det  här  temat  presenterar  det  empiriska  material  som  går  att  koppla  till  det  resultat  som 

informanterna menar den medborgarledd utveckling av det offentliga rummet genererat.  

Planerarperspektivet 
#Pixlapiren som startades som ett projekt för att locka Helsingborgare ut till ett avstängt 

hamnområde verkar ha lyckats med just den ambitionen vilket också ställer frågor till hur projektet 

ska fortsätta. PH (2019) berättar att det är flera entreprenörer som hört av sig och vill t.ex. etablera 

sommarrestauranger i området med femårsavtal (alla andra initiativ förnyas år till år) just för att 

området börjat generera ett intresse. PH (2019) menar att det blir en diskussion där för politiken 

och stadsledningen för egentligen strider det ju mot projektets syfte, att alla initiativ ska vara 

temporära och i konstant förändring. Men än så länge konstaterar PH (2019), finns det mycket 

plats i området och de har en egen ekonomi som inte skapat några begränsningar för dem.   

PH (2019) menar att ett resultat av #Pixlapiren är att ordet kreativitet fått mer kraft i Helsingborg 

av projektet. Det har blivit legitimt att jobba utan mål och han ser att konceptet ”träningsanläggning 

för kreativitet” kommer leva kvar i staden även efter Oslopiren blir bebyggt. 

[PH tror] att projektet pixlapiren ska bli mobilt och poppa upp och försvinna. 

Men den här rubriken, träningsanläggning för kreativitet tror jag kommer 

fortleva. (PH, 2019) 

PM1 (2019) ser många positiva sociala resultat komma ur stadsodlingar generellt. Det kan vara 

trygghetsskapande, integrationsfrämjande, motverka arbetslöshet, ge sociala kontakter och 

utbildning för unga och vuxna.   

Om dom [politikerna] skulle påstå att stadsodling inte ligger inom vårt 

[politiska] uppdrag, då kan jag visa att alla dom målen som dom har satt 

upp som vi ska jobba efter, jag tror det är… jag kommer aldrig ihåg om det 

är sju eller nio, men vi uppfyller i alla fall alla dom där målen utan två. Och 

vilken andra verksamheter gör det? (PM, 2019) 

PU (2019) är allmänt positiv till Dungen och menar att hon inte ”förstår hur man kan tycka att det 

rä dåligt”.  

Det är ju exakt det vi vill att människor som bor där ska trivas där och verka 

där. 

Medborgarperspektivet 
Hos informanterna i de medborgarledda initiativen blir det ännu tydligare att de genererat en mängd 

sociala resultat.  

MM (2019)  berättar att Plantparken funktion är långt mer än en plats att odla grönsaker på.  
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Många som odlar vill ju […] visa sina barn var maten ifrån. Andra vill ha en 

plats att vara ute på och gå och påta och träffa andra människor som också 

tycker om att gå och påta. […] en hel del som har haft problem med 

utbrändhet som har lotter hos oss. Så det är väldigt hälsofrämjande 

upplever dom flesta. Alltså vi ger livskvalitet helt enkelt […] Vi har till 

exempel en pensionär som har varit där väldigt länge och […] för henne är 

det ett sätt att komma ut och göra någonting. hon bor på ett seniorboende 

så hon kan känna att vissa är så mossiga där så att hon vill verkligen komma 

ut och röra på sig och träffa yngre människor.  

Utöver det här så fyller Plantparken också en funktion i att inspirera andra stadsodlingar runt om i 

Malmö. Sen så ser MM (2019) att deras stadsodling haft en effekt på lokalsamhället. När odlingen 

startade så var fenomenet relativt okänt i Malmö och många av grannarna klagade tydligen på dem 

för att det såg ”skräpigt ut” men den attityden har ändrats nu och den ”sociala samvaron med 

grannar och området” har blivit bättre (MM, 2019).  

MU (2019) berättar att Dungen gemensamhetspark idag fungerar som en social mötesplats för 

Ålidhemsbor och att den används till en mängd olika aktiviteter. 

Men efter nu att vi har byggt den här scenen och har de här möblerna som 

vi drar ut osv. Jag tänker att folk sitter där och äter glass efter de vart på 

affären. Folk spelar volley‐boll har jag ju sett. Sen i och med att kulturhuset 

klossen som är studiefrämjandets lokal i Umeå ligger här bredvid så har det 

ju liksom spillt över aktiviteter dit. Det har ju varit teater, barnteater som 

hållits på scenen. Kampsportare som har haft sommarträning i parken. Allt 

möjligt. […] vi brukar försöka ha en vårstädning, en höststädning som är 

mer… man affischerar och sätter upp och bara ”hej var med och vårstäda 

Dungen” och ja. Ett kalas varje maj för att först fira ett år, två år, tre år och 

nu blir det fem års kalas i maj. Höstbios har vi haft också. När det blivit 

tillräckligt mörkt för att visa film ute men inte för kallt utan bara lagom kallt. 

Då har vi spänt upp en bioduk på scenen och haft någon slags utomhusbio i 

parken. Och sitta och kura ihop sig under en filt och dricka något varm och 

titta på film. 

 

MU (2019) menar att platsen också fyller ett annat behov som går bortom de aktiviteter som händer 

på platsen, nämligen något som han benämner som ”ansvarsgemenskap” om han menar stärker 

den lokala gemenskapen och kapaciteten att hantera framtida utmaningar som kan drabba området.   

I en djupare kontext så kan man ju säga att det fyller ett behov […] utav att 

ha koppling till platsen du bor.. Att ha, […] inte bara en social gemensamhet 

utan också en ansvarsgemenskap […] Om du inte har testat att göra 
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någonting tillsammans med dina grannar eller bygga tillsammans med dina 

grannar så vet du inte om att det går […] Om någon skulle få för sig att 

lägga ner skolan på Ålidhem eller biblioteket på Ålidhem eller nåt sånt som 

folk vill ha kvar så är det troligare att dom människor som redan har.. testat 

och märkt att det går att göra saker tillsammans kommer vilja göra 

någonting åt det eller kommer vilja utöva sitt medborgarinflytande om man 

vill säga så på den situationen snarare än… i andra situationer. 

MH (2019) ser ett värde i hur deras kollektiv lyckats samla så många olika kreatörer i Helsingborg 

och att de också lyckats genomföra olika typer av projekt. Allt från att ha vidareutvecklat en bil till 

utföra uppdrag för tekniska lösningar till kommunala festivaler. Och så har de skrivit ut en ”jättestor 

trähaj i 3d” som MH (2019) beskriver som ”egentligen ett onödigt men rätt coolt projekt”. En 

annan intressant aspekt som MH (2019) berättar om är just bredden på människor som de lyckats 

samla i deras kollektiv. Allt från ”nazister” till illegala invandrare som kunde samlas och skapa saker 

inom samma kollektiv.  

6.4 Planerarens roll 
Det här temat presenterar det empiriska material som går att koppla vilken roll planeraren har i att 

skapa utrymme för den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet. 

Alla informanter ser att deras roll som planerare inbegriper att aktivt försöka skapa ett utrymme 

för medborgarledd utveckling av offentliga rum.  

PM1 (2019) menar att hon agerar som en ”ambassadör in-house” när det gäller att frågor om 

medborgarledda stadsodlingar, att man ska våga låta medborgarna testa och lita på att ofta blir bra. 

