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I den svenska planeringsprocessen är det viktigt att medborgare får framföra sina åsikter om 
planeringsfall under samrådstiden för att upprätthålla demokratin. Då många medborgare har svårt 
att tyda och läsa en karta, har olika former av visualiseringar, digitala bilder eller fysiska 3D-modeller, 
börjat användas mer ofta av planerare, inom kommunal och privat verksamhet, för att förtydliga 
bilden av hur planeringsfall ”kan komma att se ut” i verkligheten. Användning av digitala och fysiska 
visuella verktyg, inom planeringens samrådande dialog med medborgare, anses vara ett relativt nytt 
fenomen och det går att ifrågasätta om visualiseringsformer som planeringstjänstemän använder 
idag verkligen uppfyller sitt syfte med att förtydliga för medborgarna. Utifrån de visuella 
framställningar som görs väcks även frågan om det verkligen finns en vilja bland tjänstemännen att 
planeringen ska bli mer kommunikativ och att medborgare ska få ett ökat inflytande i planeringen.  

Undersökningens precisa syfte är att undersöka i vilken utsträckning, samt hur, digitala och fysiska 
3D-visualiseringar används i planprocessen. Syftet är även att undersöka hur dessa visualiseringar 
kan påverka medborgardeltagandet. Följande frågeställningar ställs för att fokusera utformningen av 
undersökningens teori, empiri och analys. 

- Hur påverkas planeringen då 3D-visualiseringar används? 
- På vilket eller vilka sätt kan 3D-visualisering som planeringsmetod bidra till att 

medborgardeltagandet ökar?  
- Vilka reaktioner, effekter och resultat har användning av 3D-visualiseringar gett enligt 

kommunala planerare? 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning som tillämpar flerfallstudie för att utforska 
nyckelfrågor, problem och möjligheter som påverkar medborgare, planerare och den demokratiska 
processen i en verklig planeringskontext. Fallstudien utgörs av tre kommuner, Göteborgs stad, 
Linköpings kommun och Norrköpings kommun. I undersökningen tillämpas både metodtriangulering 
och datainsamlingstriangulering. Metoderna intervju och observation är de primära 
informationskällorna och dess data trianguleras genom att olika aktörer inom kommunen intervjuas 
för att återge olika perspektiv samt att observationerna sker under olika sammanhang och i olika 
situationer. För analys och presentation av empiri har tillvägagångssättet Template Analysis valts för 
att få en mer strukturerad hantering och överblick. 

Slutsatserna utifrån teori, empiri och analys är att planeringen påverkas på flera sätt av att 3D 
används, både när det gäller planeringen och planeringsyrket. Det finns indikationer på att 
kommuner påverkas av en visualiseringstrend som kräver både tid och kunskap som många av 
dagens kommunala planerare inte har. Trots det tycks 3D och webbaserade dialogformer få större 
utrymme framöver då dess funktioner och fördelar mottagits positivt. Genom 3D-visualisering och IT 
blir det mer tillgängligt för medborgarna att kunna yttra sina åsikter och bidra till bra 
underlagsmaterial i planeringsprocessen. Nya målgrupper attraherats av tekniken och balansen i 
medborgardeltagandets representativitet blivit mer utjämnad. Men 3D har visat sig vara ett relativt 
begränsat verktyg. Det används främst internt, och dess funktion om att vrida och vända modellen 
förmedlar inte hur medborgarnas perspektiv i gatunivå kommer att se ut.   
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Det inledande kapitlet i denna undersökning avser att lyfta en problematik som finns inom fältet 
fysisk planering. Vad som ska undersökas mer ingående och vilket fokus undersökningen har 
redovisas nedan.    

I den svenska planeringsprocessen är det viktigt att medborgare får framföra sina åsikter om 
planeringsfall under samrådstiden för att upprätthålla demokratin. Medborgares synpunkter och 
åsikter om planeringen utgör ett underlag för politiska nämnder och det är angeläget att dessa 
synpunkter ska lämnas in under en angiven tid. För att denna kommunikativa process i planeringen 
ska kunna effektiviseras ytterligare är det därför en fördel om planeringstjänstemän1 förser 
medborgarna med tydliga skisser och kartor som visar vad planeringsfallet innebär för förändring, ny- 
eller ombyggnation för att undvika missförstånd och feltolkningar. Då många medborgare har svårt 
att tyda och läsa en karta, har olika former av visualiseringar, digitala bilder eller fysiska 3D-modeller, 
börjat användas mer ofta av planerare, inom kommunal och privat verksamhet, för att förtydliga 
bilden av hur planeringsfall ”kan komma att se ut” i verkligheten.  

Användning av digitala och fysiska visuella verktyg, inom planeringens samrådande dialog med 
medborgare, anses vara ett relativt nytt fenomen och det går att ifrågasätta om visualiseringsformer 
som planeringstjänstemän använder idag verkligen uppfyller sitt syfte med att förtydliga för 
medborgarna. Finns det risk för att medborgare blir mer ”imponerade” av tekniken som planerare 
använder än att de blir mer införstådda i planeringsfallen? Vad bidrar själva visualiseringen till i 
processen? Kan det vara så att syftet med att öka medborgarnas förståelse eller deltagande i 
planeringsprocessen, i själva verket är till för att underlätta för planeringstjänstemän, att imponera 
på medborgarna för att kunna effektivisera samrådsprocessen och på så sätt undvika överklaganden 
som förlänger planprocessen.  

Utifrån de visuella framställningar som görs väcks även frågan om det verkligen finns en vilja bland 
tjänstemännen att planeringen ska bli mer kommunikativ och att medborgare ska få ett ökat 
inflytande i planeringen. Anses samrådet vara ett ”skådespel” där medborgares makt döljs bakom 
visuella framställningar då planeringen fortfarande har ett rationellt planeringsideal där en politisk 
nämnd tar beslut? 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning, samt hur, digitala och fysiska 3D-visualiseringar används 
i planprocessen. Syftet är även att undersöka om, och i så fall hur, dessa visualiseringar kan påverka 
medborgardeltagandet. 

                                                           
1 I undersökningen benämns kommunala tjänstemän som arbetar med planering och visualisering med ett 
samlingsbegrepp – planeringstjänstemän, förkortat planerare. Detta görs för att underlätta för läsaren samt på 
grund av att leda bort fokus från specifika yrken då det inte är relevant att belysa eller dra slutsatser utifrån i 
förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. 
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– Hur påverkas planeringen då 3D-visualiseringar används? 

– På vilket eller vilka sätt kan 3D-visualisering som planeringsmetod bidra till att 
medborgardeltagandet ökar?  

– Vilka reaktioner, effekter och resultat har användning av 3D-visualiseringar gett enligt kommunala 
planerare? 

Problemställningen, syftet och frågeställningarna är den röda tråden i forskningsarbetet. Utifrån 
dessa utvecklas undersökningen teoretiskt och empiriskt. Studien har inget utvärderingsinriktat syfte, 
utan ambitionen är att skapa förståelse av vad som sker/har skett gällande visuella modeller och 
framställningar i en kommunal planeringskontext. Studien omfattar endast källmaterial från aktuella 
situationer och aktörer som är delaktiga i arbetet med visualiseringar vad gäller 3D-modeller i dialog 
med medborgare. Undersökningen uttalar inte vad medborgarna eller andra involverade aktörer 
anser eller upplever i frågan, någon grund för utvärdering av den aspekten finns således inte inom 
ramarna för denna studie.  
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Detta kapitel presenterar planeringsteorier och teoretiska perspektiv som påverkar och styr dagens 
planering. Kapitlet lyfter även visualiseringens användning och förutsättningar. Syftet med den 
teoretiska översikten är att ge läsaren en uppfattning om olika planeringsideal och synsätt vad gäller 
den roll medborgare har i planprocessen. Kapitlet avser även att diskutera hur medborgarnas roll 
påverkas av visualisering och ny teknik som några av Sveriges kommuner har börjat använda.

Den svenska planeringen har präglats av ”nya” förhållningssätt och maktrelationer genom tiderna. 
Det kan sägas att vid olika tidpunkter råder en viss planeringsdiskurs. Marianne Winther Jørgensen 
och Louise Phillips (2000) menar att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller 
ett utsnitt av världen. En planeringsdiskurs anses först legitim då antaganden, metoder och forskning 
stöds och accepteras av andra inom planeringsfältet. Med detta menas att då en planeringsdiskurs är 
allmänt vedertagen råder det ett paradigm (Innes 1995). Viktigt att påpeka är att varken ett visst 
paradigm eller en viss diskurs utesluter andra synsätt eller är fullkomligt fastlåsta i sina respektive 
synsätt.  

Sedan 1960-talet har ett antal paradigmskiften skett och olika planeringsdiskurser har antingen 
avlöst varandra eller existerat parallellt. Det rationalistiska förhållningssättet till planering kom att 
prägla diskussionen från 1960-talet fram till 1980-talet och följdes av ett skifte där kommunikativ 
planering betraktades som ett nytt dominerande paradigm (Strömgren 2007).  

Den rationella planeringsteorin bygger på grundtanken om att teknik och kunskap kan få världen att 
fungera bättre och att planering är ett viktigt redskap för den sociala utvecklingen. Men Judith Innes 
(1995) hävdar att detta inte fungerar i praktiken då det inte följer den formella rationella modellen, 
att involvera allmänhetens intressen och synpunkter angående samhällsutvecklingen och hur den bör 
ske på bästa sätt. Som en reaktion på den rationella planeringsteorin började gapet mellan teori och 
praktik inom planering minska allt mer under 1990-talet. Den nya utvecklingen inom planeringsteori 
upplevde ett paradigmskifte – från det rationella till det kommunikativa (Innes 1995). Planering ses 
idag allt vanligare som en interaktiv och kommunikativ process där planerare är mer engagerade i det 
offentliga beslutsfattandet. Likt andra nytänkande teorier – paradigm, är den kommunikativa 
planeringsteorin efterlängtad eftersom den ansågs ha svaren till frågorna som inte gick att besvara i 
de tidigare paradigmen. Men även det kommunikativa synsättet ger upphov till frågor som i sin tur 
inte går att besvara i en nutida kontext, vilket ger grogrund till ett nytt paradigmskifte i framtiden 
(Innes 1995).  
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Det finns flera skillnader mellan de olika planeringsteorierna. Den rationella planeringen är starkt 
inriktad på måluppfyllelse, utvärdering och en välplanerad användning av resurser. Den rationella 
planeraren ses som en expert som formulerar planer utifrån beslutsfattares mål (Khakee 2000). 
Teoretiker som förespråkar det kommunikativa synsättet förlitar sig mer på kvalitativa, tolkande 
utredningar än logiska analyser då de försöker förstå det unika och det kontextuella, snarare än att 
göra generella påståenden. Kommunikativa planerare letar efter förståelse, snarare än att uppfylla 
mål och de ses som aktörer istället för neutrala observatörer eller experter (Innes 1995).  

Utifrån Philip Allmendinger (2009) och Abdul Khakee (2000) går det att tolka att den rationella 
planeringen allt mer tenderar att kombineras med kommunikativa planeringsideal där planerare har 
en vilja att följa den kommunikativa planeringen, att föra dialog med medborgare och söka efter flera 
värden, men att själva planeringsprocessen fortfarande är rationell. Khakee (2000) benämner denna 
kombination kommunikativ rationalitet och menar att processen har kommit att innebära en högre 
grad av förståelse, integritet, legitimitet och sanningsenlighet i planeringen. 

För att skildra den kommunikativa planeringen mer ingående är det även viktigt att framföra den 
rationella planeringen – motbilden, kortfattat för att tydligt kunna belysa olikheter mellan de två 
planeringsteorierna, dess förhållningssätt och ståndpunkter.  

Den rationella planeringen präglas av logik och resonemang utifrån fakta och förbestämda mål. 
Planeringen anses vara effektiv och kritiskt granskande i sin natur där planerare ses mer som 
byråkrater och förväntas tänka strategiskt (Allmendinger 2009). Den rationella planeringsprocessens 
ideal kan sammanfattas med fyra moment; först sätts mål upp, sedan tas alternativa program upp för 
granskning för att kunna uppfylla målen, ett av programmen väljs och slutligen genomförs det valda 
programmet. ”Values, vision or plans become almost secondary to the means of getting there” 
(Allmendinger 2009, 69). Den kommunikativa planeringen däremot är en process med många 
delaktiga och med olika dimensioner av kunskap, vilket skiljer sig ifrån den rationella planeringen 
som är betydligt mer målinriktad (Khakee 2000).  

Patsy Healey, en av de mer kända förespråkarna av kommunikativ planering, menar att inslag av det 
som menas med kommunikativ planering i en nutida kontext, förekom redan i viss mån under 1970-
talet (Healey 2006). Hon talar om kommunikativ planering som en interaktiv och förklarande process 
som innebär en hänsynsfull dialog mellan olika grupper och därmed kännetecknas av en demokratisk 
pluralism. Hon kritiserar den representativa demokratins ojämna maktförhållanden och förordar 
istället deltagande beslutsprocesser. Även Andreaz Strömgren menar att ”möjligheten att påverka 
skall inte bara finnas vid allmänna val, utan under hela den beslutsfattande processen. Bra beslut bör 
fattas av samtliga berörda parter i en politisk gemenskap” (Strömgren 2007, 47).  

I diskussionen om planeringsteorier talar forskare både om begreppen communicative planning och 
collaborative planning. De båda är två postmoderna kommunikativa planeringsteorier och 
Allmendinger (2009) menar att båda hör ihop och kan slås samman då det finns flera likheter i synen 
på processen, dess deltagande och deltagare. Den kommunikativa planeringens förespråkare vänder 
sig emot den rationella planeringens ojämna maktförhållanden. De anser att människor har olika 
intressen och förväntningar och om dessa inte tillgodoses eller uppmärksammas kan ojämna 
maktrelationer spela ut de svagare. Den kommunikativa planeringen talar därför för en utjämning av 
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maktförhållanden och att alla ska få delta i planeringsprocessen på lika villkor (Healey 2006). 
Strömgren (2007) beskriver det som att planförslag, i det kommunikativa perspektivet, bör grunda sig 
i förståelsen av världen, dess sociala konstruktioner och inte i objektiv kunskap vilket den rationella 
planeringen gör.  

Det finns flera teoretiker som ifrågasätter och är kritiska till om, och i så fall hur, den kommunikativa 
planeringen kommer att fungera när det gäller planprocess och beslutsprocess. Allmendinger ställer 
sig frågande till hur collaborative planning kan utgå från frågan; ”how can we ’make sense’ of what is 
happening and plan for the future within a dynamic and increasingly complex society?” när samhället 
idag är präglat av en misstro till den politiska processen som hindrar överenskommelse om 
angelägna frågor (Allmendinger 2009, 197). Allmendinger (2009) pekar även på andra svårigheter 
med collaborative planning som drabbar planerare i takt med att samhället ständigt förändras 
samtidigt som planeringspraxisen fortfarande måste förhålla sig till idéer och procedurer från en 
annan tid. ”Despite attempts to improve public involvement and widen participation, planning 
process remain dominated by instrumental rationality […]” (Allmendinger 2009, 197).  

Den kommunikativa planering tycks inte bara grunda sig i en teori eller i en ståndpunkt, snarare finns 
det flera varianter av teorier och ställningstaganden som tillsammans utgör den kommunikativa 
planeringen, vilken strävar efter att hitta en väg som för planeringen framåt (Allmendinger 2009). En 
kritik som framkommer gentemot den kommunikativa planeringsdiskursen, dess förhållningssätt och 
förespråkare är att det ges få konkreta belägg för hur den representativa demokratin och den 
participiella demokratin kan kombineras på ett framgångsrikt sätt (Allmendinger 2009). Allmendinger 
ifrågasätter till exempel om kommunikativ planering är den ”rätta” vägen då han hävdar att 
planerarens roll, vars profession innebär en opolitisk expertkunskap, istället blir problematisk och 
”[…] more than apolitical arbiters between different interests and, most importantly, of planning as a 
participative process.” (Allmendinger 2009, 220). 

Den kommunikativa planeringsteorin syftar på att beskriva, tolka och förklara vad planerare bör göra 
och hur planeringspraxis bör vara. En grundläggande egenskap inom teorin är därmed 
sammanfogningen av förklarande och normativa aspekter (Khakee 2000). Khakee (2000) menar att 
den kommunikativa planeringen är skapad utifrån en kritik gentemot den representativa demokratin 
men att den kommunikativa planeringen är starkt beroende av förändrade maktrelationer och en ny 
politik, vilket innebär stora förändringar i samhället. Den kommunikativa planeringen är mer av en 
teori om hur planering bör vara då resurserna – tid och pengar – som krävs för att kunna tillämpa 
teorin, är ständiga bristvaror. Strömgren (2007) menar att i den kommunikativa planeringen är det 
möjligt att fatta lämpliga och rationella beslut om samtliga börda parter ges en möjlighet att 
diskutera fram konsensus i sakfrågor. Medborgare som är berörda bör delta direkt i planbeslut 
tillsammas med politiker, planerare och andra berörda intressenter. Men han riktar en kritik mot 
Healey då han lyfter planprocessens dilemma i det kommunikativa förhållningssättet när det handlar 
om medborgares möjligheter att påverka under beslutsprocessen. Den utopiska viljan om att låta alla 
berörda medborgare med olika intressen få medverka och påverka i en planeringsprocess är svårt att 
förverkliga då det är problematiskt att avgränsa vilka som är ”berörda” och vilka som inte är det.  
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”Vi är ju alla berörda av planfrågor som gäller bevarande- och exploateringsfrågor av omfattande, 
långsiktig och miljöstörande art. Healey preciserar inte närmare hur detta dilemma bör lösas” 
(Strömgren 2007, 47). 