Hon ser behovet eftersom alla inte delar hennes åsikter och är mer skeptiska till den här typen av 

initiativ. PU (2019) visar prov på samma ”ambassadör”-drag när hon förklarar att de finns de som 

tycker att ”det är förjäkligt” att Dungen gemensamhetspark tagit sig friheten att ”göra vad de vill” 

utan något tillstånd från kommunen. Hon menar nämligen att en förklarande anledning till att 

politiken tycker att det är så oproblematiskt med Dungens varande och det faktum att de inte har 

tillstånd kan vara att det är hon som framställt det som att det är väldigt oproblematiskt.   

kanske har jag lyckats liksom ge den bilden till politiker […] att det bara är 

ett trevligt initiativ (PU, 2019) 

PU (2019) har en fast övertygelse om att det är viktigt att de som planerare tar vara på det 

engagemang som finns hos medborgarna. Att om någon tar sig den ansträngningen att ta sig till 

någon kommuntjänsteperson och säger ”Hej, jag har en idé” så ska man försöka hjälpa den 

personen till rätt plats under rätt former för att kunna ge den personen de förutsättningar som 

krävs för att åtminstone testa idén. PU (2019) fortsätter med att säga att det är viktigt att det sker 

när ”peppen” finns också och att ”vi inte bara stänger dörren för det är så lätt att tappa engagemang 
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då”. PH (2019) menar att det krävs mod som planerare att vara ”det svarta fåret i kommunhuset” 

och pekar på att det är en tudelad roll som han har som projektledare för #Pixlapiren, eftersom 

han är ”mr Kommun” utåt mot medborgarna men ”rolighetsministern” inne i kommunhuset.  

Och då krävs det ett mod av den projektledaren eller den som håller i den 

frågan att våga utsätta sig för det. För att på nåt sätt så utsätter jag mig ju 

att bli utsparkad av bägge två. Mellanchefsroll tror jag. Men jag känner mig 

trygg, jag har politikerna med mig, jag har visionen med mig. Och det tror 

jag är en styrka i Helsingborg att man vågar just det. (Paulsson, 2019) 

PH (2019) tror dock att det är nödvändigt att han tar den där ”mellanrumstanken” när kommunen 

försöker ge ifrån sig makten till medborgarna och staden. Han ser sin och projektets roll som 

möjliggörare, de har lärt sig att ”säga ja till allting. Och sen får vi be om ursäkt senare om vi inte 

lyckas” (PH, 2019). PH  (2019) säger att det inte alltid är lätt veta var gränsen går för hans roll.  

Syftet för oss är ju att vara […] vi är ju inte visionärerna så att egentligen så 

ska vi bara sätta oss här och vänta på att initiativen kommer. Och dom lär ju 

inte komma om inte vi berättar möjligheterna. Så där hamnar man ju i nån 

sorts moment 22 och där är vi ju fortfarande skulle jag vilja säga 

PM2 (2019) är inne på samma tankar när hon menar att det ofta är svårt att i alla situationer med 

medborgardeltagande att göra den avvägningen, ”styr jag som planerare för mycket nu?”. Hon 

menar att det inte är så enkelt att bara ge fritt inflytande för alla medborgare utan att det måste ske 

med en jämlikhetstanke. De som engagerar sig i medborgarinitaitiv är ofta personern som redan 

har en relativt stabil ställning i samhället, medan de som ”borde” engagera sig för att komma in i 

samhället inte gör det. Då blir det extra relevant med frågeställnignen, och hon menar att det också 

är kommunens plikt att erbjuda samma möjligheter för de som inte tar de självmant 

För att det är ju även geografiskt i staden så får vi väldigt mycket önskningar 

från vissa delar och mindre från andra områden som kanske inte vet hur 

man tar kontakt med kommunen och driver saker.. Så att bara för att man 

tar initiativ så betyder det inte att vi kan genomföra det utan vi måste också 

se […] på ett jämlikhetsperspektiv på hela staden och vad som görs och var 

(PM2, 2019).  

PH (2019) delar med sig av liknande tankar när han säger att idealet hade varit att medborgarna 

helt skötte sig själva, men att det är just ett ideal och att han tror att kommunens roll måste vara 

som demokratins väktare.  

Idealet hade varit om den här typen av projekt […] Hade kunnat ägas och 

drivas av eldsjälar själv. Men jag tror inte att man kan det. För att vi måste 

bygga en stad, en värld i demokratisk anda. Och är du då en eldsjäl så har 
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du en vision, pang, det här vill jag göra, och jag vill göra det såhär stort och 

då blir det ju plötsligt en diktatur. Och den diktaturen, okej. Men den måste 

förhållas till den demokratiska andan och då tror jag och tycker att det är 

där som kommunen, staden ska sin äganderätt. Så att jag tror att den 

handpåläggningen från stadens tjänstemän behövs.  

Bengtsson (2019) om ett aktuellt exempel på en grupp studenter som ville starta en stadsodling. 

Där har Bengtsson agerat som en facilitör när hon sammankopplat studenterna med en 

fastighetsägare som hade mark som denne ville skulle användas. 

Så faciliterande var ju min roll i det här, att jag möjliggjorde för dom att 

träffas och.. ja hjälpte till med hur vi brukar skriva avtal och dom behövde 

hjälp med vad för material som dom kan beställa nånstans ifrån, såna 

praktiska detaljer (Bengtsson, 2019) 

7 KVALITATIV ANALYS – STEG 2 
Kapitlet redogör för studiens andra steg av kvalitativ analys och diskussion av det empiriska materialet. I det här 

kapitlet diskuteras materialet gentemot den kommunikativa planeringsteorin och studiens forskningsöversikt. 

7.1 Förutsättningar: medborgarledd utveckling av det offentliga rummet 

Den här första delen av analysen har undersökt vilka förutsättningar som den medborgarledda 

utvecklingen av det offentliga rummet har haft för att uppfylla de ingångsvärden som är 

nödvändiga för en kommunikativ planeringsprocess, nämligen, (1) självständiga intressenter 

och (2) ett ömsesidigt beroende (Booher & Innes 2010: 37ff). 

Behov och en vilja att göra någonting  
Min analys av det empiriska materialet visar att de präglas från start av medborgare som tog initiativ. 

Figueiredo, Horlings & Silva (2018: 8) ser tre skäl till att medborgare engagerar sig i 

medborgarinitiativ: (1), missnöje mot samhälleliga normer; (2), samhället tillgodoser inte 

medborgarens behov; (3), ideologisk vilja att förbättra lokalsamhället och dess autonomi.   

I alla de undersökta fallen så ser vi att det funnits konkreta behov som aktörerna själva har definierat 

som varit motivationen till att göra något. Det går att se som det Boonstra (2015: 336) beskriver 

som ”decoding” (egen översättning omkodning) vilket syftar till de interna drivkrafterna hos en 

grupp individer som identifierat ett behov. Kollektivet av kreatörer hade ett behov av en plats att 

vara på och hittade den på #Pixlapiren (MH, 2019). Dungen gemensamhetspark såg behovet av en 

lokal mötesplats, men deras initiativ kom även ur en ideologisk medvetenhet om att Umeå kommun 

höll på att riva bort icke-kommersiella offentliga rum i staden (MU, 2019). Plantparken startades 

ur ett forskarintresse för urbana allmänningar och en tanke om att studenter hade ett behov av att 

odla grönsaker (MM, 2019). 
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Medborgare: Motivation Missnöje mot samhällets 

normer 

Samhället tillgodoser 

inte ett behov 

Ideologisk vilja att 

förbättra lokalsamhället 

Dungen   X X 

Kreatörskollektivet  X  

Plantparken  X X 

Figur 7 Typ av behov medborgarinitiativ (Inspirerad av Figueiredo, Horlings & Silva (2018: 5) 

I analysen visas också att myndigheter är motiverade att delta. Enligt Gualini (2010: 62) motiveras 

myndigheter till att uppmuntra medborgarledda initiativ av  (1), en nyliberal önskan om att 

minimera välfärdsstaten, en decentralisering av välfärden för att spara skattepengar; eller (2) som 

ett sätt att stärka det civila samhällets och välfärdsstatens ömsesidiga demokratiska kapacitet och  

hantera den representativa demokratins kris. Här går det att lägga till ett tredje motiv, nämligen 

platsmarknadsföring, att göra stadens offentliga rum mer attraktiva genom entreprenörsurbanism 

som också följer en nyliberal logik (se sidan 12). 

#Pixlapiren är ett resultat av platsmarknadsföring där kommunen vill locka  stadens invånare till 

det tidigare stängda hamnområdet som inom några år ska bebyggas som del av ett stort 

stadsomvandlingsprojektet H+ (PH, 2019). Under tiden har de valt att ”ge” platsen till 

helsingborgarna i syftet att uppmuntra kreativitet vilket gör att det går att se det som ett projekt 

som också syftar till att stärka den demokratiska kapaciteten. Att Malmö väljer att arbeta med 

stadsodling och Plantparken är  ett uttryck för att stärka det lokala samhället och medborgarnas 

inflytande över sin närmiljö. Det är det samma med Umeå kommun och Dungen, Ålidhems 

gemensamhetspark, som även utan tillstånd ses som något positivt av kommunens parkdrift och 

politiker (PU, 2019). Jag menar att en faktor som gör det lättare för planerarna att gå på den här 

linjen är förmodligen att det blivit mer populärt med medborgarledda initiativ på senare tid.   

Kommun: Motivation Nyliberal agenda Förstärka demokrati 

och lokalsamhälle 

Platsmarknadsföring 

Umeå  X  

Helsingborg  X X 

Malmö  X  

Figur 8 Kommunens motivation för att engagera sig i medborgarledd utveckling (Inspirerad av Gualini (2010: 62) 

En välvilligt inställd kommunal organisation 
Alla initiativ har själva formulerat vilket behov de här vilket jag ser som ett tecken på 

självständighet. En av förutsättningarna för en god kommunikativ planeringsprocess är de 

självständiga intressenternas ömsesidiga beroende av varandra (Sagers, 2013: 20, Booher & Innes, 

2010: 37). Så frågan är, har medborgarinitiativenhaft några förutsättningar för att vara självständiga 
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under processen? Med tanke på att de är i beroendeställning till kommunen för att få vara på deras 

mark så skulle det var lätt att säga nej, och säga att det inte finns några förutsättningar för en 

kommunikativ planeringsprocess. Den kommunikativa idealprocessen och den kommunikativa 

rationaliteten som förutsätter total jämlikhet och ömsesidigt beroende mellan de involverade i 

processen är dock ett idealistiskt mål att sträva mot som ändå gör processen bättre enligt 

kommunikativ planeringsteori (Sager, 2010: 6). Så för att utvärdera fallen utifrån en kommunikativ 

planeringsteoretisk modell behöver vi förstå de faktiska beroendeförhållanden som finns (som t.ex. 

markägande, resurser osv) men också de åtgärder som görs för att minska ojämlika förhållanden. 

Eftersom det är i den kommunikativa planerarens intresse att agera som facilitator, vars uppgift är 

att synliggöra maktstrukturer för att intressenterna ska kunna behålla sin självständighet (Sagers, 

2013: 20) argumenterar jag för att det är en fördel att det är just kommunen som är den intressent 

som har ett maktövertag. Sandercock (1998) hade inte hållit med men ”en välvilligt inställd 

kommunal organisation” med god självinsikt kan ha den bästa förutsättningen för att genomföra 

en kommunikativ planprocess i verkligheten. 

Tittar på projektet #Pixlapiren som har ett politiskt uppdrag att bjuda in medborgare 

förutsättningslöst, uppmuntra kreativitet samt tänja på gränserna för vad som normalt tillåts i det 

offentliga rummet, så backas projektet upp av en projektorganisation, egen budget samt en 

stödjande politisk vilja. Något som ger bra förutsättningar för en god kommunikativ 

planeringsprocess. Malmö stads långsiktiga strategiska arbeten och forskningsprojekt för att få till 

bättre samarbeten mellan stadsodlare (och andra medborgarinitiativ i staden), kommunen och 

andra aktörer anser jag också kan sägas erbjuda nödvändiga förutsättningar för en god 

kommunikation. I fallet med Umeå kommun och Dungen är det svårare att säga om kommunens 

engagemang ger bra eller dåliga förutsättningar. Även om kommunen uppenbarligen uppmuntrar 

vissa typer av medborgarinflytande så ger den relativt lite stöd jämfört med de andra kommunerna 

(PU, 2019). Sammanfattningsvis så är initiativens självständighet och ömsesidiga beroende 

avhängigt kommunens inställning. Kommunen och medborgaren är inte jämnstarka parter. Men 

jag argumenterar för att det inte behöver innebära att en kommunikativ planeringsprocess är 

utesluten. Kommunens och medborgarinitiativens ömsesidiga beroende existerar på grund av 

kommunens politiska vilja att arbeta med dessa frågor.    

Lagstiftning och kontroll 
Eftersom den här studien fokuserar på medborgarledd utveckling av offentliga rum så är mycket 

av det som får och inte får göras reglerat i lagar, t.ex. plan- och bygglagen och. Det innebär en 

begränsning för medborgarinitiativen, men hur lagarna tolkas av kommunerna har betydelse för 

hur stora dessa begränsningar faktiskt blir. En platsspecifik förutsättning för att medborgarledd 
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utveckling ska förverkligas är vad Foster (2011: 67) kallar regulatory slippage vilket syftar på ett glapp 

mellan regleringskrav och myndigheternas upprätthållande av krav. Glappet uppkommer när en 

myndighet inte har resurser för att ta hand om platsen som det är tänkt eller när myndigheten gör 

nya tolkningar av det regelverk som gäller för platsen. Och det är det glappet som det är möjligt 

för medborgarledda initiativ att ta rum i det offentliga rummet. En viktig slutsats av min analys är 

att det är fallet med de studerade medborgarinitiativen. Alla tre fall ligger utanför den kommunala 

förvaltningens prioriterade områden. I fallet med Dungen är ett av skälen till att förvaltningen 

började engagera sig att de såg hur parkmark förföll. (MU, 2019) och att det därför var positivt att 

någon engagerade sig i området PU (2019). När Plantparken startades 2011 användes ett 

närliggande område som upplag i samband med utbyggnaden av Västra hamnen. #Pixlapiren är ett 

projekt för att locka människor till ett område som varit stängt under årtionden. PH (2019) menar 

att det förmodligen krävs ett område utanför ”staden gänglighet” för att kunna driva ett projekt 

som Pixla. I alla områden med medborgarinitiativ har det funnits ett större rum för tolkning av 

lagen än vad som generellt kan sägas om andra delar av staden, som t.ex. i centrum.   

I Umeå ses inte lagstiftningen som ett hinder utan som en möjlighet att uppmuntra medborgarledd 

utveckling (PU, 2019). Att Dungen Gemensamhetspark utan den markupplåtelse eller skötselavtal 

som normalt fall krävs ändå har politikernas ”tysta” medgivande är för att de gör ”ligger så i linje” 

med vad detaljplanen får ske på platsen. Dungeninitiativet visar även att de är väl införstådda i vad 

de faktiskt får göra med platsen, trots att deltagarna i viss mån protestar mot kommunen. Ett 

exempel är när initiativet byggde scenen som idag står i parken. Det finns en scen inritad i 

detaljplanen och initiativtagarna har försökt att lägga sin scen på ungefär samma plats menar MU 

(2019) även han inte riktigt minns hur det var.  

Granskar vi #Pixlapiren så är inställningen till lagarna den motsatta, lagstiftningen ses som ett 

hinder att övervinna. PH (2019) uttrycker en pragmatisk inställning där planerarna vill ”förenkla”, 

”ser rätt mycket mellan fingrarna”, och benämner en lekplats till ett ”konstverk”. Att planerarna 

och kommunerna infört ett generellt bygglovstillstånd och har specifika lokala regler som 

uppmuntrar mer medborgarinitiativ på Oslopiren än andra platser i i Helsingborg ser jag som att 

vad Bakker et al. (2012: 400f) benämner som facilitering genom nätverksstrukturering. Ett annat 

intressant exempel på hur #Pixlapiren tänker kring lagstiftning och hur ”hur man brukar göra” är 

när PH (2019) berättar om att två personer bodde på området när projektet startades. Dessa hade 

kunnat köras bort med stöd i lagen men istället fick de en pixel ”och idag är dom två av dom mest 

aktiva i området och jobbar mest för att vara här och vakta området”. Ett agerande som också ökar 

den representerade mångfalden i det offentliga rummet.    
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Men trots kommunernas pragmatiska förhållningsätt till lag och ordning så finns det gränser för 

alla medborgarinitiativ och deras existensrätt ligger i att de håller sig innanför ramarna för som kan 

tillåtas.  