Hur ser då den svenska planeringen ut, hur tas beslut och framför allt vilken roll har medborgarna i 
den svenska planprocessen? Just planeringsbegreppet kan ses som ett instabilt och svårdefinierat 
begrepp vars normativa inslag ger upphov till flera olika tolkningar och användningar i olika 
sammanhang (Strömgren 2007). Ordet planering har använts som ett ”[…] honnörsord för ordnandet 
av ett förnuftigt och rationellt samhälle men kritiserats av de som förespråkar en mer spontan 
samhällsutveckling” (Strömgren 2007, 12). Strömgren (2007) talar om planeringen under 1960-talet 
som en politisk verksamhet där förtroendevalda beslutade i planfrågor med hjälp av planerarnas 
utredningar om markanvändning. Det var först i början av 1970-talet som medborgare började visa 
sitt missnöje över den planering som skedde samt hur planprocessen exkluderade medborgarna 
(Strömgren 2007). Den representativa demokratin, som grundar sig i den rationella planeringsteorin, 
menar Strömgren (2007) innebär att medborgarna har insyn i planprocessen samt möjlighet till att ge 
synpunkter på planärenden men att det är förtroendevalda som fattar beslut om antagande av 
planer. Det som skiljer den rationella planeringens representativa demokrati och den kommunikativa 
planeringsteorin, är att medborgare, politiker, planerare och andra berörda intressenter samråder 
utifrån deliberala demokratiideal och kommer fram till gemensamma ståndpunkter i kommunikativ 
planering.  

Syftet med samrådet enligt Plan- och bygglagen, PBL, är att ”[…] få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan” (SFS 2010:900, 5 Kap 12§). I den gällande 
planprocessen innebär samrådskedet ett medborgarinflytande för sakägare, myndigheter och andra 
som berörs och/eller har väsentligt intresse av förslaget. Men enligt PBL (SFS 2010:900) ska 
kommunen i första hand samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner 
som berörs av förslaget vilket därmed ger medborgarna en lägre prioritet. Den rationella 
planeringsmodellen ser det fördelaktigt att medborgarna medverkar i samråd för att ge mer och 
bättre information – ju mer vi vet desto bättre blir det. Den kommunikativa modellen däremot 
bygger även på att medborgares värderingar skall få komma med – vad de vill, inte bara vad de vet. 
Det finns en skillnad mellan att veta (fakta) och vilja (intentioner) och att det senare är lika viktigt i 
den kommunikativa modellen jämfört med den rationella modellen. 

Strömgren (2007) belyser de diskussioner som har förekommit om medborgarinflytande i 
bygglagsutredningar vilket har påverkat Plan- och bygglagen i den meningen att det är önskvärt med 
ett ökat medborgerligt inflytande men att det bara är ett komplement till den representativa 
demokratin. Han menar att det inte var frågan om att medborgarna skulle kunna delta i planbeslut 
utan endast att det genom samråd skulle ges bättre beslutsunderlag i form av fakta till nämnder och 
förtroendevalda politiker.  

Khakee (2000) är även kritisk till den representativa demokratin där politiska representanter 
uttrycker åsikter å medborgarnas vägnar. Han menar att planeringen kräver att så många som möjligt 
bidrar med kunskap, värderingar och åsikter för att bli långsiktig och därmed kunna förebygga 
negativa konsekvenser. Men han är samtidigt tydlig med att belysa hans syn på hur effektiviteten i 
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den demokratiska processen påverkas. Niclas Östlund citerar Khakee “[…] medborgerligt deltagande; 
det är bra för demokratin, men inte för effektiviteten. Medborgarmedverkan förlänger 
planeringsprocessen och således ökar kostnader för både beslutsfattande och genomförande av 
besluten’” (Östlund 2009, 55). Khakee menar även att ”inte i någon annan fråga finns så stor skillnad 
mellan principer och praxis som vad gäller medborgares medverkan.” (Khakee 2000, 112).  

Healey (2010) anser att det är avgörande för planeringen att definiera tydliga gränser och 
definitioner av medborgarnas roll för att de ska kunna medverka och påverka i beslutsprocessen.  
Det är ständigt en flytande gräns som omdefinieras utifrån sitt sammanhang när det gäller 
definitionen om staten respektive medborgare, det publika kontra det privata. Utifrån Healey (2010) 
går det att tolka att det är definitionerna som finns av medborgares roll och deltagande i olika 
sammanhang som många gånger hindrar medborgarna från att nå till de rätta beslutsforumet – 
exempelvis planprocessen. Definieras medborgare som underordnade beslutsfattarna och 
maktinnehavarna blir resultatet generellt sett ett minskat medborgarinflytande då 
medborgardefinitionen förväntas betyda ”maktlöshet” i medborgarnas ögon. Medborgare får en 
kritisk inställning både till politikers lyhördhet och till sina egna möjligheter till inflytande över de 
kommunala besluten och anser det inte lönande att delta eller engagera sig (Lindström 2009). 

Viktigt att beakta är att ett ökat medborgardeltagande inte bara bör innebära fler deltagande, istället 
att medborgare får ökad insyn och möjlighet att påverka, förebygga och kontrollera de demokratiska 
processerna (Östlund 2009). Planerare och politiker måste vara medvetna om hur olika medborgare, 
planerare och politiker kan uppleva platser eller omgivningar samt vilka åsikter de har utifrån sina 
”roller”. Då det inte finns en gemensam syn bör det övervägas vilka det är som använder platsen 
(boenden etc.) och vilka det är som besöker platsen i avvägandet om hur platsen bör formges 
(Östlund 2009). Lokalkunskap är ytterst relevant vid flera tillfällen inom planering och det är inte 
alltid experterna som vet mest eller bäst (Blücher et al. 2003). 

“The idea of citizen participation is a little like eating spinach; no one is against it in principle because 
it is good for you” (Arnstein 1969, 216). 

En av de mer kända personerna som talar om medborgardeltagande är Sherry Arnstein. Arnstein 
publicerade sin artikel A Ladder of Citizen Participation år 1969 som en reaktion mot hur den 
amerikanska planeringsprocessen endast innebar ett symboliskt medborgardeltagande, där 
möjligheterna för medborgarna att påverka beslutsfattandet var små (Östlund 2009). Hon var även 
starkt kritiskt till hur medborgardeltagandet förskönades och användes av maktutövare i deras 
retorik (Östlund 2009).  

Arnstein (1969) skriver i sin artikel att medborgardeltagande är det samma som ”medborgarmakt” 
och att en omfördelning av makt krävs för att kunna stärka medborgarnas makt i framtiden. Arnstein 
belyser den stora skillnaden mellan att ingå i en deltagande process och att ha makten att kunna 
påverka resultatet av processen. Hon illustrerar detta med en ”stege” eller ”trappa” med åtta steg 
som representerar olika nivåer av medborgarnas makt genom deltagande, där det lägsta steget 
innebär att medborgarna inte har något inflytande och det högsta steget är absolut makt (Arnstein 
1969). (Se figur 1). 
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Figur 1. Medborgardeltagandets stege. Författaren tolkning och översättning av Sherry Arnsteins ”Eight Rungs on a Ladder 
of Citizen Participation” (Arnstein, 1969). 

I de steg som Arnstein kallar ”nonparticipation”, eller inget inflytande enligt figur 1, är medborgarna 
inte delaktiga i planeringsprocessen i den meningen att de har någon makt att påverka. Hon menar 
att beslutsfattarna istället agerar maktutövare vilka har för avsikt att ”’educate’ or ’cure’ the 
participants” (Arnstein 1969, 217). Tredje, fjärde och femte steget tillåter och erbjuder medborgarna 
att delta mer aktivt och ge sina åsikter. Arnstein (1969) poängterar att medborgare, vid dessa steg, 
blir erbjudna att ge åsikter, men att det inte är självklart att de blir tillgodosedda då beslutsfattarna 
fortfarande har rätten att ta beslut. Medborgarna har ett så kallat symboliskt inflytande (Östlund 
2009). De högre stegen innebär en ökad maktposition för medborgare då det sjätte steget som först 
erbjuder medborgarna möjlighet att förhandla och delta i kompromisser med traditionella 
maktinnehavare. De övre stegen symboliserar att det är medborgarna som är i maktposition, lyfter 
problem och sedan tar beslut om hur de ska lösas (Arnstein 1969). 

Arnstein (1969) ställer samman de maktlösa medborgarna mot de inflytelserika i ”stegen” för att 
belysa den markanta skillnaden mellan dem, men hon är även tydlig med att poängtera att ”stegen” 
är schematiskt illustrerad – en metafor, och visar att det inte finns ett idealiskt läge av 
medborgarinflytande eftersom det finns för- och nackdelar med samtliga. Trots det finns det flera 
som kritiserar Arnsteins stege och menar att det inte bör vara självklart att se de högsta stegen, 
medborgerligt självstyre, som den mest önskvärda lösningen då det kan innebära stora problem med 
kollektiv problemlösning (Östlund 2009). 

Den svenska planprocessen kan sägas innebära ett symboliskt inflytande för medborgare, vilket 
placerar (enligt Arnsteins stege) medborgarna någonstans på steg tre, fyra eller fem. Trots att det har 
talats om att vi i Sverige har en kommunikativ planering och flera av dess inslag i planprocessen, och 
att ”den akademiska debatten i så stor utsträckning har lämnat de representativa idealen” 
(Strömgren 2007, 242), så menar Strömgren att den svenska planprocessen och ”modellen ’planering 
som rationell beslutsprocess’ är mer aktuell än någonsin i det svenska plantänkandet” (Strömgren 
2007, 225). Förändringen i debatten har gett uttryck i att kommunerna i allt större utsträckning har 

•   Reellt inflytande 8. Medborgarmakt 

•   Reellt inflytande 7. Delegerad makt 

•   Reellt inflytande 6. Partnerskap 

•   Symboliskt inflytande 5. Pacificering

•   Symboliskt inflytande 4. Konsultation 

•   Symboliskt inflytande 3. Information 

•   Inget inflytande 2. Terapi 

•   Inget inflytande 1. Manipulation 
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utformat lokalt anpassade lösningar när det gäller planeringsmodeller och gått ifrån de modeller som 
regleras i lagstiftningen. På så vis har det uppstått en mängd varianter av planarbete som bygger på 
en lokal konkurrens om makten mellan olika aktörer (Strömgren 2007). Strömgren (2007) hävdar att 
beslutsprocessen fortfarande är rationell men att rationaliteten kan sägas vara begränsad. Han 
menar att det enbart inte är realistiskt att utgå ifrån konsekvensutredningar vid framtagning av 
planförslag, snarare måste själva planläggningen vara anpassningsbar till samhällsutvecklingen och 
ständigt ta hänsyn till förändrade omständigheter. Planeringen har länge varit inriktad på att det är 
de rationella beslutsprocesserna som säkrar ett offentligt bestämmande över markanvändningen och 
att de som är berörda parter – medborgare, markägare och näringsliv, tillskrivs en rätt att delta i 
arbetet för att ge de förtroendevalda ett beslutsunderlag. Därmed har de ingen rätt att direkt delta i 
styrande beslut eftersom den svenska utvecklingen har hållit fast vid ett och samma normativa ideal 
– den representativa demokratin, som i sin natur direkt motverkar ett ökat medborgarinflytande 
(Strömgren 2007). 

I och med ny teknik och en ökad användning av IT – informationsteknologi, ställs frågor om hur en 
bra och inkluderande medborgarprocess kan och bör skapas. Ur ett planeringsperspektiv är det 
framför allt viktigt att ifrågasätta hur den tekniska utvecklingen, dess verktyg och förutsättningar, kan 
förändra medborgardeltagandet i planprocessen och vad som egentligen är det eftersträvansvärda. 

I flera av Sveriges kommuner har visuella framställningar av kartor, planer och inspirationsbilder 
producerats som självklara inslag i planprocessen för att illustrera en tänkt utveckling av samhället. I 
takt med att samhället har blivit mer utvecklat och beroende av teknologi är dessa visuella 
framställningar till stora delar inte längre i fysisk form så som kartor och modeller. Mycket av det 
material som produceras är skapat i datorer vilket har lett till att IT har blivit ett oumbärligt 
instrument. För att kunna framställa tydliga och informativa bilder, kartor och modeller ställs därför 
allt högre krav på teknisk utrustning och tekniskt kunnande. 

Samtliga av de definitioner som förekommer om IT innebär tekniska och elektroniska hjälpmedel 
såsom datorer och digital TV, men framför allt innebär IT kommunikation via Internet (Blücher et al. 
2003). Demokratiutredningen, som skrevs för mer än tio år sedan, menar att IT är ”[…] är en 
infrastruktur under utveckling, den erbjuder mötesplatser för många olika slags aktiviteter och ger 
nya förutsättningar för kommunikation i samhället” (SOU 2000:1, 99). En kombination av ”[…] 
datorer-telekommunikation. ’Ett äktenskap mellan mikroprocessorn och telefonen’” (SOU 1999:12, 
7). Lars Illshammar (2002) menar i sin tur instämmande att begreppet IT är en sammansmältning av 
framför allt datorer och telekommunikation. 

Lennart Nordfors et al. (2006) menar att informationsteknik i form av Internet, datornätverk och 
telekom kan sägas vara objektiv och högst användbar, fram tills att den tillämpas i en organisation 
där den tillförs tolkningar och anpassas efter den befintliga förvaltningen. ”Liksom IT är demokrati ett 
mångtydigt och värdeladdat begrepp, något som ofta leder till vida tolkningsmöjligheter och risker 
för missförstånd.” (Illshammar 2002, 19).  
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I Demokratiutredningens betänkande, skriven år 2000, talas det om informationsteknikens framväxt 
som har inneburit ett nytt, stort tekniskt system med omvälvande konsekvenser för ekonomi och 
samhälle. Denna framväxt har på kort tid lagt grunden för nya kulturella mönster och beteenden, och 
dess snabbhet, förmåga till interaktivitet och förmåga att överskrida och upplösa gränser, ses mycket 
positivt på i utredningen (SOU 2000:1). ”IT kan […] användas för att stärka civilsamhället och för att 
främja deltagardemokratin. Den nya informationstekniken har en potential när det gäller att vidga 
medborgarnas möjligheter att delta i och påverka problemformuleringarna och diskussionerna före 
beslut i folkvalda församlingar. En statlig och kommunal politik bör i första hand inrikta sig på att 
utveckla tekniker och metoder för en sådan deltagardemokrati med IT-stöd” (SOU 2000:1, 108).  

För mer än tio år sedan talades det om IT som ett revolutionerande verktyg som skulle stärka 
medborgarnas ställning i samhället och erbjuda ett snabbare informationsflöde mellan olika parter. 
Flera av de utopiska idéer som formades i slutet av 1990-talet har idag, 2013, blivit en självklarhet 
och vardag. Men när det gäller medborgares möjligheter till påverkan är det fortfarande långt kvar. 
Illshammar tar upp denna brist och talar mer skeptiskt om ”[…] idéerna om informationstekniken som 
den stora lösningen på demokratins verkliga eller inbillade problem”, till skillnad från 
Demokratiutredningen (Illshammar 2002, 33). Han uppmanar istället politiker och offentliga 
beslutsfattare att noga tänka igenom hur de vill att demokratin ska fungera innan teknik och IT 
tillämpas. Han menar att de tekniska hjälpmedel som finns inte kan lösa politiska eller sociala 
konflikter, de skjuter snarare upp konflikterna för stunden. Samhället blir allt mer beroende av 
informationsteknik i sina demokratiska processer, vilket kan vara riskabelt och urholka folkstyret då 
det uppstår obalanser mellan olika gruppers tillgänglighet till den nya tekniken. Den primära 
uppgiften i ett demokratiskt reformarbete borde inte vara att ständigt finna nya tekniska lösningar 
utan att fokusera på alla människors principiella rätt till goda kommunikationsmöjligheter 
(Illshammar 2002).  

Denna problematik tar emellertid Demokratiutredningens betänkande upp, ”för folkstyrets framtid 
är det också viktigt att fråga sig vilken demokrati som vi vill att informationstekniken ska främja. 
Demokratiutredningen vill öka medborgarnas möjligheter att påverka samhället, hittills har 
informationstekniken främst använts till att öka informationen från politiska institutioners sida – 
tekniken har blivit ett stöd framför allt för servicedemokratin eller, som vissa kritiker väljer att 
uttrycka det, ’åskådardemokratin’” (SOU 2000:1, 98). ”Om informationstekniken ska kunna spela en 
väsentligt större roll för framtidens demokrati krävs för det första att tekniken görs tillgänglig för alla 
på rimliga villkor” (SOU 2000:1, 101). 

”Vi har sett att IT kan förstärka den kommunikativa sidan av planeringen.” (Blücher et al. 2003, 53). 
Gösta Blücher et al. (2003) ser att informationsutbytet med berörda politiker, planerare sakägare och 
andra intressenter underlättas med ny teknik. Men de ställer sig kritiska till att tekniken kommer att 
öka deltagandet och inflytandet för medborgarna i ett större demokratiskt perspektiv. Ny teknik kan 
många gånger underlätta arbetet och kommunikationen mellan politiker, tjänstemän och 
medborgare (individer och organisationer) men det kan många gånger även innebära överbelastning 
och mycket tid som läggs på att sortera fram betydelsefull information (Blücher et al. 2003). Internet 
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och sociala medier möjliggör helt nya former av medborgarinflytande. Genom att använda Internet 
som verktyg kan fler aktörer i staden involveras till lägre kostnader, problemet är tyvärr att de flesta 
kommuner använder Internet idag enbart för att informera medborgarna om vad politiker och 
tjänstemän redan har beslutat (Nilsson, Christensson 2009). 

Informationsteknologin i sig har stora möjligheter att kunna stödja presentation och inte minst 
visualisering av information inom samhällsplaneringen. Tillfällen till god samverkan mellan IT-
institutioner och designutbildningar av olika slag kan skapas via exempelvis tredimensionell 
modellering (Blücher et al. 2003). Risken med tillämpning av IT är att den digitaliserade 
informationen överskattas, att datakvalité avsevärt varierar samt att information som inte är digitalt 
tillgänglig blir betydelselös (Blücher et al. 2003).  

Vad innebär då dessa relativt nya verktyg i planeringen för själva kommunikationen planeringen? 
Planerare anses kunna använda de digitala verktygen för att visualisera planer och förslag till 
utveckling på ett mer effektivt sätt. Då det går att kombinera olika former av information och resultat 
av analyser och undersökningar tillsammans med förslag på design och utformning, underlättas även 
kommunikationen mellan tjänstemän, politiker och medborgare då samma material används och är 
enkel att transformera och hantera (Batty et al. 2001). ”Visualization is perhaps the most significant 
of all activities in the design process to have been affected by the development of digital 
technologies” (Batty et al. 2001, 407). 