I Plantparken existerar självständigheten inom snäva ramar. Standardiserade skötselavtal och krav 

på att bilda förening tydliggör hur medborgarinitiativen är beroende av och sker utifrån 

kommunens premisser. Föreningskraven påverkade Plantparken på många sätt, bland annat så 

valde flera aktiva att hoppa av initiativet (MM, 2019). Samtidigt innebär avtalet en gränsdragning 

för vad som stadsodlingen och kommunen ska göra vilket gör rollerna tydliga och stärker 

initiativets rätt till platsen. Det är dock svårt att komma ifrån att kommunen kan säga upp avtal och 

avhysa odlarna från platsen. Det motsatta är inte möjligt för stadsodlarna.  

#Pixlapiren med sin avsaknad av krav på motprestationer ligger närmare den kommunikativa 

planeringsteorins tankar om att arbeta med öppna processer som fokuserar mindre på slutmål och 

mer på lärandet under processen (Healey 1997: 69f). När #Pixlapiren i sin projektbeskrivning sätter 

målet att hälften av deras initiativ ska misslyckas så öppnar det upp för en frihet för att själva 

utveckla sina projekt utan snäva ramar som i fallet med Malmös stadsodlingar. #Pixlapirens 

grundpremiss är ju dock att allt ska vara temporärt och i slutändan så ska ju hela området bebyggas. 

Men PH (2019) menar att förusättningar och regler är tydliga och att det är svårt att inte tilltalas av 

tanken på ett stadsrum i konstant förändring där vem som helst kan bestämma vad de vill göra.  

Dungen gemensamhetspark kan verka som det mest självständiga medborgarinitiativet eftersom 

deras etablering på platsen från början inte bestämdes av några avtal. Det är onekligen ett 

självständigt agerande som tvingar kommunen till att förhålla sig till dem. Detta skiljer dem från de 

övriga fallen. Initiativtagarna hann inte bara identifiera ett problem de ville lösa på en plats. De 

löste det utan kommunens inblandning. Det liknar det Parker & Johansson (2012: 20) tar upp om 

ett gäng äldre grannar som tog över skötseln av en lokal park och där kommunen kommer in först 

efteråt och vill skriva skötselavtal för att försäkra sig att parken verkligen sköts, trots att den var 

negligerad av kommunen. Och det är först efteråt som de fått påtryckningar om att anpassa sig till 

kommunens vanliga förfarande när det gäller medborgarinitiativ. De är naturligtvis beroende av 

kommunens tillåtelse, formell eller informell, kanske mer än de andra initiativen just på grund av 

att de gjorde det utan lov först, och för att de saknar juridiska avtal. Skulle det bli en konflikt mellan 

de båda parterna så måste Dungen förmodligen stärka sin position genom att höras i opinionen 

eller liknande informella tillvägagångssätt. 
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7.2  Interaktion: kommunikation och kontroll under medborgarledd utveckling av 

offentliga rum 
I det empiriska materialet så ser vi att kommunikationen mellan planerare och medborgarinitiativ 

inte alltid är felfri men det går att hitta flera exempel på planerarnas agerande som kan kopplas till 

ett kommunikativt planeringsideal. En intressant reflektion är att hur bra kommunikationen har 

ansetts fungera samspelar med hur bra ansvarsfördelningen har upplevts mellan fallen. Det 

empiriska materialet är dock för tunt för att kunna dra några slutsatser på den punkten men att så 

faktiskt är fallet menar jag inte är orimligt. 

Kommunikation 
Inom KPT är den autentiska dialogen i fokus, där alla berörda intressenter kan samlas under jämlika 

förhållanden och fatta ett beslut i konsensus som leder till en lösning som är bättre än de enskilda 

intressenterna själva skulle kunna få till. Den kommunikativa rationaliteten i praktiken. I det 

empiriska materialet så ser vi att kommunikationen mellan planerare och medborgarinitiativ inte 

alltid är felfri men det går att hitta flera exempel på planerarnas agerande som kan kopplas till ett 

kommunikativt planeringsideal. 

Ett exempel är Umeå kommuns och Dungen gemensamhetsparks något ansträngda relation. MU 

(2019) och Dungen gemensamhetspark är skeptiska till kommunen och vill helst inte ha med dem 

att göra. PU (2019) som visserligen menar att det hade varit önskvärt med en formell kontakt 

eftersom det hade gett henne välbehövlig input från området försöker ändå hålla kontakten med 

medborgarinitiativet på deras villkor, genom att ta kontakt med dem när de i sin roll som 

tjänstepersoner befinner sig på platsen. Enligt Sager (2013: 101) är det fortfarande önskvärt att föra 

en dialog med aktörer som inte vill vara delaktiga för att motverka en brist på representativitet i 

frågor om stadens utveckling.  

Positiva förutsättningar  Negativa förutsättningar 

+ Kommunal vilja 

+ Regulatory slippage 

+ Förenklade regler 

+ Avtal 

+ Tydliga ramar 

+ Lagar 

- Lagar 

- Regler 

- Avtal 

- Ägoförhållanden 

Figur 9 Förutsättningar för att starta en medborgarledd utveckling av offentliga rummet 
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I #Pixlapiren så ser vi att projektledaren har haft svårigheter med att hitta en bra form för 

kommunikationen med medborgarna vilket han kopplar till svårigheten med att han och projektet 

försöker verka i ”mellanrummet” mellan kommun och medborgare (PH, 2019). Han exemplifierar 

med när han hamnade i en konstig konkurrenssituation med MH som var en av initiativtagarna till 

kreatörskollektivet, när de i hade i princip samma roll fast på olika sidor kommungränsen. Det här 

går att koppla till den kommunikativa planerarens dilemma (se teorikapitel). Genom att 

projektledaren antar en roll som syftar till att bjuda in medborgarna och verka på deras villkor, ”tala 

deras språk”, så blir även de hierarkiska gränserna otydliga, och han ställer sig själv frågan ”Hur 

mycket ska jag säga är vårt?” Är han som facilitator för passiv så finns risken att andra intressenter 

får mer inflytande vilket enligt Sager (2013: 31) leder till att hela processen förlorar sin legitimitet. 

Nu menar jag inte att MH hade för syfte att manipulera några maktförhållanden här utan vill mest 

peka på det faktum att när kommunen försöker brygga gapet, mellanrummet, mellan deras 

organisation och medborgarna så är det en del av det nya landskapet att lära sig att hantera dessa 

rollkonflikter. Det är det här nya planeringslandskapet som Boonstra (2015: 34) kräver en ny typ 

av planerare, som klarar av att navigera i verklighet med mer flytande organisationsgränser.  

MH (2019) som då var på andra sidan av kommunikationen med kommunen hade både bra och 

dålig erfarenhet av kommunikationen med kommunen. Han levererade bland annat relativt hård 

kritik mot hur kommunen fattade beslut om olika projekt som ifrågasätter hur demokratiskt och 

inbjudande #Pixlapiren egentligen är. Kritiken bestod av att kommunen ”styr var kreativiteten ska 

vara” och att det inte fanns någon omröstning eller tydliga ”guidelines” för hur kommunen valde 

ut större projekt, en brist på insyn helt enkelt. Det MH (2019) efterfrågar är en möjlighet för de 

som redan är aktiva på området att vara delaktiga i besluten av vilka nya initiativ som ska startas på 

#Pixlapiren. I enlighet med den kommunikativa planeringsteorin så är det här helt riktigt, alla 

medborgarinitiativ på #Pixlapiren borde ha insyn i dessa beslut eftersom de blir påverkade av dessa. 