Redan för 10 år sedan uttryckte Blücher et al. (2003) att utvecklingen går särskilt snabbt vad gäller 
3D-modellering, visualisering, GIS och ortofoton. Enligt Blücher et al. (2003) ansågs just 3D-
modellering vara det kanske mest attraktiva hjälpmedel. Med hjälp av tekniken ”[…] kan man 
visualisera tänkta fysiska objekt, placera dem i en representation av ett verkligt markområde, vrida 
och vända på dem och studera dem från olika vinklar.” (Blücher et al. 2003, 31). Men som Lars Harrie 
belyser i sin bok om Geografiska informationssystem, ”det bör […] noteras att syftet med 
visualisering ofta inte är att återge hela verkligheten, utan att genom väl valda kartografiska 
metoder framhäva det som är av vikt i varje enskilt fall” (Harrie 2008, 35). 

Så vad har då hänt sedan Blücher et al. uttalade sig om visualisering 2003? I branschtidningen PLAN 
framgår det av flera utgivna nummer från 2008 att den digitala tekniken och Internet, redan då 
spelade en viktig roll i planeringsprocessen. Pernilla Helmersson, planarkitekt vid Umeå kommun 
skriver i första numret av PLAN år 2008 om erfarenheter från kommunens pilotsatsning vad gäller ett 
planförslag i Google Earth. Syftet med användningen av 3D-modell över förslaget var att ”ge en 
uppfattning om proportioner och inte detaljutformning” (Helmersson 2008, 11). Det fanns tankar om 
att stärka den demokratiska dialogen och nå ett bredare deltagande i planeringsprocesen. 
Kommunens planeringschef vid detta tillfälle såg satsningen som ett ”demokratiprojekt och 
komplement till traditionella metoder att kommunicera planering” (Helmersson 2008, 10). Hon 
framhåller även i artikeln att det digitala planförslaget snabbt och enkelt kan modifieras efterhand 
och inbjuda till kreativitet (Helmersson 2008). I ett annat nummer av PLAN från 2012, skrivs det 
under rubriken ”Nytt och noterat” att Göteborgs Stadsbyggnadskontor har tagit fram ett mobilt 
visualiseringsbord som är tänkt att användas som hjälpmedel vid planarbete och samråd för 
beslutsfattare, planerare och medborgare (PLAN 2012). 
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Tekniken går som nämnt tidigare framåt och artikelförfattaren Pernilla Helmersson (2008) uppmanar 
kommuner och andra som intresserar sig för verktyg såsom Google Earth och Virtual Earth, att 
framför allt diskutera kring användningssätt i de egna organisationerna och deltagande i 
metodutvecklingen. ”Möjligheterna och verktygen finns redan liksom stora delar av infrastrukturen” 
(Helmersson 2008, 13).  

I takt med att tekniken har utvecklats och blivit ett självklart verktyg och hjälpmedel inom planering 
har tredimensionell (förkortas fortsättningsvis 3D), visualisering ansetts vara det naturliga 
följdverktyget att arbeta med. Fördelen med just en digital 3D-modell av ett planförslag är att 
framtiden snabbt kan visas utifrån olika perspektiv – visuellt och analytiskt sett. Det går att studera 
utformning och anpassning till omgivning, skugg- och solsidor, trafik- och trygghetsanalyser och det 
går även att göra riskanalyser (Blücher et al. 2003).   

Det finns en tro på att det kommer ske en ökning av användandet av 3D-modeller. En av de största 
orsakerna till ökad användning är att den tredimensionella fastighetsbildningen ställer högre krav på 
planeringen, att bestämmelser och regleringar visas i en tredimensionell miljö (Blücher et al. 2003). 
Blücher et al. skrev redan 2003 att ”om 10-15 år är troligen bredband utbyggt på samma sätt som 
telefonnätet är idag, kanske till och med trådlöst. Det innebär krav på att planförslagen ska finnas i 
digital form.” (Blücher et al. 2003, 47).  Anneli Hagdahl bekräftar i tidsskriften PLAN att Blücher et al. 
var realistiska i sitt uttalande då hon, i en artikel från 2009, citerar Mårten Dunér, dåvarande 
enhetschef vid Planenheten på Boverket. Han menar att planerarbranschen arbetar mer och mer 
med immateriell information och digitala planhandlingar, samt att tredimensionell detaljplanering 
och fastighetsbildning är växande frågor. Han menar att ”digital plandata gör det möjligt att 
integrera med annan geodata för att på så vis få fram en mer fullständig bild av verkligheten” 
(Hagdahl 2009, 35). Men artikelförfattaren belyser även att det digitala formatet ställer nya krav, 
”det gäller att ”tala samma språk” när informationen är digital” (Hagdahl 2009, 35). 

Fördelen med 3D-visualiseringar som bygger på 2D-kartor och bilder, till exempel ortofoton, höjddata 
och höjdmodeller kan relativt snabbt bearbetas och skapa den tredje dimensionen. Då dessa 
modeller ofta blir schematiska och homogena i sitt uttryck används fotografier av byggnader och 
ikoniska landmärken för att täcka fasaderna i modellen för att återskapa platsens identitet för 
betraktaren (Batty et al. 2001). Men 3D-visualisering är inte enbart ett positivt och enkelt producerat 
inslag i planeringen, Batty et al. (2001) menar att kliven mellan 2D och 3D är mer komplext än 
förväntat. Avancerade datorer och program är en nödvändighet för att kunna producera 
verklighetstrogna och illustrerande visualiseringar, och kostnader för utveckling av teknik och 
programvaror samt utbildade anställda, har blivit en fråga om ekonomiskt kapital. Städer som har 
många invånare och som är mer kapitalstarka har ofta mer avancerade och fascinerande 
visualiseringar som framställer stadens framtid jämfört med mindre kapitalstarka städer med färre 
invånare.   

Vad kan då 3D-visualiseringar bidra med i den fysiska planeringen som tidigare inte använts i den 
rationella planeringen? Blücher et al. (2003) ser i sin rapport att utvecklingen av IT bidrar till att den 
kommunala planeringen kan komma att påverkas positivt inom tre olika områden – visualisering, 
digital planhantering och ökade möjligheter att påverka planförslag. Visualisering av olika 
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planalternativ och volymstudier kan göra det möjligt att på ett tidigt stadium i processen 
åskådliggöra konsekvenser, fördelar och nackdelar för både beslutsfattare och berörda. En utökad 
användning av det digitala kan effektivisera arbetet för de kommunala tjänstemännen vilket 
möjliggör en förbättring av servicen till medborgarna vilket kan leda till ett ökat medborgarinflytande 
(Blücher et al. 2003).  

I flera av de 3D-visualiseringar som produceras idag erbjuds det en högre detaljeringsgrad i 
presentation över exempelvis en stad eller stadsdel. Det går snabbt att infoga personer, fordon och 
andra stadsmässiga inslag i miljön vilket ger liv i bilden och skapar föreställningar om hur platsen 
förväntas bli. Men det går lika lätt att även plocka bort oönskade element och ”förvränga” bilden av 
den befintliga platsen (Batty et al. 2001). Självklart finns det flera kritiker till den övertro som finns till 
3D och den nya digitala tekniken. Claire Colomb (2012) diskuterar i sin bok Staging the New Berlin 
det fokus som Berlins politiska beslutsfattare hade, efter Berlinmurens fall, att skapa spektakulär 
arkitektur genom moderna visualiseringar och ny teknologi. Tekniken skulle imponera betraktarna – 
medborgare och turister – genom att visualisera visionära stadsplaner och byggnader (Colomb 2012). 
Betraktarna skulle i större mån få en inblick i hur staden skulle kunna komma att utvecklas men “the 
reaction of the audience were reported as mixed – from wonder and amazement to a sense of 
powerlessness, discomfort and alienation in the face of an unfamiliar, oversized and futuristic 
cityscape” (Colomb 2012, 192). Med hjälp av de mediala imaginära ”iscensättningarna” skapades en 
visuell kontext vilken Colomb (2012) kallar ”a ‘place myth’”. Illshammar berör även denna 
problematik då han menar att ”hänvisa oroade medborgare till skenbart objektiva tekniklösningar 
upphäver dock sällan några problem i längden” (Illshammar 2002, 33).  

I framtagandet av modeller är den fysiska 3D-modellen fortfarande vanligt förekommande då de 
anses ge betraktare en mer lättöverskådlig bild och uppfattning av staden. Många gånger används 
idag både en digital och en fysisk 3D-modell för att analysera och utvärdera olika förslag. Detta anses 
i stort sett kunna ge ett komplett underlagsmaterial medan enbart digitala modeller anses vara för 
abstrakta för att kunna ligga till grund för beslutsfattande (Batty et al. 2001). 

Utifrån den kommunikativa planeringsteorin och den rationella planeringsteorin, är frågan vad 3D-
verktyg och modeller är ett resultat av. Är tillämpningen av visuella framställningar och modeller – 
digitala och fysiska, grundade i den rationella eller kommunikativa planeringen? Har det blivit 
bekräftat att det stora fokus som finns på visuella framställningar verkligen stödjer en kommunikativ 
planering som förespråkar ett ökat inflytande, eller blir visualiseringarna i 3D-format bara en ny 
dimension i den rationella planeringen? Kanske är 3D-visualiseringar ett nytt effektivt verktyg för att 
manipulera och missleda mottagare – medborgare, då det som inkluderas och redovisas endast är 
det som är relevant för producenten, det vill säga politiker, planerare och byggherre. Detta kan i så 
fall kopplas till Arnsteins stege över medborgardeltagande (se figur 1) där det första, och lägsta, 
steget i stegen innebär att beslutsfattare manipulerar medborgarna och minimerar deras inflytande. 
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Efter att ha ställt den kommunikativa planeringsteorin mot den rationella planeringsteorin väcks 
frågan om de visuella verktyg och framställningar som används i nutida planering är ett resultat av en 
kommunikativ planering eller om det är en ny dimension i den rationella planeringen. Har den 
rationella planeringen varit för byråkratisk och begränsande för att få medborgare införstådda varför 
det nu krävs mer kommunikativa element i planeringen som bidrar till ett ökat inflytande, deltagande 
samt ökad förståelse? Trots att planeringssystemet inte är förändrat och medborgarna inte har större 
makt enligt lagen, har en förändring skett, där medborgares åsikter och synpunkter får större 
utrymme och större fokus. Varför görs visualiseringar i 3D om inte för att öka medborgares förståelse 
av hur framtiden kan komma att utvecklas? Frågan är dock om kombinationen rationell lagstiftning 
och kommunikativ planering fungerar tillsammans i längden. Är det lämpligt att göra det mer tydligt 
för medborgare och betraktare trots att de inte har makten att påverka, och kommer det i så fall att 
ge någon positiv effekt i planprocessen? Kanske innebär det i sådana fall positiva effekter i 
planprocessen – när alla är överens och ingen överklagar. Kanske är det då alla som vill får medverka 
och uttrycka sina åsikter och synpunkter.  

Syftet med dagens samråd är som nämnt tidigare enligt PBL att få så bra underlagsmaterial som 
möjligt till politiker, men är det bra att insamla viktig kunskap och erfarenheter från medborgarna om 
de involveras först då det finns färdiga idéer och förslag över utpekade områden? Den 
kommunikativt förespråkande planeraren bör kanske arbeta med samråd, medborgarmöten och 
andra träffar som medger diskussioner, synpunkter och kunskapsutbyte redan innan beslut om 
planläggning görs av politiker. Utifrån den framkomna kritiken till Arnteins stege angående kollektiv 
medborgerlig problemlösning, är det intressant att diskutera på vilket eller vilka steg i ”the Ladder of 
Citizen Participation” det är ett mest önskvärt medborgarinflytande. Det är lätt att framföra en åsikt 
och en vilja om att medborgarinflytande bör öka i plan- och beslutsprocesser och att hävda att det är 
mer demokratiskt rätt, men att realistiskt föreställa sig hur samhällets rättsprocesser och 
beslutsprocesser skulle genomföras, organiseras och struktureras är betydligt svårare. 
Kommunikation inom planering kan sägas ha olika dimensioner, det kan exempelvis innebära en mer 
enkelriktad kommunikation där medborgare ger input till planerare i planprocessen i form av 
lokalkännedom, fakta och värderingar. En annan dimension är att planerare kommunicerar med 
medborgare och ger de mer insyn och information i planprocessen. Ytterligare en dimension av 
kommunikation är att medborgarna även ges en maktposition i beslutsprocessen. Vilken dimension 
som är mest eftersträvansvärd är självklart beroende på lagstiftning och politik. Om inte lagändring 
görs, kommer fortfarande medborgarnas ”vilja” att representeras genom den representativa 
demokratin utan makt och yttra åsikter och synpunkter vid samråd som enligt lag inte måste 
tillgodoses. 

När det gäller den nya tekniken och hur den tillämpas i planeringssyfte, tycks många olika parter vara 
positiva och engagerade. Visuella framställningar och tekniska verktyg tycks framför allt göra starka 
intryck på medborgare. Då medborgarna kan föreställa sig planförslaget utifrån flera dimensioner 
kan resultatet eventuellt bli ett ökat intresse för engagemang inom samhällsplaneringen. Men det 
kan även anses vara en risk att det blir en selektiv framställning som både kan negligera problem och 
konsekvenser som förstärka positiva drag och effekter av förslag. Särskilt då producenter, i många 
fall planerare, av visualiseringar avgör vad som ska visas och vad som ska göras tillgängligt för 
betraktare. Planerarens roll blir återigen, likt rollen i den rationella planeringen, experten som 
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bemästrar den nya tekniken och framtiden. Kanske är risken att då planeringen har blivit mer 
kommunikativ är planerarens roll istället betraktad som den grafiska designtillverkaren i syfte att 
imponera på, och manipulera medborgare som i sin tur inte ”vågar” ifrågasätta de långtgående, 
effektfulla planerna som arbetats fram.  

IT-utvecklingen är på många sätt en förutsättning för att den kommunikativa planeringen ska kunna 
stärkas i dagens planeringsprocesser. Tillgång till digital information så som planhandlingar, visioner 
och diskussioner om eventuell utveckling är essentiellt. Det är även viktigt att webbsidor utformas 
pedagogiskt och erbjuder diskussionsforum och möjlighet till insyn i planprocesser. Digitala 3D-
modeller på kommuners hemsida är definitivt ett kommunikativt planeringsinstrument, i jämförelse 
med den rationella planeringen, blir det kanske mer ett spännande inslag. Men IT-utvecklingen i sig 
är definitivt viktig för den rationella planeringen som syftar till att samla in så bra underlagsmaterial 
till beslutfattare som möjligt, vilket kan göras utifrån lämplig användning av digital modell och 
digitala ”samrådsforum”.  

En annan problematik med den nya tekniken och dess digitala verktyg är att gemene man accepterar 
många felaktigheter med 3D-modeller som vi inte skulle acceptera i en karta eller perspektivbilder. Vi 
har överseende med det tekniska och tycker att det går att bra att se snedvridna fasader och fönster 
som inte är placerade i rätt höjd. Men ger då 3D en rättvis bild av verkligheten? Är det rättvist mot 
medborgare som inte har stadens eller platsens framtidsvision eller framtidsbild klar för sig att visa 
schematiska ”byggnadsblock”? Det vanligaste perspektivet i 3D-modeller är fågelperspektivet, vilket 
kan underlätta för att visa sammanhanget och den övergripande bilden, men detta kan samtidigt 
många gånger bli för abstrakt och svårtolkat för betraktare då de ska kunna föreställa sig hur 
förslaget ter sig i fotgängarens eller trafikantens perspektiv i den levda miljön (Herwig och Paar 
2002). Det kan bli orealistiskt och stelt, och troligtvis leda bort många sakfrågor angående 
planärendet och istället riktas mot visualiseringen. Även om visualiseringar syftar till att utgöra 
diskussionsunderlag är risken stor att de ses som välarbetade och genomtänkta – färdiga förslag, för 
betraktare, medborgare och andra aktörer. 

Har planerare och beslutsfattare en övertro till den tekniska utvecklingens ”nya” verktyg? Är visuella 
3D-framställningar, fysiska och digitala, något som är ”nytt”, imponerande och mer lockande än 
själva planärendet? Kanske har det blivit en outtalad norm att använda visuella framställningar, 
kanske bidrar det till att medborgare får en ökad förståelse av planeringsärenden.  Möjligen finns det 
en ”trendighetsfaktor” över 3D-visualiseringar och om planering bör följa denna trend och nå ett 
positivt och effektivt resultat är ännu för tidigt att fastställa.  

Undersökningens empiri syftar till att lyfta flera av de frågor som uppkommit i den sammanfattande 
diskussionen för att fördjupa diskussionen utifrån de resultat som framkommer. Styrande i 
undersökningen är dock frågeställningarna som upprepas nedan. 

- Hur påverkas planeringen då 3D-visualiseringar används? 
- På vilket eller vilka sätt kan 3D-visualiseringar som planeringsmetod bidra till att 

medborgardeltagandet ökar? 
- Vilka reaktioner, effekter och resultat har användning av 3D-visualiseringar gett enligt 

planerare? 
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Figur 2. Översikt av undersökningens olika faser, fokus fas 1 och 2 

 

I detta kapitel redogörs de metoder och förutsättningar som ligger till grund för undersökningens 
insamling av empiriska material. Ovan illusteras de olika ”faser” som har skett under 
undersökningen. ”Fas 1” redogör undersökningens upplägg av metoder för insamling av empiri och 
”fas 2” redogör hur empirin tolkades och bearbetades.  

I denna undersökning har det varit ett naturligt val att genomföra en kvalitativ undersökning istället 
för en kvantitativ undersökning då det har varit svårt att finna flera fall och informanter då ämnet är 
relativt nytt. En kvalitativ undersökning använder till största delen kvalitativa data som kan sägas 
vara ”mjuka data”. Dessa bidrar till att undersökningen kan uppnå förståelse (Larsen 2009). 
Kvalitativa metoder är lämpliga för att gå på djupet i frågor där det är nödvändigt, de kan även 
kompletteras med följdfrågor och förklaringar som kan stärka undersökningen med hjälp av till 
exempel intervjuer. Kvalitativ data menar Ulrika Nylén kan definieras som ”ord som kan härstamma 
från exempelvis observationer, intervjuer eller befintliga dokument […] bilder, symboler och liknande” 
(Nylén 2005, 12), vilket gör de kvalitativa metoderna lämpliga för att följa denna undersöknings syfte 
och frågeställningar.  