MH (2019) exemplifierar med hur kreatörskollektivet fungerar där alla beslut om nya initiativ 

diskuteras på möten där alla kan delta för att genom konsensus avgöra ”gynnar det communityt 

eller inte”. Sett ur MHs perspektiv så blir #Pixlapiren ett top-down-projekt utan insyn som 

visserligen ger möjligheten att utföra ”coola” projekt men när det gäller riktigt demokratiskt 

inflytande så finns det brister. Kan det vara så att #Pixlapiren är så fokuserat på temporära lösningar 

att de inte alls övervägt vad det betyder att bjuda in initiativ som etablerar sig och gör platsen till 

sin egen? MH sätter i alla fall fingret på hur ett demokratiskt och inkluderande offentligt rum inte 

går att uppnå med en ”ultimat” lösning utan det är en process som hela tiden måste anpassa sig 

efter platsens aktuella förutsättningar. 
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I kommunikationen mellan Plantparken och Malmö stad så går det inte att identifiera de här 

problemen med kommunikation som finns i de andra fallen. Kommunikationen upplevs fungera 

bra av både medborgarna och planerarna och den verkar bara bli bättre (MM, 2019, PM1, 2019). 

Så vad är det som de gör annorlunda än de andra fallen? För det första så upplever MM (2019) att 

det finns många vägar in i kommunen, vilket innebär att tar det stopp på ett ställe så går det alltid 

att vända sig till någon annan, en god kontakt är alltså inte avhängig enbart en tjänsteperson. Att 

Malmö stad har många vägar in är förmodligen tack vare att ett långsiktigt arbete med att förbättra 

medborgarinflytande över hela organisationen. En annan bidragande faktor är att stadsodlarna gått 

samman och har sitt stadsodlingsnätverk som är ytterligare en väg in i kommunen. Men det som 

jag identifierar som den mest bidragande faktorn är att deras kontakt är i hög grad formaliserad 

vilket kan kopplas till deras föreningskrav. Foster (2011: 90) menar att en av de saker ett samarbete 

med kommunen kan bidra med är långsiktig stabilitet vilket det här föreningskravet kan illustrera. 

Deras relation innefattar tydliga roller vilket i sig är en bra förutsättning för tydliga och transparenta 

processer (Johansson & Khakee 2009: 159, Booher & Innes 2013: 37f). Det finns också en stor 

erfarenhet i Malmö stads organisation att jobba med just stadsodlingar, och det samma gäller ju för 

medborgarinitiativen som också lär sig av att arbeta med kommunen över åren. Boonstra (2015: 

337) ser att en bidragande orsak till lyckade samarbeten mellan kommun och medborgarinitiativ är 

just erfarenhet. Det här långsiktiga engagemanget i en förhållandevis smal typ av medborgarinitiativ 

har genererat forskningsprojekt, studieresor, workshops och andra aktiviteter som utvecklat 

samverkansprocessen över tid (PM1, 2019). Så även om Plantparken har sin självständighet inom 

snäva ramar så tycks det som att kommunikationen fungerar på ett sätt som är mer likt ett 

kommunikativt planeringsideal än de andra fallen med mer ”öppna” ingångsvärden.     

Kontroll och ansvarsfördelning under projektets gång 
Den inkrementella framväxten av ansvarsfördelningen mellan Dungen och Umeå kommun skulle 

kunna beskrivas som en öppen process. Kommunen släpper ifrån sig ansvar i takt med att Dungen 

tar mer och på så sätt så har de hittat en balanserad nivå där båda parter kan sägas vara relativt 

nöjda idag. Ostroms (2002: 9) menar att den gyllene regeln i ett bra samarbete mellan myndighet 

och medborgarinitiativ är att myndigheten (eller kommun) inte ska göra det som medborgarna kan 

göra själv. Samma tankar gäller inom den kommunikativa planeringen där anti-paternalism är ett 

ledande ideal (Sager, 2013: 161). Att kommunen tar ett steg tillbaka kan ses som ett sätt att göra 

initiativet mer självständigt. 

PM1 (2019) resonerar även hon om vikten av medborgarinitiativens självbestämmande, att det 

förmodligen är bra att de inte får hjälp med allting utan ”ett visst mått av motstånd” krävs för att 

stadsodlingsinitiativen ska vara så kreativa som de är. Det stämmer väldigt bra överens med det 
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som Rauws (2017:15) säger om att planeringen ska försöka minimera potentiella negativa effekter 

för omgivningen samtidigt som den inte får kväva den motivation och kreativitet som finns. MM 

(2019) upplever ansvarsfördelningen som problemfri. 

På #Pixlapiren där ett av kraven var att initiativen skulle vara temporära och föränderliga blev MHs 

kollektiv av kreatörer för etablerade (”från visionärer till företag på ett år” (PH, 2019)), för att de 

längre kunde vara kvar på området. PH (2019) beskriver hur det inte var ett självklart val att sparka 

ut några av de främsta visionärerna men att det nog var nödvändigt eftersom deras syfte är att 

stimulera kreativitet. Återigen kommer vi tillbaka till att det temporära sätter gränserna, vilket visar 

att medborgarinitiativens existensberättigande är helt avhängiga kommunen. MH (2019) menar att 

det fått kollektivet att reflektera över det faktum att kommunen vill ha kreativa människor men att 

det måste ske på kommunens premisser.  

Interna utmaningar i medborgarinitiativen 
En intressant upptäckt som det empiriska materialet visar är att medborgarinitiativens största 

upplevda utmaningar inte har legat i kontakten med kommunen eller att lagar varit begränsande 

utan det har istället varit interna konflikter.  Interna konflikter som till viss del kan spåras till yttre 

faktorer som t.ex. föreningskrav men som främst är en konsekvens av mötet mellan olika 

människor och de sociala relationer som uppstår. Tittar vi på kreatörskollektivet så menar MH 

(2019) att det finns sociala konflikter eftersom det finns en brist på respekt mot deras grupps 

riktlinjer och på grund av gruppens diversitet. I Plantparken så beror konflikterna delvis på grund 

av en osäkerhet bland medlemmarna hur en förening ska drivas men också att olika människor har 

olika åsikter om saker och ting som resulterar i ansträngda sociala relationer mellan vissa (MM, 

2019). Fullt naturliga konflikter som uppkommer i en situation när många åsikter delar forum, men 

som också kan vara förödande för enskilda initiativ om det leder till en oförmåga att enas vilket 

skulle kunna leda till att medborgargruppen upplöses. Kan kommunen ha en roll i den här 

konflikthanteringen? Enligt Boonstra (2015: 343) är en av de saker en kommun kan göra för att 

underlätta för medborgarinitiativ att bidra med stöd över tid för att medborgarinitiativet ska bli 

robust över tid. Foster (2011: 90) menar samma sak, att en kontakt med kommunen kan erbjuda 

stabilitet över tid när medlemmar i initiativet byts ut, speciellt när initiativen är större. Det här känns 

igen från PM1 (2019) som resonerar på samma sätt när det kommer till föreningskravet, att det är 

just för att kunna ge förutsättningarna för en långsiktig lösning. Samtidigt så går det ju att se att 

mötet mellan kommunens krav på formell organisation krockat med t.ex. Plantparkens informella 

organisering där några av de tidigare medlemmarna hoppat av på grund av för många formella krav 

(MM, 2019). Efter de avhoppen så låter det på MM (2019) som att acceptansen för föreningen växt 

och att det inte finns samma problematik med nya medlemmar som kommer in eftersom det då 
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finns en förförståelse att ett engagemang i stadsodlingen innebär att de måste vara med i en 

förening. Det går ändå inte att bortse från det faktum att det varit vissa engagerade medborgare 

som valt att hoppa av på grund av att inte formen känts rätt. Om det är inställningen så blir det 

svårt att få till en diversitet som reflekterar omgivningen vilket är en nyckelfaktor för en 

kommunikativ planeringsprocess (Booher & Innes 2010: 30ff, Healey, 1997: 71). MM (2019) för 

intressanta argument för och mot ett föreningskrav. För det första menar hon att föreningskravet 

ställt till med problem för dem, men menar också att det fanns sociala konflikter innan det fanns 

också och att det förmodligen dykt upp andra problem om de inte hade haft det. Hon säger att om 

alla hade varit som henne så hade det inte varit ett problem att sköta stadsodlingen utan en förening 

men menar konstaterar samtidigt att alla inte är som henne och att det kanske är nödvändigt 

eftersom de är många olika typer av människor. Det finns uppenbarligen fördelar med 

föreningskravet, bland annat så har jag redan föreslagit att en anledning till att kommunikationen 

fungerar så bra mellan Malmö stad och Plantparken är just på grund av att det finns ett 

föreningskrav och att kontakten i hög grad är formaliserad. Men föreningskravet stöter också bort 

människor, vilket är problematiskt. Tänker vi på de två andra medborgarinitiativen, 

kreatörskollektivet och Dungen gemensamhetspark, så är det lätt att se att ett föreningskrav hade 

riskerat få negativa konsekvenser för deras verksamheter. Kreatörskollektivet som drivs av 

deliberativa riktlinjer som tar aktivt avstånd mot formaliserade hierarkier har ju hela sin kärna i det 

informella. Dessutom så är det många som deltar i deras verksamhet som inte är svenska 

medborgare eller har uppehållstillstånd som kan engagera sig just i kreatörskollektivet eftersom det 

finns en brist på formalitet (MH, 2019). I fallet med Dungen där mycket av engagemanget går att 

spåra till en proteströrelse mot kommunen är det också lätt att se att initiativet skulle förlora mycket 

av sin drivkraft om de var tvungna att ingå i en förening. MU (2019) säger när han reflekterar över 

det att det finns olika åsikter om kommunen inom gruppen och att vissa är mer positiva men att 

han själv skulle behöva omvärdera sin medverkan om ett formellt tillstånd blev ett krav. En av 

kärnorna inom den kommunikativa planeringsteorin är att stärka medborgarna på deras villkor, 

detta genom att undvika ett paternalistiskt tillvägagångsätt som säger till folk vad som är bra för 

dem (Beethamn, 1991: 89 i Sager, 2013: 26). Både planerna i Malmö och i Umeå är snabba med att 

motivera föreningskravet med att det finns en mängd fördelar med det för medborgarna, och 

antyder att det borde ligga i deras egenintresse (PM1, 2019, PU, 2019). Jag menar att det finns 

likheter med en paternalistisk inställning här som inte ligger i linje med ett kommunikativt 

planeringsideal. Sen måste ändå påpekas att Malmö stad inte har krav på att alla föreningar måste 

vara registrerade (i undantagsfall så ser de mellan fingrarna) och i Umeå så finns det än så länge 

inget krav på att Dungen ska bli en förening. Slutsatsen här är att det finns saker som kommunen 
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kan göra för att underlätta föreningarnas interna problematik (som föreningskrav) men vill 

kommunen arbeta enligt ett kommunikativt planeringsideal som inte inskränker på varken 

diversiteten i det offentliga rummet eller medborgarinitiativens självständighet så bör andra vägar 

övervägas än föreningskrav. Det kan vara en väg i vissa fall, men det kommer inte passa alla. Och 

vill man ha med alla så behövs det lösningar som också förutsätter detta.  

 

 

7.3 Resultat: Medborgarledd utveckling av det offentliga rummet 
Ur ett kommunikativt planeringsteoretiskt perspektiv ligger värdet i en planeringsprocess främst 

på hur själva processen ser ut eftersom man ser att den har potential att resultera i vissa sociala 

värden (Relational goods) såsom ökat socialt kapital, stärkt lokalsamhälle och förändringar i det sociala 

nätverket (Healey 1997: 69). Ur både ett planerar- och ett medborgarperspektiv så går det se att 

dessa värden skapats i processen som är den medborgarledda utvecklingen av det offentliga 

rummet. En fråga för vidare diskussion är hur mycket de här resultaten kan kopplas till en 

kommunikativ planering.     

Planerarperspektivet 
PM1 (2019) ser många positiva resultat komma medborgarledda stadsodlingar; ökad trygghet, 

främjad integration, sänkt arbetslöshet, utvidgade sociala nätverk och utbildning för unga som 

vuxna. Hon menar vidare att det primära med stadsodlingar inte är själva odlandet utan just att det 

finns så många positiva resultat som genereras i samband med en gemensam stadsodling. I Umeå 

menar PU (2019) ser som ett resultat att folk trivs och verkar i området vilket jag tolkar som ett 

stärkt lokalsamhälle. Alla kan ses som del av de nätverksförändrande resultat som uppkommer när 

grupper av medborgare mobiliserar sig som Healey (1997: 58) ser en kommunikativ 

planeringsprocess ska generera.  

På #Pixlapiren så ser PH (2019) att det blivit mer legitimt att arbeta med kreativitet i Helsingborg 

som ett resultat av #Pixlapiren och att det sker på flera platser i staden. Han ser att konceptet 

”träningsanläggning för kreativitet” kommer leva vidare efter att Oslopiren bebyggs om några år 

och tänker sig att #Pixlapiren blir ”mobilt” och kan ”poppa upp och försvinna” på olika platser. 

Positiva förutsättningar  Negativa förutsättningar 

+ Formaliserad kommunikation 

+ Erfarenhet av samverkan 

+ Förenklade regler 

+ Anti-paternalism 

- Krav på formaliserad kommunikation 

- Paternalism 

- Otydliga roller (utan erfarenhet) 

 

Figur 10 Förutsättningar för interaktion 
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En annan effekt #Pixlapiren har haft är normaliserandet av vissa aktiviteter som inte ansetts vara 

tillåtet i det offentliga rummet tidigare i staden. Som exempel berättar PH (2019) om hur graffitti, 

som tidigare sågs som klotter, börjat bli accepterat som en konstform och flera fria graffittiväggar 

har dykt upp i andra områden än #Pixla. Det är också exempel på hur medborgarinitiativ och det 

offentliga rummet kan förändra uppfattningar om vad som är okej eller inte och hur det i sin tur 

påverkar nätverksstrukturer (Booher & Innes, 2010: 30ff). 

Ett annat resultat av #Pixlapiren utmanar den rådande ordningen på platsen. Kommunens ingång 

projektet var att generera intresse för en stadsdel som tidigare varit otillgänglig, alltså 

platsmarknadsföring eller placemaking. Det verkar ha lyckats och nu är det en ny typ av aktörer som 

vill ta sig in på området, entreprenörer, berättar PH (2019). Bland annat finns det önskemål om att 

starta upp sommarrestauranger på området och då efterfrågas minst femårsavtal. Det blir alltså en 

konflikt mellan projektets grundläggande idéer om kreativitet, temporaritet och ständig förändring. 

Men det får också en annan konsekvens, nämligen att det viktiga fenomenet regulatory slippage, 

glappet mellan myndighetens vilja/förmåga att uppehålla regler på platsen riskerar att minskas och 

att det ställs ökade krav på de medborgarinitiativ som finns på platsen (Foster, 2011: 57). Om vi 

tänker oss ett scenario där en inkomstbringande, jobbskapande, supermysig sommarrestaurang 

ställs mot en grupp medborgares initiativ som ur en utomståendes synvinkel inte bidrar med 

någonting till Helsingborg stad, hur kommer man att agera då? Risken för att den politiska viljan 

ändras menar jag är överhängande. PH (2019) kommenterar utvecklingen med att det är en 

diskussion för politiken och stadsledningen att ta men att det än så länge inte har varit några 

problem eftersom Oslopiren är stort och de har en egen budget som gjort att de inte behövt 

kompromissa på några sätt. PH (2019) menar vidare att han har ju avtal med medborgarinitiativen 

och därmed ett ansvar för att de får vara kvar på platsen, oavsett ”hur högt BNP de har”. 

Medborgarperspektivet 
Tittar vi på medborgarinitiativens upplevda resultat så blir det ännu tydligare att det är de sociala 

värden som skapats som lyfts fram framför faktiska fysiska resultat knappt nämns alls i det 

empiriska materialet.  

I Plantparken så ser MM (2019) att deras syfte i första hand inte handlar om att de är en plats att 

odla på utan lyfter de sociala värden som initiativet i sig genererar. Hon menar att det handlar om 

livskvalitet, hälsa, utbildning och en social gemenskap. Dessutom så lyfter hon att hur initiativet 

tjänar till inspiration för andra liknande initiativ i Malmö stad som fått kännedom om deras existens 

via nätverket för stadsodling i Malmö stad. Det sker en kunskapsöverföring där deras kunskap och 

erfarenhet gör det lättare för andra medborgare att engagera sig. Vilket är också ett led i att skapa 
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resilienta och adaptiva sociala system enligt Booher & Innes (2010: 30ff). Även det lokala sociala 

nätverket har förändrats genom att grannarnas inställning till stadsodlingen är mer positiv än 

tidigare, då den sågs som något negativt som bara var ”skräpigt”.  