Begreppet kvalitativ forskning kan ha olika betydelser och användas i flera olika sammanhang. Det 
kan exempelvis innebära ett specifikt vetenskapligt paradigm eller tekniker för datainsamling eller 
analys. Det gemensamma syftet är dock att beskriva betydelser, mening och kvaliteter hos fenomen 
snarare än egenskaper och mängd (Nylén 2005). Den kvalitativa metoden innebär att en eller några 
få miljöer studeras och att de ses som en helhet med alla sina konkreta nyanser, till skillnad från den 
kvantitativa metoden som gärna abstraherar (Repstad 2007). Den kvalitativa forskningen innebär en 
forskning i en naturlig miljö där forskaren har en tolkande ambition och där forskaren aktivt måste 
förhålla sig till de olika erfarenheterna som uppstår, försöka förstå dem, jämföra dem och kritiskt 
granska dem (Nylén 2005). I detta kapitel och följande används uttrycket ”forskare” som en 
beteckning på den som genomför det vetenskapliga arbetet. I kvalitativa undersökningar är det en 
förutsättning att kontexten spelar en annan och en mer framträdande roll än i kvantitativa 
undersökningar (Justesen, Mik-Meyer 2011). De kvalitativa metoderna är emellertid mer sårbara vad 
gäller tillförlitlighet och giltighet eftersom det kvalitativa tillvägagångssättet är svårare att 
standardisera jämfört med det kvantitativa tillvägagångssättet (Kjaer Jensen 1995). 
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Figur 3. Översikt av undersökningens olika faser, fokus fas 1 

 

Fallstudie är en av de mer vanliga forskningsstrategierna inom samhällsplanering. ”Generellt sett är 
fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” eller ”varför” ställs, då man har ringa kontroll 
över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt 
sammanhang” (Yin 2007, 17).  

Forskare som väljer att använda sig av fallstudie, samlar in en rad likartade idéer och preferenser som 
i kombination ger tillvägagångssättet dess speciella karaktär. Målsättningen med fallstudie är ofta att 
belysa det generella genom att titta på det enskilda och studera saker i detalj (Denscombe 2009). 
Idén är att det genom en grundlig genomlysning av ett utvalt exempel går att upptäcka samband och 
perspektiv som kan appliceras på en vidare kontext (Brusman 2008). Fallstudien är lämplig för att på 
ett bra sätt reda ut komplexa sociala relationer och processer. Den kan itu med fallet i dess helhet 
och har en viss möjlighet att kunna upptäcka hur de olika delarna påverkar varandra (Denscombe, 
2009). 

Det är egentligen fel att tala om fallstudier som en metod då fallstudier i allmänhet innebär en 
kombination av flera metoder för att få ett brett metodiskt angreppssätt (Brusman 2008). 
Fallstudiemetoden kan därför istället beskrivas som ett angreppssätt eller en strategi som möjliggör 
att olika undersökningstekniker kan användas (Sahlin-Andersson 1986). Fallstudien bygger då på att 
flera källor till empiriskta belägg och data löper samman på ett triangulerande sätt. ”Fallstudien som 
forskningsstrategi utgör med andra ord en heltäckande metod som omfattar en designlogik, tekniker 
för datainsamling och specifika tillvägagångssätt vid analysen av data” (Yin 2007, 32). 

Robert K. Yin (2007) menar att en forskningsstrategi eller design kan sägas vara en logisk plan för hur 
man ska ta sig från ”här” till ”där”. ”Här” definierar han som den initiala uppsättningen frågor som 
ska besvaras, ”där” menar han är en eller annan uppsättning slutsatser eller svar som rör dessa 
frågor. Mellan ”här” och ”där” sker insamling och analys av data. Kerstin Sahlin-Andersson (1986) 
menar att fallstudier och dess forskningsdesign inte bara är grund för analys, utan 
förståelseskapande i sig. Hon ser på fallstudie som en metodtrappa där det första steget är att 
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beskriva fallet/fallen, andra steget innebär den systematiska och utvecklade tolkningen av fallen och 
tredje och sista steget är en jämförelse av fallen som leder till teori- och begreppsutveckling.  

En forskningsdesign ska i bästa fall innehålla fem komponenter; forskningsfrågor – 
problemformulering, hypoteser, analysenhet(er), logisk koppling mellan data och hypoteser samt 
kriterier för tolkning av resultaten. Då det är forskningsfrågorna, eller problemformuleringen, som 
väcker frågorna som är intressanta för undersökningen, är det hypoteserna, eller syftet, som 
formulerar vad som ska undersökas eller studeras för att kunna nå resultat längre fram i forskningen. 
Analysenheter syftar till att definiera vad ”fallet” egentligen innebär och är relaterade till hur 
forskningsfrågorna har formulerats (Yin 2007). Analysenheter kan mer förtydligande förklaras som 
olika faktorer vilka är relevanta och avgörande att analyseras för att förstå vilken roll och funktion de 
har samt hur, om och varför de påverkar resultatet, svaren på forskningsfrågorna. Beroende på 
forskningens problemformulering och syfte kan dessa enheter utpekas utifrån forskningens 
övergripande tema till exempel samhällsplanering. En analysenhet kan även vara mer eller mindre 
definierad, ett exempel av analysenhet inom samhällsplanering skulle kunna utgöras av 
yrkesgruppen ”planerare”, kommunalt anställda planerare, kommunalt anställda planerare som 
arbetar/arbetat med ett specifikt projekt etc.  

Yin (2007) skiljer på enfallsstudie och flerfallsstudie. En flerfallsdesign brukar vara starkare än en 
enfallsdesign och därför är det mer eftersträvanvärt att välja en två- eller flerfallsdesign. En 
flerfallsdesign har tydliga för- och nackdelar jämfört med en enfallsdesign, resultaten och beläggen 
från multipla fall anses ofta vara mer övertygande och den övergripande fallstudien betraktas därför 
som mer robust eller starkare. Men genomförandet av en flerfallsstudie kräver stora resurser främst i 
form av tid. 

I en flerfallsstudie ska varje fall ha ett specifikt syfte inom ramen för hela studien. En viktig 
utgångspunkt är att betrakta flerfallsstudier på samma sätt som multipla experiment – det vill säga 
att en logik följs som går att upprepa (Yin 2007). Enligt Yin (2007) finns det inga kriterier vad gäller 
antalet fall, han anser att det är mer viktigt att de fall som väljs ut är relevanta och tillräckliga för att 
genomföra studien. Det går oftast inte heller att på förhand ange hur många fall som ska väljas. 
Fallen bör därför väljas sekventiellt under studiens gång (Sahlin-Andersson 1986). 

Även om bara två fall kan väljas, ökar sannolikheten för att det blir en bra undersökning i jämförelse 
med om man enbart använder sig av ett enda fall. En enfallsstudie är sårbar. Resultatets 
generaliserbarhet blir även avsevärt större i jämförelse med att endast ha ett resultat från ett fall. En 
risk med enfallsstudier är att fallet som väljs ut kan anses vara för unikt eller artificiellt vars resultat 
inte går att generalisera utifrån. Det kan även vara svårt att finna ett fall som inte anses vara unikt 
och ovanligt, vilket kräver starka argument som rättfärdigar beslutet om valt av ett enda fall. Om två 
eller fler fall väljs minskar riskerna betydligt för att resultatet inte ska vara generaliserbart (Yin 2007). 

Det viktiga är att datainsamlingen i en fallstudie inte enbart handlar om att registrera data på ett 
mekaniskt sätt, vilket ibland är fallet i andra typer av undersökningar. Forskaren måste också kunna 
tolka informationen då den samlas in och få en direkt bild av om exempelvis viss information 
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motsäger andra data och om det därigenom behövs ytterligare belägg. I samband med fallstudier är 
datainsamlingen av mer komplex art än den som är aktuell vid andra forskningsstrategier. 
Fallstudieforskaren måste besitta en metodologisk mångsidighet och flexibilitet som inte behövs vid 
andra strategier och dessutom följa vissa formella procedurer för att säkerställa kvaliteten på 
datainsamlingen. När empiriska belägg samlas in måste informationen granskas snabbt och hela 
tiden bör frågor ställas angående varför händelser och fakta ser ut som de gör. Bedömningen av eller 
slutsatsen från detta kan leda till ett omedelbart behov av att söka efter mer information och fler 
belägg (Yin 2007). 

Fallstudiens speciella styrka ligger i att den kan hantera många olika slags av empiriskt material så 
som dokument, intervjuer och observationer för att undersöka de relationer och processer som 
anses vara intressanta (Yin 2007, Denscombe 2009). Olika källor förmedlar olika bilder av förloppen, 
en helhetsbild som fångar komplexiteten (Sahlin-Andersson 1986). Den viktigaste fördelen med 
användningen av multipla informationskällor är emellertid utvecklingen av samstämmighet i 
undersökningen, en trianguleringsprocess. Varje resultat eller slutsats är sannolikt mer övertygande 
och riktig om den grundar sig på olikartade informationskällor som avser att styrka varandra (Yin 
2007). 

Fallet som studeras i en fallstudie är ingen konstlad situation eller ett experiment där situationen är 
kontrollerad. Fallet är ett naturligt förekommande fenomen som existerar före forskningsprojektet 
och fortsätter att ha sin gång trots undersökningen. En svaghet med fallstudier är dock nivån av 
trovärdighet i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Fallstudier använder många gånger 
mjuka data vilket kan vara sårbart i och med att data tolkas och påverkas av både respondent och 
forskare. Då det är kvalitativa data är dock tolkande metoder nödvändigt. Svårigheten är att definiera 
gränser och attribut på ett absolut och entydigt sätt, och det Martyn Denscombe (2009) kallar 
”observatöreffekten” är mest angeläget för forskaren att vara medveten om i sin kritiska granskning. 

En fallstudies fokus ligger främst på att blottlägga och tolka olika aspekter av fallet snarare än att 
pröva hypoteser på en empiri. Fallstudien visar på kontextens betydelse i studier av människa och 
samhälle och skapar insikter om att mänskliga handlingar inte bara kan förstås med hänvisningar till 
regelstyrda system (Brusman 2008). Angreppssättet kan koncentrera forskningen till utvalda 
geografiska platser, resurser som tid och pengar behöver inte vara påtagligt krävande för att uppfylla 
syftet med undersökningen samt att få ett brett empiriunderlag (Denscombe 2009). 

Användningen av fallstudie i denna undersökning syftar till att utforska nyckelfrågor, problem och 
möjligheter som påverkar medborgare, planerare och den demokratiska processen i en verklig 
planeringskontext. Fallstudien är designad som en flerfallsstudie med analysenheter inom 
fallstudiens och studiens ramar. I och med att flera fall väljs ut är det möjligt, och i detta fall mest 
lämpligt, att belysa likheter och skillnader för att analyseras mer. Det övergripande urvalet är 
kommuner som har utmärkt sig för att ha använt, och ännu använder, visualiseringar i 3D, fysiska och 
digitala, i samråd med medborgare. Fallstudien utgörs av tre fall – kommuner, som blivit 
uppmärksammade i Sverige då de tillämpar ny teknik för att göra visuella framställningar i samband 
med medborgardialog. Fallen är Göteborgs stad, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. 
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Dessa har valts ut för att studeras mer ingående utifrån följande tre analysenheter; planerare, 
visualisering och medborgare. 

Fallen ska med utgångspunkt i de tre analysenheterna beskriva, förklara och åskådliggöra relationen 
mellan kommunens tjänstemän och medborgares förståelse för planärenden och visuella 
framställningar för att i nästa steg kunna göra djupare analys utifrån frågor som hur, varför och på 
vilket sätt. Fallen är intressanta för undersökningen då de tillhör de fåtal kommuner som ligger i 
framkant vad gäller visualisering i planering. Det har varit svårt att identifiera andra fall som ligger 
inom geografiska avgränsningar för forskaren och hur många informanter som har möjlighet att 
medverka. Urvalet av fall har alltså i första hand gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval – forskarens 
geografiska position. Det har även gjorts ett urval utifrån kommuner som använder köpta 
visualiseringstjänster som planerare kan arbeta i för att skapa 3D-modeller av staden samt för att 
kunna göra det mer tillgängligt för medborgare via Internet. Flerfallsstudien är designad att kunna 
belysa olika aspekter som är intressanta för undersökningen men den är även möjlig att appliceras på 
en vidare kontext.  

Att kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. 
Samtidigt bör inte datamängden bli ohanterligt stor och projektet så tidskrävande att de praktiska 
ramarna för studien inte kan hållas (Repstad 2007). Triangulering innebär att man kombinerar en rad 
olika metoder för att inte bli för beroende av en enda metod. Tanken är att man därigenom ska ringa 
in det som studeras. Men kritikerna menar att det inte fungerar på det sättet. Olika metoder skapar 
olika slags resultat och leder snarare till att man avlägsnar sig från ett entydigt resultat, som 
säkerställs genom att man arbetar med olika metoder. Poängen med att använda olika metoder är i 
stället, som Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) ser det, att det går att få ett mer varierat och 
rikare empiriskt material. Enligt Yin (2007) och Kjaer Jensen (1995) finns det fyra olika former av 
triangulering. Metodtriangulering, vilket innebär att olika metoder används, 
datainsamlingstriangulering, att data som samlas in kommer från olika källor, aktörer eller 
situationer, forskartriangulering, att mer än en forskare samlar in data och slutligen teoretisk 
triangulering som betyder att data analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv.  

Metodtriangulering innebär mer konkret att du betraktar saker från mer än ett perspektiv för att 
uppnå en bättre förståelse för det som undersöks (Denscombe 2009, 184). Detta kan göras genom 
att olika val av metoder, olika datakällor eller att olika forskare används i samma studie. I praktiken 
sker inte triangulering så lätt som det framställs. Resultaten av trianguleringar kan ibland bli diffusa 
och svårhanterliga och det är omöjligt att avgöra om de pekar i samma riktning. Ännu en risk är att 
forskaren letar efter resultat som pekar i samma riktning istället för att belysa skillnaderna som ett 
resultat (Kjaer Jensen 1995).  

När forskaren har använt sig av flera informationskällor men inte triangulerat informationen, har han 
eller hon vanligtvis analyserat varje informationskälla för sig och jämfört med slutsatserna från de 
olika analyserna – men då har informationen inte triangulerats (Yin 2007). 
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I undersökningen tillämpas både metodtriangulering och datainsamlingstriangulering. Metoderna 
intervju och observation är de primära informationskällorna och dess data trianguleras genom att 
olika aktörer inom kommunen intervjuas för att återge olika perspektiv samt att observationerna 
sker under olika sammanhang och i olika situationer.  

En av de viktigaste informationsskällorna i samband med fallstudier utgörs av intervjuer eftersom de 
flesta fallstudier har fokus på något som rör människor (Yin 2007). ”Ett kvalitativt angreppssätt 
består ofta uteslutande, eller huvudsakligen, av intervjuer. Intervjuer kan naturligtvis betyda olika 
saker och användas i olika typer av forskning, till exempel fallstudier […]” (Alvesson och Deetz 2000, 
82). Det vanligaste är att fallstudieintervju är av en öppen karaktär, det vill säga att forskaren kan 
ställa frågor om både fakta och åsikter, uppfattningar och idéer.  Vid kvalitativa undersökningar ska 
frågorna med fördel vara öppna för att intervjupersonerna med egna ord ska få möjlighet att tala om 
det som forskaren inte känner till (Kjaer Jensen 1995).  

Begreppet intervju ska förstås i vid mening och kan definieras som ”ett utbyte mellan två personer 
som samtalar om ett tema av gemensamt intresse” (Justesen, Mik-Meyer 2011, 45). Men en intervju 
skiljer sig från ett vanligt samtal mellan individer då det finns ett syfte med informationsutbytet som 
grundar sig i undersökningens problemställning samt att intervjun bidrar till användbar och relevant 
data (Justesen, Mik-Meyer 2011). Flexibilitet i intervjuarbetet möjliggör olika typer av intervjuer 
(Sahlin-Andersson 1986) genom personliga möten, via telefon eller mail. I analys av data är det 
grundläggande att intervjuaren är medveten om att vissa respondenter, medvetet eller omedvetet, 
antingen kan dölja, bagatellisera, förstärka eller försköna vad som sägs eftersom ”organisationer ofta 
strävar efter att arbeta under ett sken av formell rationalitet” (Sahlin-Andersson 1986, 70). 
Avgörande att reflektera över är även den intervjuades, roll, titel, ålder, kön, språkanvändning samt 
syn på forskning (Sahlin-Andersson 1986). Men det är självklart även viktigt att intervjuaren 
reflekterar över hur ens egen personlighet – kön, ålder, utbildning och andra bakgrundsvariabler – 
påverkar intervjupersonen och det som han eller hon berättar under intervjun (Justesen, Mik-Meyer 
2011). 

Det finns tre olika typer intervjuer, först finns den ostrukturerade intervjun där det är 
intervjupersonen som styr samtalet och intervjuaren ställer relevanta men inte i förväg planerade 
frågor. Den andra är den semistrukturerade intervjun där intervjuaren arbetar utifrån en 
intervjuguide med huvudfrågor och teman men ger även utrymme för avvikelse från guiden för att 
låta intervjupersonen ta upp egna reflektioner eller oväntade intressanta ämnen. Slutligen finns det 
den strukturerade intervjun där det är intervjuaren som styr samtalet och som på förhand har 
utformat en intervjuguide som exakt anger frågor och dess ordningsföljd (Justesen, Mik-Meyer 
2011). Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin (1996) menar att användning av intervjuguide inte 
behöver vara ett resultat av en standardiserad intervju som är strukturerad till punkt och prickar, 
utan snarare är den till för att vägleda konversationen. En ljudinspelning ger en riktigare och mer 
fullständig återgivning av en intervju under förutsättning att intervjupersonen godkänner att 
intervjun spelas in (Yin 2007). 
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I en öppen, semistrukturerad intervju är det inte ovanligt att forskaren kan be respondenten att 
föreslå andra personer som kan intervjuas för att kunna bidra med mer kunskap och information. Ju 
mer en respondent kan bistå forskaren, desto mer blir respondenten en ”informant” (Yin 2007). 
Denna form av rekommendation till forskaren bidrar till att forskaren tillämpar snöbollseffekten i sitt 
medvetna val att följa rekommendationen av ytterligare lämpliga intervjupersoner. Snöbollsurval i en 
undersökning kan bildligt sett liknas vid en rullande snöboll som blir större och större ju längre den 
kommer. Urvalet är effektivt att använda då förslag på relevanta intervjupersoner framkommer 
snabbt och precist och omfånget av intervjupersoner kan snabbt bli större. Rekommendationen kan 
ge positiv respons hos intervjupersoner då de har blivit rekommenderade till intervju samt att 
forskaren kan möta intervjupersonen på ett mer personligt sätt (Denscombe 2009). Dock är det 
viktigt att forskaren är medveten om att urvalet kan te sig subjektivt då intervjupersoner som 
rekommenderar andra i sin tur, utgår ifrån sina egna uppfattningar och tolkningar av exempelvis 
kompetens, lämplighet och vad som kan vara relevant för forskaren och undersökningen. 

Kjaer Jensen (1995) tar upp sju olika typer av frågor som är viktiga att ta med i en intervju.  

- Erfarenhetsfrågor  
- Värdefrågor (mål, värderingar, önskemål) 
- Frågor om känslor (känslomässigt) 
- Kunskapsfrågor 
- Sinnesfrågor (upplevelser) 
- Bakgrundsfrågor (ålder, kön, utbildning) 
- Tidsfrågor (förflutet, nutid, framtid) 

En kvalitativ intervju är icke-standardiserad, vilket innebär att den utgår ifrån ett antagande om att 
det från början inte går att veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla (Svensson och Starrin 
1996). Fördelar med att använda intervjuer är bland annat att de är målinriktade och fokuserar direkt 
på fallstudiens frågeställningar. De ger även insikter om upplevda kausala kopplingar. Nackdelarna är 
att de kan utgöra ett svagt empiriskt underlag om frågorna som ställs till intervjupersoner är dåligt 
formulerade eller är ledande. Risken att det ska uppstå skevheter i underlagsmaterialet är även stor 
om intervjupersonen har svårt att formulera sina svar, brister i sitt minne eller inte kan vara uppriktig 
i svar på grund av olika anledningar (Yin 2007). Den kvalitativa intervjun utgörs av en interaktion 
mellan minst två personer där både intervjuare och intervjuperson reagerar på och påverkar 
varandra (Svensson och Starrin 1996).  

Intervju som metod innebär i denna undersökning en icke-standardiserad, öppen och semi-
strukturerad metoddesign. Intervjun har använt en intervjuguide som har utgått ifrån Kjaer Jensens 
sju frågor som är viktiga att ha med i en intervju, samt formulerats mer specifikt utifrån 
analysenheterna. Analysenheterna har utgjort ”teman” vilka har följts av relevanta frågor.  

Intervjumetoden är undersökningens huvudsakliga informationsskällor och intervjuerna för 
respektive fall har valts ut på olika sätt. Inledningsvis har intervjupersonerna valts ut efter 
gemensamma faktorer, det vill säga att de i en nutida kontext arbetar med visualisering, de har 
rekommenderats av kommunala chefer eller kollegor samt att de delar ett intresse för visualisering 
inom planering så som modeller i 3D. I varje fall har det genomförts minst två intervjuer varav den 
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första intervjun i varje fall valdes ut genom ett godtyckligt urval där den kommunala tjänsteman som 
ansågs vara mest lämpad att delta i undersökningen kontaktades. Följande intervju för respektive fall 
valdes sedan ut utifrån rekommendationer från föregående intervjuperson, enligt snöbollseffekten. 
Sex personer har sammanlagt intervjuats och intervjuernas längd har i flesta fall varat under en 
timme. Samtliga intervjuer har spelats in med godkännande av informanterna för att underlätta 
forskarens transkribering som utgör ett källmaterial.

Medborgare och politiker har inte intervjuats i undersökningen men skulle vara intressanta att 
intervjua i en fortsatt mer omfattande studie för att bidra med en bredare och djupare information 
till undersökningen. Dessa aktörer faller utanför denna studies ramar då tid och ekonomiskt kapital 
sätter gränserna. Undersökningens syfte är begränsat till hur kommunala planerare uppfattar 
medborgares reaktioner och förståelse för planeringen, genom visualiseringar, varför det är mer 
intressant att fokusera på information från kommunala tjänstemän och planerare som arbetar med 
att framställa 3D-modeller eller är engagerade i visualiseringstjänster och programvaror. 

En fördel är att undersökningen hanterar ett nytt och aktuellt fenomen, risken för att aktörerna ska 
brista i sitt minne är liten då de arbetar med frågan på daglig basis. Men risken för att de ska 
försköna visualiseringen – verktyget eller sättet att arbeta, är större då de inte vill förminska sig själva 
eller kommunens satsning på dyra tjänster och programvaror.  

Observation som metod innebär en direkt datainsamling av förstahandskällor. Metoden är lämplig 
att använda i kombination med intervjuer för att komplettera data från intervjuer och skriftligt 
material (Larsen 2009). Observationsmetoden kan registrera hur människor gör och vad de säger i 
direkta situationer istället för att registrera efteråt vad de säger att de gjort eller sagt i situationer. 
Observationsmetoden i undersökningen syftar till att, genom metodtriangulering, stärka empirins 
tillförlitlighet och reabilitet. Genom att observera ett socialt samspel i miljön, går det att skapa en 
mer direkt bild av de sociala relationerna (Repstad 2007). 

Fördelar med observation som metod är att datainsamling och registrering sker direkt i situationer 
och sammanhang som är intressanta för undersökningen. Metoden fokuserar på vad som är relevant 
och därför sker empiriinsamlingen effektivt under en kort tidsperiod. Material är en tillförlitlig källa 
som kan användas direkt i analysarbete (Denscombe 2009). Om det som är intressant för 
undersökningen inte ligger bakåt i historien, finns det vissa relevanta beteenden eller faktorer i 
omgivningen som är tillgängliga för observation och som kan fungera som ytterligare 
informationskälla i fallstudien. Observation kan handla om allt från formella till tillfälliga 
datainsamlingsaktiviteter och är ofta användbara när det gäller en alternativ syn på det tema som 
studeras (Yin 2007). 

Nackdelar med metoden är att data som registreras kan påverkas av forskarens känslomässiga och 
fysiska tillstånd, egna erfarenheter, intresse och förmåga att föra anteckningar. Det är även en risk 
för att forskarens minne och perception påverkar registeringen av data och att detaljer kan missas 
som någon annan kanske hade uppmärksammat (Denscombe 2009). Ytterligare en kritik som 
framförts till metoden är att den beskriver vad som inträffar men inte varför. Det är resurskrävande 
att samla in observationer och det kan samtidigt vara svårt att få tillräckligt med information då 
frågor inte går att ställa utan att påverka den naturliga miljön (Larsen 2009). 
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Observationsmetoden utgår ifrån en systematisk observation med observationsguide som stöd för 
insamling av data. I den systematiska observationen görs ett fältarbete i den meningen att data 
samlas in i verkliga situationer ute på fältet (Denscombe 2009). Observationer sker i naturliga miljöer 
där situationer utspelar sig oavsett om undersökningen hade ägt rum eller inte. Metoden innebär en 
icke-deltagande observation för forskaren som inte interagerar eller deltar i den sociala miljön. I 
observationsmetoden är forskaren närvarande och öppen med sin forskning, vilket därför kallas för 
”öppen observation”. I de fall som väljs ut för observation kommer inte den naturliga miljön att 
störas då samtliga situationer är öppna och tillgängliga för allmänheten. Då alla har rätt till att 
närvara vid dessa situationer kommer forskaren att smälta in i mängden och ingen ska behöva känna 
sig iakttagen. 

Syftet med en observationsguide är att kunna fokusera på de händelser och situationer som är 
intressanta just för undersökningen, dess frågeställningar och metodens analysenheter. Det är även 
viktigt att undersökningen ska kunna genomföras med samma förutsättningar vid andra 
observationstillfällen. En guide i form av en ”checklista” med punkter som utgår ifrån de tre 
analysenheterna, minimerar risken att olika observationstillfällen inte går att komparera och dra 
generella slutsatser ifrån. Guiden syftar även till att komplettera intervjuguiden för att få ett 
komplett källmaterial som ligger till grund för analys och metodtrianguleringen. 

Två observationstillfällen har genomförts. Val av observationer har varit direkt beroende av vad som 
har varit möjligt att genomföra under tiden för undersökningen. Valen har framför allt påverkats av 
rekommendationer från intervjupersoner. Tillfällena för observation har varit följande: 

- Observation 1: Plansamråd i Göteborg där visualiseringsverktyg och teknik har använts  
- Observation 2: Besök på Visualiseringscenter C, Norrköping, som under tiden för observation 

hade en utställning med visualiseringsverktyg 

I Linköpings kommun kunde inte observation genomföras på grund av att det under tiden för 
undersökningen inte fanns aktuella planer som innehöll visualisering. 

 



 
33 

 

 

Figur 4. Översikt av undersökningens olika faser, fokus fas 2 

För att kunna bearbeta information av det empiriska materialet som har samlats in i första fasen och 
dra slutsatser krävs det många gånger struktur och ordning. Ett tillvägagångssätt i fas två som just 
erbjuder forskaren struktur och ordning är Template Analysis. Template Analysis är ett bra alternativ 
då forskaren har kvalitativ empiri och finner tillvägagångssättet ”grounded theory” allt för precist i 
datainsamling och analys och anser att textanalysen är för vag, och i stället vill använda en mer 
flexibel teknik med få specifika procedurer (Chambers 2010). Templet Analysis används med fördel 
då transkriberade intervjuer utgör det främsta datamaterialet (University of Huddersfield, 2013-04-
10). Nigel King (2004) är en av förespråkarna av analysmodellen Template Analysis, och menar att 
modellen inte bör ses som en specifik och tydlig metod, utan snarare bör ses som en teknik till att 
tematisera, kategorisera och analysera textbaserade data. Han menar att Templet Analysis bygger på 
att forskaren ”lyssnar” på vad empirin egentligen säger och utifrån olika tema som är relevanta för 
undersökningen kategoriseras empirin i en mall. I de olika ”teman” bildas, under analysprocessen, en 
hierarkisk ordningsföljd. ”The template is organized in a way which represents the relationship 
between themes, as defined by the researcher, most commonly involving a hierarchical structure” 
(King 2004, 256). Den hierarkiska ordningen gör det möjligt för breda teman att smalnas av och bli 
mer precisa (University of Huddersfield, 2013-04-10).  

En kod, eller en fråga, är en slags etikett för ett textavsnitt som går att indexera till ett tema som rör 
de uppgifter som forskaren har identifierat som viktiga att tolka. Template Analysis startar normalt 
sett med att ett fåtal koder, eller frågor, ställs för att hjälpa forskaren att komma igång med 
analysen. Dessa frågor utgår många gånger ifrån undersökningens frågeställningar och intervjuguide.  
Det finns en risk med att starta Template Analysis med för många av dessa förbestämda frågor 
(koder) då det kan bli svårt att dra slutsatser. Det är även en risk med att börja med för få frågor då 
stora mängder data inte går att koda och dra slutsatser utifrån (King 2004).  

Template Analysis har flera likheter med en textanalys, det som är den största skillnaden är att 
textanalysen först sätter upp färdiga kodningsscheman eller mallar och sedan applicerar det på det 
empiriska materialet. Det finns som nämnt tidigare en större flexibilitet med Template Analysis då 
temastrukturen och mallen formas efter hand som det empiriska materialet analyseras och kodas 
med endast ett fåtal förbestämda frågor (King 2004). Koderna kan även ändras eller avskaffas helt 
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under analysprocessen om de inte visar sig vara användbara eller lämpliga för den faktiska 
undersökningen (University of Huddersfield, 2013-04-10).  

Då de första övergripande teman som är lämpliga för undersökningen har definierats går forskaren 
grundligt igenom sina transkriberade intervjuer och annat textbaserat empiriskt material för att 
slutligen kunna välja ut vad som anses relevant för undersökningen samt för att ”koda” data. Om ett 
textstyckes kod anses tillhöra en kategori eller en underkategori till ett uttalat tema, placeras denna 
kod där efter prioritering – hierarki. Finns det inget tema men det anses nödvändigt, är detta enkelt 
att lägga till (University of Huddersfield, 2013-04-10). Då detta är gjort har en mall börjat ta form. När 
mallen har utvecklats till den grad att forskaren känner att den ger en så bra representation som 
möjligt av de teman som har identifierats utifrån data, appliceras mallen på varje transkript i tur och 
ordning för att koda alla relevanta segment på den. När betydande ändringar görs i mallen, måste 
forskaren justera kodning av avskrifter som redan har kodats på den tidigare mallversionen. Denna 
process, att koda, ändra och omkoda, kan i teorin fortsätta på obestämd tid. Det finns inget skede 
där forskaren med absolut säkerhet kan säga att mallen är "färdig". Det finns alltid andra sätt att 
tolka en uppsättning kvalitativa data (University of Huddersfield, 2013-04-10). 

Template Analysis har inga generella regler för hur forskaren ska gå tillväga när det gäller kodning 
och analys, snarare uppmuntras forskaren att utveckla en strategi som passar den faktiska 
undersökningen. En nackdel som King tar upp med Template Analysis är att forskaren kan övertolka 
frekvensen av samma koder i sig. Han menar att själva antalet aldrig berättar något meningsfullt om 
textdata, snarare bör forskaren fokusera på att se de mönster som bildas i fördelningen av koder 
inom och mellan fall och tema. Ytterligare nackdel med Template Analysis är att det inte finns lika 
stor mängd litteratur om tillvägagångssättet som det gör om exempelvis diskursanalys, textanalys 
och ”grounded theory”. Detta kan medföra att forskaren känner sig osäker och att mallen och 
analysen blir otillräckliga eller för komplexa (Chambers 2010). 

För denna undersökning har tillvägagångssättet Template Analysis valts att arbeta utifrån för att få 
en mer strukturerad överblick över empirin. Då empirin till största delen utgörs av transkriberade 
intervjuer lämpar sig analysmodellen bra för undersökningen. Template Analysis bidrar till att olika 
källor att trianguleras på ett lämpligt sätt och varje intervju och observation har noggrant lästs 
igenom av för att forskaren, i sin bearbetning av empiri, ska kunna fokusera informationen och nå 
empirisk mättnad. Enligt King bör ett mindre antal nyckelteman väljas ut i början av 
empirihanteringen för att kunna bearbetas och kategoriseras. De initiala teman som har valt i denna 
undersökning, och som analysen utgår ifrån, är undersökningens frågeställningar. Den information 
som har bedömts beröra och tillhöra respektive frågeställning, tillika huvudtema för Template-
mallen, har indexerats för att forskaren i nästa steg ska kunna forma rangordnade rubriker efter vad 
som framkommit av empirin. I redovisning av analysmallen för denna undersökning har forskaren 
valt att illustrera den övergripande hierarkiska ordningen av empirin med träddiagram. Den 
övergripande ”mallen” som ligger till grund för följande empiriredovisning redovisas på följande sida. 
Ett hierarkiskt diagram i form av ett träddiagram gör det tydligt för både läsaren och forskaren att se 
vilka huvudsakliga ämnen empirin tar upp samt vad dess underliggande och indirekta information är. 
En nackdel med att använda träddiagram, eller andra hierarkiska diagram, är att underrubrikerna 
inte rangordnas i den utsträckning som en hierarkisk tabell eller lista gör.  
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Figur 5. Template-mall med nyckelteman 
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För att öka reliabiliteten är det viktigt att lyfta det som skulle kunna påverka undersökningens 
datainsamling och analysarbete. Faktorer som forskare alltid bör reflektera över är förförståelse och 
perception. Som blivande planeringsarkitekt innebär det att tolkning och uppfattning av fakta och 
data skiljer sig från hur icke insatta i planeringsväsendet uppfattar samma data. Det är även möjligt 
att en student uppmärksammar saker som kanske inte yrkesverksamma skulle uppmärksamma och 
vice versa. Ytterligare faktorer som påverkar tolkning och uppfattning av fakta och data är hur 
forskaren framställer sig själv och sin forskning. Personlighet, kön, ålder och miljö kan på många sätt 
påverka både hur data presenteras av informanter och hur den tolkas av forskaren.  

Då ämnet för undersökningen berör ett aktuellt och relativt nytt fält inom en planeringskontext har 
det funnits en problematik i att finna bra fall och lämpliga personer att intervjua. Även antalet 
lämpliga observationstillfällen har varit svåra att hitta som samstämmer med undersökningens 
process och ramar. I undersökningen har personliga möten för intervjuer skett i avskärmade miljöer 
där intervjupersonerna arbetar. Valet av miljö för intervju har möjligen bidragit till att tjänstemännen 
betraktat sig som experter i stället för privatpersoner, jämfört med om det hade skett i annan miljö 
än kommunens tjänstemannarum. Vid vissa intervjuer har samtalet skett via telefon vilket även kan 
ha en påverkan på hur frispråkig informanten kan vara. Att inte se varandra vid en intervju har vissa 
nackdelar då respons i form av ansiktsuttryck och ögonkontakt uteblir. Samtliga intervjuer har spelats 
in med godkännande av informanterna. Då ett samtal spelas in är det viktigt att vara medveten om 
att intervjupersoner kan bli mer restriktiva eller hämmade. Men det kan även vara en fördel att 
intervjupersonerna blir påverkade av situationen, de kan bli mer medvetna eller noggranna i val av 
ord, vilket är en fördel för forskaren i skedet av transkribering. Vid observationer har även miljön 
varierat, trots att alla observationer har skett i naturliga miljöer och inte påverkats av forskaren, kan 
människor agera annorlunda jämfört med om forskaren inte varit närvarande. 

I undersökningen har engagerade personer intervjuats och delgett information till undersökningen. 
Informationen värderas högt och det har varit tacksamt att alla varit öppna med både positiva och 
negativa aspekter och uppfattningar om ämnet och dess frågor. Vissa frågor har varit känsliga och 
som forskare är det ett ansvar att förvalta detta förtroende som givits på bästa sätt. 