MUs (2019) beskrivning av Dungen gemensamhetspark indikerar att parken har haft stor påverkan 

på lokalsamhället i det mån att det fått en ny mötesplats. Han berättar om allt från aktiviteter som 

glassätning och volleyboll till barnteater och bioföreställningar. Men det han särskilt vill betona är 

att det också är vad han kallar en ”ansvarsgemenskap” som stärker den lokala gemenskapen och 

kapaciteten att hantera framtida utmaningar i lokalsamhället. Själva poängen är att de ska göra det 

själva för att det genererar kunskaper i hur man klarar sig i framtiden. Och det här skulle jag påstå 

också är syftet med hela den kommunikativa planeringsprocessen, att ge medborgarna 

förutsättningar för att stå på egna ben när de kan det, och om de inte kan det, stötta dem tills de 

kan det.  

MH (2019) menar att många av de resultat som de som kollektiv har uppnått har varit svårmätta 

och därmed svåra att förmedla till kommunen som han upplever inte riktigt har haft den 

uppskattningen som initiativet förtjänar. Det här är ju intressant med tanke på att de genomfört 

initiativet inom ett projekt utan motprestation. Ett resultat som han lyfter fram är att de lyckats 

skapa en plats för så många olika kreatörer att samlas på. Sen har det hela utmynnat i en hel del 

projekt också. Healey (1997: 69f) betonar vikten av att dämpa ner de instrumentella 

förväntningarna för att ge rum för öppna processer som genererar svårmätta, sociala resultat. 

Menar man som (Sennet, 2010: 261, 271) att mycket av det offentliga rummets funktion ligger i att 

genera möjligheter till möten och kanske framförallt möjligheten att se den andra människan samt 

att det genererar ett värde i sig skulle man kunna argumentera för att Kreatörskollektivet lyckats 

med något här. De har inte bara skapat en mötesplats för kreatörer med en väldigt varierande 

bakgrund utan de har även fått de att arbeta tillsammans på olika projekt. Menar man som Healey 

(1997) och Booher & Innes (2010) att enskilda aktörers agerande påverkar andra i ett nätverk så 

skulle man kunna dra slutsatsen att det finns potential för stor påverkan på nuvarande 

nätverksstrukturer.   

7.4 Planerarens roll: att skapa utrymme för medborgarledda initiativ 
Tittar vi på den kommunikativa planeringsteorin så har planeraren en viktig roll att fylla som 

facilitator av den autentiska dialogen, där denne ska skapa förutsättningar för en jämlik dialog (Sager 

2013: 31). I det empiriska materialet så går det se att planerarna i alla de studerade fallen har haft 

en viktig roll i att skapa utrymme för de medborgarledda initiativens möjlighet att genomföras och 

att deras självständighet kan vara någotsånär intakt.  
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I alla fallen visar planerarna prov på att vara det PM1 (2019) kallar för ”ambassadör in-house”, där 

planeraren fungerar som aktivist och förespråkare för medborgarinitiativ i sin egen organisation 

(PU 2019, PH 2019). PU (2019) övertygar bland annat politikerna i den tekniska nämnden om att 

det är Dungen gemensamhetspark är ett bra initiativ. PH (2019) menar att han får ”sparka” på sina 

kollegor och att han hela tiden får vara den obekväme eftersom #Pixlapiren hela tiden försöker 

testa gränserna för vad som är möjligt. Boonstra (2015) kallar den här typen av planerarroll som 

boundry spanner, som skapar utrymme mellan det formella och informella samt över 

organisationsgränser. Men det är ingen lätt roll och som PH (2019) säger så krävs det mod att skapa 

utrymme i sin organisation och det finns en risk att bli slagpåse från båda sidor, från kommun och 

medborgare. Men som han också påpekar, så kan det också krävas en modig kommun att självmant 

starta ett projekt som syftar till att ifrågasätta den egna organisationen.  

I planerarnas roll så uttrycker informanterna att det också ingår att ge medborgarna 

egenbestämmande, och att det är en svår avvägning hur mycket planerarens ska involvera sig i deras 

initiativ. Som PH (2019) uttrycker det så är ju deras grundtanke att visionärerna på #Pixlapiren ska 

helt och hållet själva komma på vad de ska göra och genomföra det. Men om de inom projektet 

inte kommer och berättar om de möjligheter som finns så är det ju ingen som gör något, och då 

hamnar de i något av ett ”moment 22” menar PH (2019). En del i att skapa utrymme för 

medborgarinitiativ innefattar alltså att möjliggöra för medborgarna genom kunskap om vad de 

faktiskt kan få göra. Det stämmer med det Rauws (2017: 15) ser som den framtida planerarrollen, 

att inspirera och stärka medborgarinitiativ genom att bidra med kunnande om hur deras projekt 

kan förverkligas, ge medborgarna stärkt självförtroende att fortsätta och hjälpa dem överblicka hela 

projektet.   

Här kommer vi in på en fråga som går att koppla till en av grundförutsättningarna för den 

kommunikativa planeringen, nämligen att alla berörda intressenter ska få inflytande (Boonstra 

2015: 32f). Men vad händer om de som blir berörda inte vet om att de kan påverka? En 

kommunikativ planerare måste då ”ge sig ut” och informera alla de som är berörda, det handlar 

om jämlikhet. PM2 (2019) menar att planeraren har ett större ansvar än att bara tillgodose 

medborgarinitativ, utan måste också ha en medvetenhet om att de som kanske mest behöver 

engageras, de som står längst bort från samhället förmodligen inte kommer att göra det. Därför, ur 

ett jämlikhetsperspektiv så blir det svårt att se medborgarinitiativ som en helhetslösning på en 

jämlikhetsproblematik. PH (2019) är också inne på att den kommunala planeringen har ett större 

ansvar, att han visserligen skulle vilja se medborgarinitiativen klara sig helt själva men han tror 

också att kommunen måste vara där och garantera att det sker på ett demokratiskt sätt.     
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8 SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 
Min uppfattning är att den kommunikativa planeringsteorin fungerar väl som verktyg för att 

analysera och förstå den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet. Studien har gett 

ytterligare kunskap om det handlingsutrymme som kommun och medborgare har för att möjliggöra 

medborgarledda initiativ. Det finns dock behov av ytterligare kunskaps- och teoriutveckling. 

Studien visar att det i de undersökta fallen fanns ett handlingsutrymme och att det gick att utvidga 

detta. Samtidigt stod klart att det fanns gränser för vad som är möjligt att göra. Den kommunikativa 

planeringsteorin betonar vikten av en dialog, gemensamma intressen och självständighet. Det är 

förhållanden som återfinns i denna studie.  

Centrala förutsättningar för ett ökat handlingsutrymme för medborgarledd utveckling är: 

‐ Medborgare med behov och vilja att åstadkomma förändring. 

‐ En välvilligt inställd kommunal planering. Detta är förmodligen den viktigaste 

förutsättningen. Detta inkluderar en acceptans av planerares arbete med att utvidga 

handlingsutrymmet. Dessa har en avgörande roll för att peka på, formulera och förhandla 

fram möjligheter till ökat handlingsutrymme. 

‐ Ytterligare en förutsättning är att lagar och regler och kontrollen av efterlevnaden av dessa 

som ger möjlighet till ett ”regulatory slippage”, ett glapp. Bakom detta ligger också en vilja 

och förmåga att tillåta verksamheter som verkar under delvis andra regler än demokratiska 

förvaltningsprinciper som rättssäkerhet och likvärdighet inför lagen. En förutsättning för en 

sådan tillåtande karaktär är förmodligen att de platser som berörs tillmäts litet värde av 

kommersiella exploaterande intressen och att insatserna är temporära. 