De tre fallstudierna har ingen relation eller personlig anknytning till forskaren. Det har varit en fördel 
för att kunna få distans istället för att påverkas av en subjektivitet i tolkning av information eller data. 
Förförståelsen av hur de olika kommunerna arbetar har inte påverkat analysen eller tolkningen av 
data, information eller resultat.  
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Detta kapitel redovisar empiri och analys som har framkommit av de tre fallen, genom intervjuer och 
observationer. Empirin har tolkats och strukturerats enligt metoden Template Analysis och 
presenteras i form av hierarkiska diagram.  

Då redovisning av empiri och analys görs i samma kapitel blir det få överflödiga upprepningar och 
hänvisningar till olika delar av undersökningen. I denna undersökning har det varit mer lätthanterligt 
för forskaren att presentera empiri förenat med analys till en helhet i varje tema för att kunna 
fokusera på rätt sammanhang och undvika att missa eller negligera viktig information som 
framkommit av empirin. Forskarens ambition har varit att det ska vara tydligt, läsbart och 
överskådligt för läsaren att läsa empirin tillsammans med analys och teoretiska kopplingar. De 
teoretiska kopplingarna som forskaren gör uppträder i kapitel 2, Planering & visualisering. En nackdel 
med att redovisa empiri och analys integrerat är att det som tas upp har selektivt valt ut av 
forskaren. Det kan vara till en fördel så till vida att det på detta sätt endast är empiri som är relevant 
för undersökningen som redovisas då det empiriska materialet är omfattande och svårförståeligt. 

Empirin illustreras med citat som har redigerats genom att talspråk, felsägningar, upprepningar och 
onödig information har rensats bort. Syftet med redigeringen är att texten ska bli mer meningsfull 
och läsbar. För att ytterligare förtydliga för läsaren inför empiriredovisning presenteras följaktligen 
informanternas efternamn upp samt den kommun som de arbetar i. Siewertz och Jeansson – 
Göteborgs stad, Telldén och Sivervik – Norrköpings kommun, Haslum och Wårdsäter – Linköpings 
kommun. 

Följande diagram som redovisas i detta kapitel utgår från det övergripande diagrammet som 
redovisades i avsnittet 3.3.1.1 Hur Template Analysis tillämpas i denna undersökning. Samtliga 
diagram utgörs av en hierarkisk ordning över det som har framgått av empirin. De tre teman – 
frågeställningarna, som utgjorde nyckelteman har i detta kapitel försetts med index, eller koder, och 
redovisas ett efter ett med underordnande rubriker i ordningsföljd. Template-mallens struktur har 
påverkats av fallstudiens analysenheter och de frågor som ställdes utifrån intervju- och 
observationsguiden. Men det som redovisas i Template-mallen är den empiri som visat sig vara mest 
viktigt för undersökningen och relevant för att besvara frågeställningarna. Flera av de rubriker som är 
definierade i mallen hör på olika sätt ihop med varandra, men för att analysen ska göras överskådlig 
och fokuserad på att besvara frågeställningarna, har forskaren gjort medvetna avvägningar av vart 
specifik empiri tillhör och placerat materialet under mest lämplig rubrik.  

I slutet av kapitlet, efter presentationen av de tre teman – frågeställningarna, görs en 
sammanfattande diskussion som lyfter den empiriska analysen till en mer övergripande nivå. Denna 
diskussion återkopplar även till den teoretiska diskussion som fördes i 2.6 Sammanfattande 
diskussion i syfte att återuppta och diskutera frågor som lyftes där i ljuset av vad som framkommit av 
empirin.  
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Figur 6. Template-mall, hierarkiskt diagram över det första temat, ”Hur påverkas planeringen då 3D-visualiseringar 
används?” 
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Detta avsnitt handlar om hur planering kan tolkas bli påverkat av planerares skiftande 
kunskapsnivåer och intresse vad gäller visualisering. Avsnittet tar även upp under vilka tillfällen som 
verktygen används samt hur planerare tar till sig 3D-visualisering som arbetsverktyg.  

När det gäller planeringen menar Haslum att det har skett stora förändringar genom åren. ”Den har 
förändrats från en teknokratverksamhet till en politikverksamhet. Och det gäller ju särskilt den 
övergripande planeringen […], det har blivit mindre tekniskt [och] större krav på att kunna hantera en 
fungerande dialog. […] Det var mer slutet, det är mer öppet idag” (Haslum, 2013-04-08). Utifrån det 
som Haslum (2013-04-08) tar upp om att kunna hantera en fungerande dialog, kan det tolkas som att 
planeraryrket inte längre ses som ett specialistyrke inom ämnet utan att uppgifterna mer och mer 
tenderar att bli kommunikativa och medlande mellan politiker och medborgare. Detta kan anses vara 
en påverkan på planeraryrket som underbygger kravet på att kunna förmedla en tanke eller ett 
planförslag så tydligt som möjligt, med exempelvis visualiseringar. 

För att kunna svara på frågan hur 3D-visualiseringar har påverkat planeraryrket är den första frågan 
att ställa varför 3D-visualiseringar används. Det går att tolka att planerare och själva planeraryrket är 
påverkat av en visualiseringstrend som råder i Sverige idag inom 3D-teknik. Denna trend har allt fler 
politiker och beslutsfattare i kommuner ansett vara ett viktigt verktyg. Wårdsäter menar att 
planerares kunskaper och skickligheter om just 3D-teknik är ofta något som ”[…] politiken förväntar 
sig […]” (Wårdsäter, 2013-04-08). Men att vara utbildad inom ämnet är betydligt mer ovanligt bland 
planerare. ”[…] Vi har inte fått någon utbildning alls så. Det är nog det personliga intresset att vi alla 
har kunnat se möjligheterna med de här [visualiserings]verktygen. Sen så har ju vi tillsammans med 
andra företag som har utvecklat själva programmeringen, så har vi skapat helt nya verktyg som inte 
har funnits innan. Så det har inte funnits något att lära ut egentligen” (Telldén, 2013-03-04). Vad 
gäller utbildning i 3D-visualisering menar Wårdsäter att han ”är ganska självlärd, jag har gått några 
enstaka sommarkurser” (Wårdsäter, 2013-04-08). Även Siewertz berättar att det ”för ett par år 
sedan var det en liten extrasatsning då det var meningen att alla handläggare skulle lära sig 3D 
egentligen […] och sen av olika anledningar så fungerar inte detta längre och det var ju det här med 
inlärningströskeln […]. Det blev aldrig riktigt att det kom igång ordentligt” (Siewertz, 2013-02-08). ”Vi 
har redan rätt så många saker att hålla ordning på vilket gör att även om man kanske skulle vilja 
jobba med det här med 3D själv så orkar man liksom inte riktigt ta steget riktigt att lära sig det här 
nya” (Siewertz, 2013-02-08).  

Trots att det inte har getts någon utbildning inom ämnet tycks det ändå bland flera planerare vara 
vanligt att det funnits ett intresse av visualisering och 3D-teknik redan från planerarutbildningen. 
Siewertz (2013-02-08) uttrycker att 3D är något som han har haft ett extraintresse av sedan han 
började plugga. ”Just det här med 3D-visualisering och hur man kan använda datorn […]” (Siewertz, 
2013-02-08). Men när det gäller planerarens ”nya” roll blir det ett dilemma att, som Allmendinger 
uttrycker det, ”improve public involvement and widen participation [when] planning process remain 
dominated by instrumental rationality […]” (Allmendinger 2009, 197). Många av planerarna har 
intresset av att arbeta med de tekniska och visuella verktygen, men vad händer när det inte finns 
utbildade tjänstemän som kan använda verktygen effektivt? Batty et al. (2001) menar ju att det är en 
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nödvändighet att det finns utbildade tjänstemän som kan producera verklighetstrogna och 
illustrerande visualiseringar för att resurser och kapital ska användas på bästa sätt.  

Trots om många är intresserade av 3D-tekniken är intresset av att arbeta med 3D varierat bland 
planerare. ”Vissa tycker det är kul, vissa är duktigare än andra, andra ser det bara som ett sätt att 
visualisera, andra ser det bara som ett sätt att analysera och att visualisering är en positiv input så 
att säga. Det är lite olika sätt att se och när modellen kommer in. Själv använder jag den från första 
dan” (Wårdsäter, 2013-04-08). Även Telldén (2013-03-04) har allt mer börjat jobba med 3D-
utveckling. Han berättar att han har en delad tjänst, 50 % planarkitekt och 50 % 3D-utvecklare. ”Jag 
fick väl den tjänsten för att jag arbetade väldigt mycket med bilder och 3D-modeller och hade 
egentligen ett stort intresse av det tidigt. Så det är en tjänst som har skapats efterhand här” (Telldén, 
2013-03-04). Fortsättningsvis berättar Telldén (2013-03-04) att de på Norrköpings kommun har en 
”stadsbyggnadskontorsvisualiseringsgrupp” där det ingår två anställda från GIS avdelningen, Telldén 
från Planavdelningen och Sivervik från Mark- och exploatering. Övriga delar av kommunen menar 
han inte riktigt har intresserat sig så mycket för visualisering. ”Vi har ju utvecklat en expertkompetens 
om man ska säga så” (Telldén, 2013-03-04). Stadsbyggnadskontorets visualiseringsgrupp, som enligt 
Sivervik är ett informellt namn på gruppen, har varit ”[…] ett sätt just att bibehålla den här bredden 
som jag tror är nyckel för att inte bara få ett verktyg eller en leksak [utan] som faktiskt används, att 
ha flera verksamheter som ser ett behov och har ett driv att jobba med det här. […] Det skulle säkert 
kunna vara andra aktörer som tillkommer, men det behöver finnas några som dels kan dela på 
kostnader och som kan driva frågor utifrån olika perspektiv” (Sivervik, 2013-04-09). 

Precis som Wårdsäter (2013-04-08) uttrycker det, varierar intresset och engagemanget bland 
planerare vad gäller 3D-teknik och visualiseringar. Haslum anser att det ska vara meningsfullt att 
jobba i 3D-modellen och om någon inte är intresserad eller inte kan hantera tekniken är det bättre 
att överlämna det till de som kan, ”det handlar ju om att vara effektiv i arbetet också” (Haslum, 2013-
04-08). Även Siewertz berättar att det på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg finns personer som kan 
hjälpa till med det ”så att de som inte kan eller har lust att 3D-modellera själva kan få hjälp med det. 
De kan ha sin skiss på papper och så är det någon annan som drar upp volymerna i datorn” (Siewertz, 
2013-02-08). Men Siewertz hävdar även att ”[…] det kan ju också skapa viss frustration […] om det är 
några som faktiskt inte är så bra på det” (Siewertz, 2013-02-08). Men han anser även att det nog är 
mer resurseffektivt på det sättet, att de som vet handhavandet från början till slut arbetar med de 
visuella verktygen, och att det kan det gå rätt så snabbt för dem att jobba upp en volym och få ut den 
i ”3D-staden” (Siewertz, 2013-02-08).  

Khakee (2000) menar att den rationella planeringen är starkt inriktad på måluppfyllelse, utvärdering 
och en välplanerad användning av resurser. Den rationella planeraren ses som en expert som 
formulerar planer utifrån beslutsfattares mål. Empirin styrker att planerare som arbetar med 
visualisering i dagens kommuner ses som en expert som arbetar för att följa politikernas uppsatta 
mål och ambitioner. Däremot kan resurserna utifrån undersökningens empiri inte anses vara 
välplanerade då resurserna inte alltid används eller att det finns kompetens som hanterar produkter 
på mest lämpliga sätt. Allmendinger (2009) menar att den rationella planeringen är effektiv och 
kritiskt granskande i sin natur där planerare ses mer som byråkrater och förväntas tänka strategiskt. 
Men dagens planering är inte tillräckligt effektiv, det är många skeden, olika forum att ta i beaktning 
och allt fler yttrar sig eftersom kommunen ger möjlighet för fler att yttra sig. Vad gäller komptens 
inom området modeller, fysiska eller digitala, är planerare inte några experter – än. Utifrån empirins 
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analys tycks det även som att det är en övergångszon vad gäller planerarnas kunskaper och vad ed 
förväntas kunna bemästra. Många som inte vill eller kan jobba med 3D och modellering behöver inte 
då det finns de som gör det åt dem, men hur länge anses detta vara resurseffektivt? Troligtvis har 
planerare en tid framför sig av mer tekniskt arbete och fördjupning av kunskaper inom 3D i digital 
form. På grund av utbildningsbrist finns det i nuläget en inlärningströskel att överkomma. En effekt 
av användningen av 3D är självklart att det påverkar planerares yrke och arbetsuppgifter. 

När det gäller frågan om att använda verktyget 3D, fysiskt och/eller digitalt, är det en självklarhet 
menar Siewertz (2013-02-08). Han ser 3D-modeller som arbetsredskap men att användningen av 
verktyget beror på storleken på projekt och hur mycket tid det finns till att lägga ner på modellen 
(Siewertz, 2013-02-08). Även Jeansson (2013-04-11) styrker att planerare använder verktyget, men 
främst i presentationssyfte. ”Det har ju varit mer presentation men det går mer och mer åt att man 
jobbar med det tidiga skedet att man använder det som ett analysverktyg, skissverktyg också” 
(Jeansson, 2013-04-11). Enligt Siewertz ”[…] jobbar ju kontoret för att det ska bli mer och mer 3D, för 
det är så tydligt för vanligt folk som inte är vana att tänka på det här med stadsplanering och volymer 
och höjder och våningar och rum. Så det hjälper väldigt mycket med 3D-modell” (Siewertz, 2013-02-
08).  

Haslum menar att det på avdelningen för översiktlig planering, Linköpings kommun, inte finns något 
direktiv att de anställda ska arbeta med visualisering och 3D-modeller, ”[…] vi har gjort det för att vi 
tyckte att det här skulle kunna vara ett bra sätt att kommunicera.” (Haslum, 2013-04-08). Vidare 
menar Haslum att 3D används för ”lite olika sammanhang, vi använder ju det för att se på och 
värdera olika alternativ för egen räkning så att säga […]” (Haslum, 2013-04-08).  

På frågan som berör huruvida verktyget är lätt eller inte att använda för planerare, menar Siewertz 
att de ”[…] vi jobbar ju inte ner i det i detaljer, och det är ju inte meningen heller där, utan det är mer 
att man ska få en uppfattning om volymerna och förhållanden till resten av staden” (Siewertz, 2013-
02-08). ”Jag försöker själv hålla nere detaljeringsgraden och jobba mycket med volym, stora saker, 
man bör kunna räkna våningar men inte jobba mycket med det arkitektoniska” (Wårdsäter, 2012-04-
08). Wårdsäter menar att ”tänket att visualisera är ett sätt att analysera. Visualisera kan man ju 
alltid göra på tusen olika sätt och hur spännande som helst, men analysen är ändå det viktiga i botten 
som ligger där, som det bygger på det” (Wårdsäter, 2013-04-08). 

På Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, menar Jeansson att planerare använder ”[…] relativt 
enkel teknik […]” Han syftar på ”[…] SketchUp2 eller liknande […]” (Jeansson, 2013-04-11). Ofta kan de 
som är intresserade och lite duktiga, först göra 3D-modeller och visualiseringar själva, och sen tar 
Geodata avdelningen hand om det och publicerar det på webben och i visualiseringsbordets 3D-
modell (Jeansson, 2103-04-11). I Linköpings kommun menar Haslum att ”[…] det är närmast standard 
att vi jobbar i SketchUp-modeller i projekt. Genom att det är enkelt och lättillgängligt” (Haslum, 2013-
04-08). Även Norrköpings kommun använder denna teknik, Telldén berättar att ”hyffsat många kan 
jobba väldigt enkelt i 3D i alla fall, SketchUp är ett verktyg som går att använda med alla de här 
verktygen som vi har. Men jag tror man behöver efter hand få in mer 3D-komptens” (Telldén, 2013-
03-04). Sivervik som arbetar på samma kommun, Norrköping, menar att ”många av de nya 
                                                           
2 SketchUp är en gratis programvara från Google. I programmet går det att skapa och rita 3D-modeller. 



 
43 

 

medarbetarna på fysisk planering tycker att det här är naturliga verktyg att jobba med, kartor, digital 
teknik och nya former. […] Sen så kommer ju utmaningen, hur ser man till att det här kommer upp på 
agendan i vardagen när det samtidigt ställs stora krav på att det ska gå snabbt och resurseffektivt” 
(Sivervik, 2013-04-09). ”I och med att det är webbplatsberoende så kräver det ju lite att man har 
någon slags kunskap om dator och kan hantera de här verktygen för att kunna lägga in, så där finns 
det ju lite begränsningar men däremot finns en potential till att nå brett” (Sivervik, 2013-04-09). 

De nya digitala verktygen som planerare allt mer förväntas använda har, som har framgått av 
empirin, förändrat det sätt som planerare arbetar på. Verktygen har definitivt påverkat planeringen 
när det gäller presentation av planer och förslag, men även sättet att analysera och diskutera. Det 
framgår att det idag inte finns många som hanterar eller har intresset av verktygen. Men då det 
redan finns några planerare som har valt att tillämpa och införa tekniken och framhäva dess fördelar, 
har ett frö såtts och mottagits väl av beslutsfattare och politiker som i sin tur beviljat att köpa in 
datamaterial och tjänster. Den grupp av planerare som vill undvika eller vägrar att använda tekniken 
kommer troligtvis bli liten framöver då det nu finns en trend i att använda tekniken och de visuella 
verktygen.  

Detta avsnitt tar upp planerarnas syn på den rationella planeringens representativa demokrati och 
hur planeringen påverkas av att 3D används trots att det tyder på att det är ett kommunikativt 
verktyg. Avsnittet tar även upp hur kommunens ambitioner, om att bli mer visualiseringsinriktade, 
begränsas av bristande kapacitet vad gäller resurser och effektivitet. I slutet av avsnittet tas synen på 
planprocessen upp och hur samrådet, dess olika modeller och involverade målgrupper, kan påverkas 
av användningen av 3D. 

När det gäller den representativa demokratin menar Siewertz att ”[…] när det är i stor skala så 
kanske det är okej att det är de folkvalda som får tänka mycket kring de frågorna. Medan när man 
går ner i skala och kommer ner i ett område så kanske man ska försöka få med sig även de som bor 
där så att säga och inte bara jobbar hundra procent med den representativa demokratin. I slutändan 
är det ju ändå byggnadsnämnden som fattar beslutet […] alltså det bästa är ju om både politikerna 
och de boenden i ett område, eller de som ska använda ett område tycker att det blir bra” (Siewertz, 
2013-02-08). Även Telldén menar att den representativa demokratin fungerar bra och att 
planprocessen ”[…] följer ganska bra steg som det är idag, att det konkretiseras sakta, sakta men 
säkert” (Telldén, 2013-03-04). 

Healey (2006) som förespråkar den kommunikativa planeringen kritiserar den rationella planeringens 
representativa demokrati och dess ojämna maktförhållanden. Hon förordar deltagande 
beslutsprocesser vilket även flera av de intervjuade planerarna gör. Det intressanta är dock att 
utifrån empirin går det att utläsa en positiv inställning från planerarna, nästan en önskan om, att 
bevara den representativa demokratin som är en hörnsten i den rationella planeringen. Wårdsäter 
anser att representativ demokrati är nödvändigt för att kommunen och politikerna ska kunna ta vissa 
viktiga beslut och göra avvägningar av olika intressen. Men hur mycket makt eller påverkan har 
medborgarna då det finns representativ demokrati? Wårdsäter menar att medborgarna ”[…] faktiskt 
valt förtroendevalda som representerar dem i olika sammanhang, och de har ju gjort ett aktivt val 
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och det är ju demokrati” (Wårdsäter, 2013-04-08). Haslum tar upp samma diskussion som Wårdsäter 
och menar att ”i för sig är systemet uppbyggt så men politiken känslighet för opinioner har ökat”, att 
politiker har blivit opinionen men att ”[…] representativ demokrati har försvagats gentemot det 
lokala […] Det här blir ju särskilt påtagligt när det gäller översiktliga frågor, när det handlar om hela 
staden […]” (Haslum, 2013-04-08). Fortsättningsvis påpekar Haslum att ”[…] politiken tycker det är 
roligt att människor reagerar och hör av sig, de tycker det är viktigt”, samtidigt berättar Haslum att 
politikerna i Linköping oftast inte medverkar vid samrådsmöten eftersom det är planerarnas ”[…] 
uppdrag så att säga att prata med folk” (Haslum, 2013-04-08). Även Siewertz påpekar att politikerna 
i Göteborgs stad inte medverkar på samrådsmöten eftersom i planerarnas roll”[…] ingår det att ha 
den här dialogen och samrådsmöten till exempel och prata med folk och på det viset veta hur de ser 
på det” (Siewertz, 2013-02-08). Men det framgår att flera av planerarna gärna hade velat att politiker 
närvarande vid samråd för att förklara visioner och planer ”[…] när man vet med sig att det är rätt så 
känsliga sammanhang […]” (Siewertz, 2013-02-08). 

Khakee (2000) uttrycker den ambivalens som finns gentemot det rationella och det kommunikativa 
när det kommer till demokrati. Han är kritisk till den representativa demokratin där politiska 
representanter uttrycker åsikter och tar beslut å medborgarnas vägnar, eftersom han menar att 
planeringen kräver att så många som möjligt bidrar med kunskap, värderingar och åsikter för att bli 
långsiktig och därmed kunna förebygga negativa konsekvenser. Men han är samtidigt tydlig med att 
belysa hans negativa syn på hur effektiviteten i den kommunikativa, demokratiska, processen 
påverkas. “[…] Medborgerligt deltagande; det är bra för demokratin, men inte för effektiviteten. 
Medborgarmedverkan förlänger planeringsprocessen och således ökar kostnader för både 
beslutsfattande och genomförande av besluten’” (Östlund 2009, 55). Denna ambivalens stärks av det 
Strömgren tar upp, att den svenska planprocessen och ”modellen ’planering som rationell 
beslutsprocess’ är mer aktuell än någonsin i det svenska plantänkandet” (Strömgren 2007, 225). En 
slutsats är att den representativa demokratin blir utmanad då fler medborgare vill, eller kräver, att få 
större maktpåverkan då planerare använder mer kommunikativa verktyg. Detta kan på sikt leda till 
att planeringsprocessen och den demokratiska processen kräver en mer omfattande reform. Ett 
annat antagande är att den rationella planeringen och den representativa demokratin kommer 
stärkas ytterligare då medborgarna märker att de inte ges mer än ett symboliskt inflytande och att 
deras synpunkter och åsikter endast utgör underlagsmaterial till beslutsfattande.  

Men har medborgare makt att påverka planeringen? Enligt Siewertz är det ”[…] jättesvårt att säga 
generellt, det är väldigt mycket från fall till fall”, ”alltså kommunen har ju egentligen redan satt en 
riktning, eller om det finns starka intressen att göra det, som föreslås i ett samråd” (Siewertz, 2013-
02-08). Telldén däremot menar att hans upplevelse är att ”[…] medborgare har en väldigt stor rätt 
eller möjlighet att påverka planprocessen, men att man idag ofta bedriver, eller är långt gångna i 
tanke. Planerna är ganska konkreta när man går ut och samråder. Medan det kanske i själva verket 
är i väldigt tidiga skeden som man har chans att påverka ganska mycket” (Telldén, 2013-03-04). 
Utifrån det som Telldén (2013-03-04) uttrycker, har medborgarna har stor makt att påverka 
planeringen, men att de i själva verket inte ges möjligheten då planerna redan har fått en inriktning 
av politiker och beslutsfattare. Han menar att det är i de tidiga skeden som medborgaren får störst 
chans att påverka planeringen, jämfört med om de yttrar sig i senare skeden. Med Arnsteins (1969) 
”stege” över medborgardeltagande i minnet tycks det utifrån empirin inte alls finnas tecken på att 
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dagens svenska planering har förflyttats upp på stegen från ett symboliskt inflytande till högre 
maktpositioner och mer inflytande för medborgarna. Som Sivervik uttrycker det, något rationellt, 
”[…] vad får demokratin kosta, vad får medborgardialog kosta?” (Sivervik, 2013-04-09). Sivervik 
menar att det kan vara svårt i en kommunal vardag, när det finns så många andra budgetkrav och 
genomförandekrav att ta hänsyn till, att verkligen ta sig tid till att involvera medborgarna. Men att 
arbeta mer proaktivt med planer och föra dialog med medborgarna är både effektivt och 
kvalitetssäkrade (Sivervik, 2013-04-09). Detta synsätt, att vara proaktiv i planeringen och tidigt 
involvera medborgare, kan i ett längre perspektiv bidra till ett ökat medborgardeltagande och stärka 
medborgarnas inflytande. Men Strömgren (2007) menar att medborgarna borde ges möjligheten att 
påverka under hela den beslutsfattande processen, inte bara i det tidiga skedet. I dagens planering 
tycks det finnas vissa ambitioner att möjliggöra detta, men den rationella planeringen sätter gränser, 
just som Strömgren framhäver. Enligt planerare är både politikerna och de själva nöjda med att de 
webbaserade och tekniska verktygen erbjuder medborgare att yttra sig och påverka i tidiga skeden 
för att kunna bidra till bättre beslutsunderlag. Men detta är som nämnt tidigare inget som direkt ökar 
medborgarnas makt eller påverkan. Medborgarna får, återigen, bara ytterligare tillfälle att yttra sig 
på, för vissa även enklare sätt, men dels är kapaciteten att hantera och följa upp medborgares åsikter 
begränsad, dels finns det ingen förändring i maktförhållanden vad gäller beslutstagande. Så varför 
görs 3D, varför läggs pengar och resurser på att utveckla och uppdatera 3D för medborgarna? Ett 
svar är att det kan bidra till ett bättre beslutsunderlag och främja medborgarinsynen i planprocessen, 
men eftersom det används huvudsakligen internt och i politiska nämnder och möten är det snarare 
mer troligt att tekniken och 3D görs för politiker och beslutsfattare. Från planerares sida finns det 
intentioner att stärka demokratin i den meningen att medborgarna får större utrymme och gehör. 
Jeansson menar att det idag står många medborgare ”[…] utanför processen, det är svårt att komma 
in och svårt att ge synpunkter, vi tror att delaktigheten kommer att bli mycket större med de här 
verktygen [3D-modeller samt webbfunktioner] vilket gynnar den demokratiska processen” (Jeansson, 
2013-04-11). Men om medborgarna kan hantera tekniken och blir lättare informerade, finns det 
verkligen en kapacitet hos kommunerna att hantera allt fler som engagerar sig och lämnar 
synpunkter? Ja, kanske i tidiga skeden, kanske redan innan samråd. Men uppenbarligen inte i 
nuläget. Makten eller påverkan tycks fortfarande vara direkt begränsad även om flera av 
intervjupersonerna anser att lagen och politiken, planprocessen och demokratin fungerar bra. Detta 
kan stärka det som Strömgren tar upp om att det medborgerliga inflytandet endast ses som ett 
komplement till den representativa demokratin.  

I fallen Norrköping och Göteborg är visualiseringstrenden ett faktum, Telldén berättar att 
”Norrköpings kommun [har] sedan många år satsat på just visualisering” (Telldén, 2013-03-04). ”Det 
är väldigt lika upplägg på Norrköping och Göteborg, vi har valt samma spår” (Telldén, 2013-03-04). I 
Göteborg har till och med hela Stadsbyggnadskontoret en ambition om att ”[…] alla projekt 
egentligen ska 3D-visualiseras och kunna synas på nätet […]” (Siewertz, 2013-02-08). Men vilka är det 
då som är mest drivande vad gäller användningen av 3D och visualiseringsteknik? Jeansson menar att 
det framför allt är politiker som är en stark målgrupp som vill, och känner ett behov av att, se mer 
3D. ”De vill så gärna förstå, de behöver informationen och de behöver kunna förstå” för att kunna ta 
bättre beslut (Jeansson, 2013-04-11). Men han tror även att medborgarna på samma sätt vill ha 
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information, ”de vill se och veta mer om vad som kommer att hända […] så att de kan lämna 
synpunkter och idéer” (Jeansson, 2013-04-11). 

Enligt Sivervik (2013-04-09) har de visuella verktygen (visualiseringsbordet samt ”webbkartan”) fått 
väldigt stort genomslag både hos kommunledningen, hos politikerna och andra på kontoret. De har 
uttryckligen framfört: ”[…] vilket häftigt verktyg, det här måste vi satsa mer på, det här är väldigt 
viktigt” (Sivervik, 2013-04-09). ”Det är på väg upp att bli kommunens identitet kanske, vi vill gärna 
vara en visualiseringsstad och det här har varit vårt sätt från våra medarbetade att visa hur det här 
kan genomföras” (Sivervik, 2013-04-09). I takt med att de visuella verktygen blir betraktade som 
“häftiga”, förs tankarna tillbaka till Allmendingers citat: ”Values, vision or plans become almost 
secondary to the means of getting there” (Allmendinger 2009, 69). Citatet kan på flera sätt kopplas 
till hur kommunernas ambitioner om att införa visualiseringstekniken har tagit allt större utrymme på 
planavdelningarna för att uppfylla en vision som politiker har om att bli en ”visualiseringsstad”. Detta 
är en direkt påverkan på planeringen som knyter an till den diskussion som förs angående planeranas 
nya verktyg. Ambitioner hos kommunledning och politiker bidrar till inhandling av nya verktyg som 
indirekt tvingar planerare att tillämpa tekniken vilket påverkar planeringen på så sätt att planerarna 
får ett nytt fokus och en ny inriktning i sitt yrke.  

De visuella verktygen och 3D ställer nya krav på kommunens kapacitet vad gäller kompetens, tid och 
pengar. För att verktygen inte ska påverka planeringen negativt menar Sivervik (2013-04-09) att det 
är viktigt att det finns en koppling mellan hur verktygen används och vem som ska använda 
verktygen. Det är lätt att verktygen köps in anses vara ”häftiga” men att det egentligen inte finns ett 
utrymme eller intresse av att använda det. Detta kan resultera i att verktyget blir överflödigt och 
används inte alls (Sivervik, 2013-04-09). ”Det är lite så som Linköping som har köpt in verktyg men 
sen så har inte kopplingen och viljan funnits i övriga verksamheter […]” (Sivervik, 2013-04-09). Viktigt 
tycker även Sivervik är att tänka på att inte det bara ska vara ”nyhetens behag”, ”[…] vad händer sen 
då? När man väl har fått verktyget, hur går man vidare […]” (Sivervik, 2013-04-09). 

Sivervik talar positivt om webbkartan och dess funktion vad gäller möjligheten att nå ut till fler 
medborgare och hävdar att det ”[…] är ett relativt mer resurseffektivt verktyg för kommunerna att 
använda.[…] Vi behöver bara se till att folk känner till den. Vi kan nå människor på tider som vi aldrig 
hade kunnat nå dem annars” (Sivervik, 2013-04-09). Även i Göteborg tycks de digitala verktygen 
betraktas som positiva av planerarna. ”Det är klart att vi jobbar effektivare och bättre då vi har de 
här verktygen så vi själva ser vad vi gör och vi kan kommunicera i olika grupper och mellan 
förvaltningar […] och vi kan göra det på ett bra sätt. Det ger många fördelar och det går lite 
snabbare” (Jeansson, 2013-04-11). ”Vi kan få in synpunkter utan att en kommunal tjänsteman 
behöver stå och ta emot dem. Utan man lämnar in dem och sen tar vi hand om dem senare […]” 
(Sivervik, 2013-04-09). Men när det gäller inkomna synpunkter i den digitala webbkartan på 
Norrköpings hemsida, menar Telldén att de har haft ”[…] ganska lite kapacitet att behandla alla […]”. 
”[…] det har varit jättesvårt […], vi hade väl egentligen ingen aning om att vi skulle få så mycket 
synpunkter” (Telldén, 2013-03-04). Även Sivervik tar upp denna problematik, ”det är svårare för oss 
att lämna fortlöpande respons” (Sivervik, 2013-04-09). 
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Precis som den kritik som Allmendinger (2009) framför gentemot den kommunikativa planeringen 
tycks det i dagens planering, enligt empirin, vara svårt att hantera medborgarnas eftertraktade 
kunskap och synpunkter. Återigen, det finns ingen kapacitet och resurserna blir ineffektiva. Detta är 
en negativ påverkan på planeringen då det finns risk för att planeringen blir mer fokuserad på att 
framställa och hantera visualisering och presentation än att lägga ner mycket tid och arbete på att nå 
mest lämpliga förslag efter avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.   

Påverkas då planprocessen och samrådet av användningen av 3D-visualisering och ny teknik? ”Jag 
tycker att planprocessen fungerar bra, […], vi måste ju samråda en plan men det står ju väldigt lite i 
PBL om hur vi ska göra för att samråda, så att vi skulle ju till exempel bara kunna samråda på nätet 
om vi ville” (Telldén, 2013-03-04). Telldén är positiv till webbaserade samråd och menar att 
arbetssättet fungerar väl ihop med PBL. ”Man skulle ju kunna utveckla det här verktyget att man 
kryssade bara i att ”nu vill jag göra ett formellt yttrande” […]. Så min upplevelse är att många 
problematiserar den här typen av verktyg och säger att det är väldigt komplicerat och väldigt svårt 
med att förena med PBL och få juridisk bindning på det. Men som det är i idag så kan man få juridisk 
bindning bara i ett vanligt mail och det borde man kunna få i den här 3D-kartan också” (Telldén, 
2013-03-04). 

Strömgren (2007) lyfter detta dilemma som planprocessens har i det kommunikativa 
förhållningssättet där det handlar om medborgares möjligheter att påverka under beslutsprocessen. 
Den utopiska viljan är att låta alla berörda medborgare med olika intressen få medverka och påverka 
i en planeringsprocess, vilket är svårt att förverkliga då det är problematiskt att avgränsa vilka som är 
”berörda” och vilka som inte är det. ”Vi är ju alla berörda av planfrågor som gäller bevarande- och 
exploateringsfrågor av omfattande, långsiktig och miljöstörande art” (Strömgren 2007, 47). 
Problemet som Telldén inte tar upp är hur kommunen ska kunna avgöra vilka synpunkter som väger 
tyngre än andra eller om det är rimligt att samla in alla synpunkter i alla planärenden. Det verkar 
återigen vara en fråga om den rationella planeringens gränser som måste sättas upp och avgränsa 
medborgardeltagandet till vilka som är sakägare och vilka som är direkt berörda för att prioritera 
yttranden. 

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och den rationella planeringsmodellen är det fördelaktigt 
att medborgarna medverkar i samråd för att ge mer och bättre information – ju mer kunskap desto 
bättre blir det. Den kommunikativa modellen däremot bygger även på att medborgares värderingar 
skall få komma. I dagens planering är det en tydlig intention från politikernas och planerarnas sida att 
samla in så mycket kunskap som möjligt, men det tycks vara begränsat till tidiga skeden och mer 
övergripande frågor. En intressant fråga att diskutera är varför dörren till den kommunikativa 
planeringen öppnas upp av planerare men stängs igen framför medborgarna av den rationella 
planeringens politiker? 

Av att döma det empiriska materialet så är det många som är positivt inställda till samråd ”[…] det är 
klart att vi måste ha samråd, men det finns ett problem med det här med folkopinioner och den tysta 
majoriteten. […]. Det är klart att man ska prata med folket” (Haslum, 2013-04-08). ”Alltså vi bjuder ju 
in till samtal och vi bjuder in till åsikter därför att vi faktiskt är intresserade. Det är viktigt att 
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kommunicera och det är viktigt att lyssna och det kan ju finnas bra idéer som är värda att ta till vara 
på” (Haslum, 2013-04-08). Men det är mer positiva kommentarer om ”samråd” via webben. ”[…] Det 
vi har på webben är väl så viktig del av ett samråd” (Haslum, 2013-04-08). ”[…] Vi ville slå sönder den 
här formella strukturen som är i vanliga samråd, att som det är idag så ska alla yttranden inkomma 
skriftligt oavsett vad det är och fysiskt skickas till oss eller e-postas” (Telldén, 2013-03-04). Enligt 
empirin finns det alltså ambitioner och intentioner att föra juridiska samråd via webben och Internet, 
men ska det föras två samråd, ett ”traditionellt” och ett webbaserat, parallellt? Om det 
”traditionella” samrådet fasas ut är det risk för att den äldre målgruppen utesluts. Det är många 
äldre som kan hantera tekniken och är intresserade, men det är troligtvis inte alla. Ett fysiskt samråd 
ger direkt respons och bemötande, varför är denna dialogform att förkasta? Går det att genomföra 
båda utan att det blir ineffektivt? Det kan enligt observation vara så att vissa medborgare blir 
hämmade av andra som tar mer plats än andra på ett samrådsmöte, det skulle kunna vara bra att 
hålla samråd på webben för där blir det mindre personligt och alla får lika stort utrymme och 
möjlighet att yttra sig. Men som sagt, då får även fler tillfälle att yttra sig och det är en fråga om 
kapacitet hos kommunen att hantera dessa yttranden, finns det?  