‐ En tillräckligt väl fungerande interaktion och kommunikation utifrån kommunikativa 

planeringsteoretiska principer. Studien visar på att även om det existerar en maktobalans 

mellan medborgare och kommun behöver inte denna hindra en dialog när det finns en positiv 

vilja. En förutsättning här är att det finns en gemensam bild av var gränserna för dialog och 

samverkan går.  

‐ Studien visar att den enskilda planeraren har i många fall en relativt stor möjlighet att själv 

skapa utrymme för medborgarledd utveckling genom att påverka politiker, ledning och 

kollegor. 

8.1 Vidare forskning 
Det finns flera intressanta möjligheter för vidare forskning. En sådan är i vilken grad det är en 

förutsättning att det fysiska rum som tas i anspråk för ett medborgarinitiativ tillmäts litet 

kommersiellt, symboliskt och exploateringsvärde? Hur gångbart är det med medborgarinitiativ när 
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det är fler intressen som ”slåss” om samma rum? Och går hur hanterar kommunen då de här 

frågorna? 

Ytterligare något att studera skulle vara medborgarinitiativ som startat inom kommunens 

”välvilliga” ramar och sedan utvecklats till något som kommunen upplevt som okontrollerbart, 

eller i alla fall tillräckligt problematiskt för att avsluta. Var går gränsen och vem eller vad är det som 

avgör den? 

Studien visar att kommunen kan fungera som en stabiliserande faktor för medborgarinitiativen, där 

är föreningskravet ett exempel. Problemet är att det leder till att medborgare som inte känner att 

de passar in i det formella sammanhanget då utesluts (av sig själva). En intressant fråga för vidare 

forskning hade varit att undersöka hur kommunen kan hitta alternativa stabiliseringsformer för 

medborgarinitiativen som inte gör att en del väljer att lägga ner engagemanget. Själva frågan om 

medborgarinitiativens interna kommunikation och maktbalans aktiva medborgare emellan skulle 

behöva belysas utifrån kommunikativ planeringsteori som mest fokuserar på maktbalansen mellan 

olika intressenter (typ medborgare och kommun). 

En annan intressant slutsats som studien utmynnat i är att kommunen bör vara öppen att utvecklas 

med en medborgarledd utvecklingen. Jag tänker på fallet med #Pixlapiren, projektet som ska säga 

ja till allting, plötsligt får kritik för att vara topp-styrt av en av deras mest aktiva deltagare. Detta 

eftersom de som intressenter i området också vill ha inflytande över de beslut som tas angående 

nya initiativ och pirens utveckling. Det visar att bjuder man in folk som kommun får man också 

vara beredd på att de kommer börja ställa krav. Det i sig är ju ett bra tecken ur ett 

medborgarinflytandeperspektiv eftersom det innebär att de tagit platsen till sig. En forskningsfråga 

skulle kunna vara hur kommunen ska kunna hantera en utveckling där medborgarna blir mer och 

mer ”bofasta” på platsen och titta på hur maktbalansen skiftar över tid.   

En slutsats är också att resultaten från arbetet med medborgarinitiativen har varit förändringar av 

fysiska platser. Det går att se i två av fallen att som tidigare inte varit vanligt förekommande i 

stadsrummet fått acceptans till följd av att de exponerats över tid, nämligen graffittiväggarna på 

#Pixlapiren och Plantparkens stadsodling. Men de resultat som framförallt framhålls är på de 

sociala områdena. En annan intressant fråga för vidare forskning hade varit att undersöka hur till 

exempelvis ”kreativa anläggningar” och temporära installationer i stadsrummet påverkar 

omkringliggande stad. 
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Bilaga 1.1 Intervjuschema planerare 

Platsen 
‐ Vad är det för plats? 

o Vem äger marken? 

o Vem förvaltar marken? 

‐ Vad är kommunens inställning till medborgarinitiativet? 

‐ Hur har kontakten med medborgarinitiativet sett ut? 

Kommunikation 
o Har det funnits några svårigheter med att hitta rätt former för kommunikation med 

medborgarinitiativet? 

Utmaningar 
‐ Vilka utmaningar/svårigheter har ni  stött på under medborgarinitiativets gång  (lagmässiga, 

sociala, praktiska, politiska, organisatoriska)? 

o Hur hanterade er kommunala organisation dessa utmaningar? 

Utvärdering 
‐ Har dialogen med medborgarinitiativet styrts av en gemensam målbild? 

‐ Har kontakten med medborgarinitiativet varit god såhär sammanfattningsvis? 

 Har medborgarinitiativet hjälpt er? 

 Har medborgarinitiativet motarbetat er? 

‐ Hur har ansvarsfördelningen sett ut mellan kommunen och medborgarinitiativet? 

 Har kommunen tagit över för mycket/för lite? 

 Har ni känt er trygga i den här ansvarsfördelningen? 

 Har det varit några problem med ansvarsfördelningen? 

Policy 
o Vad är kommunens policy när det gäller medborgarinitiativ? 

o Finns  det  någon  speciell  grupp  eller  liknande  som  hanterar  frågorna  om 

medborgarinitiativ? 

 Varför har ni det? 

 Var finns den här organisationen i er organisation? Är det en organisation som 

går över flera kontor? (transdisciplinär…) 

o Hur agerar kommunen när den får reda på ett medborgarinitiativ? 

 Vems bord faller det på att agera? 

 Söker ni upp initiativet eller väntar ni på att bli kontaktade? 

Lagstiftning 
‐ Hur  ser  du  på  PBL  och  annan  lagstiftning  som  reglerar  vad  som  får  göras  i  det  offentliga 

rummet. Är det ett hinder eller en möjliggörare för medborgarinitiativ i stadsutvecklingen? 

‐ Vad ser du generellt för hinder för att kommunen ska arbeta bättre med medborgarinitiativ?  

Kommunens roll – framtiden 
‐ Hur hade du sett att kommunen skulle hantera medborgarinitiativ?  

‐ Behövs  det  en  ny  typ  av  planerarroll?  En  som  är  inriktad  på  att  guida  och  stötta 

medborgarinitiativ? 

Avslutande kommentarer? 
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Bilaga 1.2 Intervjuschema medborgare 

Platsen 
‐ Vad är det för plats? 

o Vem använder den? Vad händer där? 

o Vem äger marken? 

o Vem förvaltar marken? 

Medborgarinitiativet  

Om 
o Vad har du för roll på Pixlapiren? 

 Hyr du en plats eller har du gjort det? 

 Vad fanns för behov? 

 Vad har ni gjort? 

o Vilka är ni? 

o Hur ser er organisation ut? 

Kommunikation 
‐ Hur har kontakten med kommunen sett ut? 

 Vad har varit syftet med kontakten? 

‐ Vad är er inställning till kommunen? 

 Vad är kommunens inställning till medborgarinitiativet? 

o Har det funnits några svårigheter med att hitta rätt former för kommunikation med 

medborgarinitiativet? 

Utmaningar 
‐ Vilka utmaningar/svårigheter har ni  stött på under medborgarinitiativets gång  (lagmässiga, 

sociala, praktiska, politiska, organisatoriska)? 

o Hur hanterade er organisation dessa utmaningar? 

Utvärdering 
‐ Har dialogen med kommunen styrts av en gemensam målbild? 

‐ Har kontakten med kommunen varit god såhär sammanfattningsvis? 

 Har kommunen hjälpt er? 

 Har kommunen motarbetat er? 

‐ Hur har ansvarsfördelningen sett ut mellan kommunen och medborgarinitiativet? 

 Har kommunen tagit över för mycket? 

 Har kommunen tagit över för litet? 

 Har ni känt er trygga i den här ansvarsfördelningen? 

 Har det varit några problem med ansvarsfördelningen? 

Kommunens roll 
‐ Hur hade ni velat att kommunen skulle agerat gentemot er som medborgarinitiativ? 

 Mer stöttning? Guidning? Ekonomisk hjälp? 

‐ Vad hade ni behövt för att göra en ännu bättre gemensamhetspark? 

Avslutande kommentarer? 
 

 