Göteborgs stadbyggnadskontor har låtit uppföra en lokal för projekt- och planutställningar samt 
samråd för medborgarna. Lokalen står öppen för allmänheten alla dagar i veckan och används ”[…] 
när det händer någonting i närområdet som till exempel detaljplanen för en ny bro” (Siewertz, 2013-
02-08). I centrum av lokalen står en fysisk modell över Göteborg stad med omnejd. I lokalen finns 
flera olika informativa inslag om planer och projekt i Göteborg. (Observation 1, 2013-02-07). 
Kommunen har alltså investerat pengar i att uppföra en samrådslokal som ska utgöra en plats för 
traditionella samråd och medborgare att fysisk närvara på samrådsmöten. Men utifrån empirin tycks 
det vara mer positivt bland flera planerare att vilja bedriva samråd via webben. I ljuset av detta 
verkar samrådslokalen vara direkt ineffektiv både kapitalmässigt och resursmässigt om planerare 
framöver hellre vill arbeta med samråd via webben.  

När det gäller planerares syn på tidiga samrådsmöten och tidig dialog med medborgare, menar 
Siewertz att det varierar beroende på vilket område det handlar om, ”[…] i lite mer känsliga områden 
har man gått ut tidigt och haft träffar och workshops […]” (Siewertz, 2013-02-08). ”Politikerna har 
sagt att vi ska ta reda på vad Norrköpingsborna tycker och tänker […]” (Telldén, 2013-03-04). Telldén 
anser att om ett stort område ska omvandlas, är det positivt om planerare ”[…] väldigt tidigt går ut 
och för en bred medborgardialog och får ganska mycket lokal kunskap och på fötterna innan man 
börjar jobba” (Telldén, 2013-03-04). Han menar att det ofta ger ett bra underlag till ett 
programarbete, och övergripande analys. Även Siewertz menar att det är ”[…] jättebra, det är 
jättenyttigt att få in den kunskapen så tidigt från någon som bor i ett område […]. Men sen detta 
gäller ju ofta när det gäller ett programområden eller större områden som man jobbar med. […] det 
är liksom inte riktigt försvarsbart att lägga så mycket tid och resurser på den typen av förarbete 
[mindre detaljplaner]” (Siewertz, 2013-02-08). 

Även Sivervik (2013-04-09) menar att det finns många fördelar med att vara proaktiv i planprocessen. 
Går kommunen ut för att föra en dialog med medborgarna när det redan finns en idé eller tanke så 
menar han att människors sätt att tänka och tycka lättare kan begränsas. (Sivervik, 2013-04-09). ”Vi 
har märkt när vi går ut i tidiga skeden att ofta sker dialogen för sent, alltså att samrådet kommer när 
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det finns ett färdigt förslag, vilket innebär att om kommunen då har lagt ner mycket prestige och 
gjort mycket utredningar för ett visst förslag” (Sivervik, 2013-04-09). 

Det finns ju frågan om hur tidigare skeden kan komma att påverka planeringen. Som Sivervik 
uttrycker det är det ju egentligen en fråga om det ska ”[…] lagstiftas eller snarare bara vara en 
självbevarelsedrift hos kommunerna […]” (Sivervik 2013-04-09). Men att använda 3D-tekniken i tidiga 
samrådskeden menar Telldén att det krävs en stor medvetenhet om detaljeringsgraden. ”[…] Är 
beslutsprocessen inte speciellt långt kommen så kanske det inte är en poäng med att lägga in en 
detaljerad 3D-modell när det egentligen bara är en kloss som man borde prata om” (Telldén, 2013-
03-04). Däremot är han positiv till den webbaserade kartan som kommunen har på sin hemsida, där 
medborgarna kan lämna synpunkter och kommentarer. Han menar att ”det är väldigt häftigt också 
att man får med sig [medborgarna] tidigt och kanske kan realisera något av det som har kommit in 
genom kartan och som från grunden är medborgarnas förslag” (Telldén, 2013-03-04).  

Ambitionen om att föra tidiga samråd tycks resultera i att planerarna vill förverkliga det som 
medborgarna tycker är bra. Detta kan utifrån Innes (1995), Khakee (2000) och Allmendinger (2009) 
vara typiska drag av en kommunikativ planerare, vilken låter medborgarnas vilja och värderingar få 
lika stort utrymme som lokalkunskapen och fakta. Tidigare samråd påverkar planeringen i den 
meningen att den kommunikativa planeringens ideal får större utrymme, samtidigt som det krävs 
mer resurser för att kunna hantera synpunkterna och ge medborgarna respons.  

När det gäller fler och nya målgrupper som involveras i planeringen vid användning av 3D-teknik, 
modeller och kartor, är det tydligt att kommunerna har satt fokus på att nå ut till de yngre och ”nå 
bredare”. Telldén berättar att Norrköpings kommun har flera olika verktyg som är webbaserade och 
anledningen till att webben har blivit mer använd är att kommunen hade ett behov av, samt ett 
uppdrag från politikerna, att ”[…] nå ut till flera grupper och att vi upplever att vi inte lyckades nå så 
stor del av befolkningen med klassiska samråd […]. Vi behövde ha nått nytt verktyg för att kunna 
komma ut och nå ut till yngre medborgare eller föräldrar som kanske är väldigt upptagna” (Telldén, 
2013-03-04). Även Jeansson (2013-04-11) har en uppfattning om att det är en generationsfråga 
gällande medborgares intresse för 3D-modeller och webbaserade funktioner. ”Det är lättare för att 
se för yngre människor” (Jeansson, 2013-04-11). ”Vi kan ju mäta på ’Min stad’ [och] se hur gamla de 
är som går in. Det är faktiskt ganska spritt, kanske genomsnittsåldern är på 35 eller någonting.” Men 
han tillägger även att ”det är många äldre som också går in och tittar och många som lägger 
kommentarer också. Men huvudsakligen är de kanske runt 35 och yngre. I alla fall de som skapar 
inlägg” (Jeansson, 2013-04-11). Vid ett observerat samråd i Göteborg, närvarade ca trettio personer, 
majoriteten av dessa medborgare var äldre män och det förekom enstaka yngre vuxna (Observation 
1, 2013-02-07). Telldén (2013-03-04) menar att det även i Norrköpings kommun är främst äldre 
medborgare som kommer till ”klassiska samråd”. ”Så det är ju inte så välrepresentativt för staden” 
(Telldén, 2012-03-04). ”[…] Genom att använda en digital 3D-modell så tror jag att man fångar fler av 
de yngre generationerna. Dels att de har vanan och de är vana att kunna se saker på det sättet. 
Medan de äldre generationerna, de vill fortfarande gärna läsa handlingar och titta på en karta. […] 
Jag tror att man kommer ut bredare genom att ha en digital 3D-modell” (Siewertz, 2013-04-08). 
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Den önskan som kan skönjas, om att få in fler synpunkter av flera målgrupper i samrådet, är på flera 
sätt en positiv inställning till en kommunikativ medborgardialog. Men som nämnt tidigare är det en 
fråga om vilka, och hur strikta, gränser som den rationella planeringen sätter.  

Demografifokus från kommunens sida tycks alltså vara en av de grundläggande orsakerna till 
utvecklingen av digital 3D-modell och webbaserade dialogformer. Detta eftersom kommunerna 
satsar större på tekniken och indirekt fasar ut den fysiska modellen och kanske snart även det fysiska 
samrådsmötet. På grund av den positiva respons som flera av planerarna har fått av medborgare går 
det att dra slutsatsen att de positiva effekterna som den digitala 3D-tekniken ger överväger de 
negativa. Men det finns en negativ påverkan på planeringen av att ”traditionella” samråd tenderar 
att försvinna, information når inte ut och yttrandemöjligheterna begränsas för de äldre 
målgrupperna. Självklart finns det många i den äldre målgruppen som är bekanta med tekniken och 
dess funktioner, men som Illshammar (2002) menar, går det inte att utgå ifrån att alla har tillgång till 
tekniken på samma villkor och förutsättningar som yngre målgrupper.  

Detta avsnitt tar upp den framtidstro som planerare och politiker tycks ha angående visualisering och 
teknik i planeringen. Avsnittet lyfter även hur planeringen påverkas av det datamaterial som används 
i de olika visualiseringsverktygen.   

Enligt Siewertz är det just nu ”[…] mycket som händer vad gäller 3D-visualisering på alla möjlig sätt”. 
Han berättar att det snart kommer att finnas en 3D-modell över hela staden, inte bara innerstaden 
(Siewertz, 2013-02-08). Jeansson menar även att bara på ett antal år ”[…] har ju tekniken utvecklats 
explosionsartat” (Jeansson, 2013-04-11). Men för att återkoppla till det som Blücher et al. (2003) 
talade om angående den snabba utvecklingen om 3D-modellering, tycks det idag, tio år senare 
fortfarande bara användas 3D-modellering i begränsad utsträckning och i få kommuner. Men 
Jeansson (2013-04-11) tror att det finns en stor efterfrågan på tekniken, särskilts touchteknik. ”Vi har 
ju en sån här utställningslokal som heter Älvrummet och där har vi ju skärmar men det är inte 
touchskärmar på dem och då ser man folk gå fram och […] försöka ta på dem och det händer […] 
ingenting. Så det finns liksom ett sug efter den tekniken” (Jeansson, 2013-04-11). ”Jag tror att vi 
kommer ju att gå mer mot att använda den här tekniken” (Jeansson, 2013-04-11). Även Sivervik tror 
att framtiden ”[…] ligger mer i det digitala, framför allt nu när det digitala börjar bli så naturtroget” 
(Sivervik, 2013-04-09). Precis som Helmersson skrev i tidsskriften PLAN år 2008, finns idag redan 
”möjligheterna och verktygen […]” (Helmersson 2008, 13). Men som Sivervik uttrycker det står 
många kommuner idag fortfarande ”[…] precis i skarven […] att lämna experimentverkstan och gå ut 
ännu mer i praktiskt implementering. För än så länge så använder vi det ju kanske bara en bråkdel i 
våra planer och samtal. Vi jobbar ju mycket för att göra de här verktygen lättare för oss att använda. 
Så att vi kan få flera handläggare att arbeta med det här. Att det blir ett naturligt verktyg och att vi 
verkligen spinner vidare på det här […]” (Sivervik, 2013-04-09). Utifrån det som Sivervik (2013-04-09) 
berättar, går det att tolka att den digitala tekniken och 3D-modelleringen inte ännu anses vara ett 
naturligt verktyg för planerarna och att verktyget ännu är i startgroparna. Detta stärks ytterligare av 
Telldén som anser att användningen av digital 3D-modell är ”[…] i framkant, det kommer stort” 
(Telldén, 2013-03-04).  
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När informanterna talar om framtidens planering så är flera av dem övertygade om att 3D-tekniken 
är en självklarhet. ”Som jag ser det i framtiden så har man 3D över hela Sverige” (Telldén, 2013-03-
04). ”Så jag tror att det här kommer att vara en självklarhet bara inom 5 år” (Telldén, 2013-03-04). 
Även Jeansson (2013-04-11) delger sina tankar om hur tekniken kommer att utvecklas och användas i 
planeringssyfte. Han tror att för större framtida projekt i staden, ”kommer man ju nog […] kunna gå 
in i och se hur det ser ut och uppleva det mer och man kan kanske till och med möts och träffar andra 
människor i den virtuella världen. Det kommer bli mer detaljerat så att man verkligen kan se hur 
saker och ting kommer att se ut innan det byggs. Där kommer tekniken att gå jättesnabbt framåt tror 
jag. Och just det här att man kan kommunicera och lämna in synpunkter […] är också någonting som 
kommer väldigt starkt. Att man är delaktig och kan lämna information som sen kan användas på ett 
vettigt sätt” (Jeansson, 2013-04-11).  

Kan då visionerna om den framtida planeringen påverka hur dagens planering ser ut? Det kan tolkas 
finnas en övertro till tekniken och dess datakvalité vilket utgör den risk som Blücher et al. (2003) 
menade fanns redan för tio år sedan. Flera av de intervjuade planerna menar att det digitala är 
framtiden, frågan är bara hur och om planeringen kommer att bli bättre gjord när utvecklingen 
fortsätter. Det finns inte bara en risk för att planerarna har en övertro till tekniken, uppfattningen 
och inställningen att ”som kommun behöver man ju hänga med i utvecklingen och använda de medel 
som finns tillgängliga” (Telldén, 2013-03-04), blir starkt bidragande till att politiker och 
beslutsfattande inom kommunen blir påverkade. 

Vad gäller det datamaterial som används till de olika visualiseringsverktygen, berättar Jeansson 
(2013-04-11) att Göteborgs stad har handlat upp en fotorealistisk 3D-modell av staden framtagen av 
SAAB, och att denna typ av 3D-data är det bara, Norrköping, Linköping och Göteborg som har. ”Det 
är samma teknik som Apple och Google använder. Den är ju grunden till mycket av de visualiseringar 
vi gör” (Jeansson, 2013-04-11). Jeansson (2013-04-11) menar att det var i diskussioner om 
kommande stora projekt i Göteborgs stad som de ansåg att det verkligen fanns ett behov av att 
kunna visualisera med 3D-data. ”[…] Det är svensk teknologi […] och de data som vi har just nu är det 
mest högupplösta som finns i hela världen” (Telldén, 2013-03-04). ”[…] För oss är det ju en jättestor 
tillgång att vi har fått det här datat men andra kommuner har väldigt svårt att få möjlighet att få 
köpa det […]. Det är lite tråkigt att det inte finns mer tillgängligt” (Telldén, 2013-03-04). Norrköpings 
kommun har i nuläget ”[…] bara 3D av innerstan” (Telldén, 2013-03-04).  

En påverkan på planeringen kan tolkas vara att 3D-teknik och visualiseringsverktyg endast används i 
stadsmässiga sammanhang. En följd skulle kunna vara att de medborgarna som inte bor i 
centrumnära läge inte får samma möjligheter att ta del av de nya verktygen som kommunen 
bekostat, som de medborgarna som bor nära centrum. En risk är att det blir större fokus på 
planeringen av centrum och innerstaden då 3D-modell endast finns tillgängligt där, jämfört med 
landsbygden och de områden som ligger utanför planerarnas 3D-karta. Telldén berättar att 
Norrköping köpte in programvarutjänster för ganska många år sedan ”[…] för att testa att föra 
samråd på webben. Men sen så låg det slumrande under ganska många år, det fanns inget riktigt 
intresse för det. Och där tror jag mycket låg på att vi inte hade tillräckligt attraktivt 3D-data att sätta 
in i. Det var först när vi fick köpa det här riktigt fina och fotorealistiska data som man började förstå 
potentialen och intresset började väckas” (Telldén, 2013-03-04).  
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Det går att dra slutsatsen utifrån empirin att det finns bra datamaterial att få tag på, men att det 
kostar. Dels kostar det stora summor pengar att köpa verktygen, dels kostar det mycket att köpa in 
bra datamaterial. Det krävs precis som Batty et al. (2001) uttrycker det, kapitalstarka städer med ett 
större invånarantal för att kunna få både verktyg och bra datamaterial. 
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Figur 7. Template-mall, hierarkiskt diagram över det andra temat, ”På vilket eller vilka sätt kan 3D-visualisering som 
planeringsmetod bidra till att medborgardeltagandet ökar?” 
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När det talas om hur medborgardeltagandet kan öka, är det flera av informanterna som poängterar 
vikten av att det måste vara tillgängligt för medborgarna. Just webbverktyget erbjuder större 
tillgänglighet då webben är ”[…] öppen dygnet runt och inte låst till någon form av samrådmöte […]” 
(Telldén, 2013-03-04). En aspekt att beakta när det gäller 3D-visualisering, är att 
medborgardeltagandet kan öka, fler blir intresserade och vill engagera sig då de får fler 
valmöjligheter till att yttra sig. Men som nämnt tidigare är det en stor risk för att 
medborgardeltagandet blir mer begränsat till medborgare som bor i stadsnära läge då många av de 
medborgarna som bor utanför 3D-kartans gränser inte har haft möjlighet att tycka till om förslag på 
samma sätt. 

Demokratiutredningens betänkande, som utgavs 2000, uttalar en vision om att öka medborgarnas 
möjligheter att påverka samhället och att IT kan vara ett lämpligt verktyg att förverkliga detta. Men 
som framgår av utredningens betänkande har IT ”[…] blivit ett stöd framför allt för servicedemokratin 
eller, som vissa kritiker väljer att uttrycka det, ’åskådardemokratin’” (SOU 2000:1, 98). ”Om 
informationstekniken ska kunna spela en väsentligt större roll för framtidens demokrati krävs för det 
första att tekniken görs tillgänglig för alla på rimliga villkor” (SOU 2000:1, 101). I betänkandet talas 
det om att göra tekniken tillgänglig för alla, och att medborgarnas möjligheter att påverka bör öka. 
Med webbaserad teknik som uppdaterar information snabbt och effektivt kan det utifrån empirin 
tolkas som att informationen i sig är en bidragande faktor till ett ökat medborgardeltagande, den 
erbjuder fler medborgare att påverka planeringen. Men själva påverkan i sig är fortfarande 
begränsad och med betänkandets budskap i åtanke går det att dra slutsatsen att IT, efter 13 år, 
fortfarande inte har förändrat demokratin. Illshammar är även inne på denna fråga när han uttrycker 
att samhället blir allt mer beroende av informationsteknik i sina demokratiska processer, vilket är 
riskabelt då det uppstår obalanser mellan olika grupper. Han anser att den primära uppgiften i ett 
demokratiskt reformarbete inte borde vara att ständigt finna nya tekniska lösningar utan att fokusera 
på alla människors principiella rätt till goda kommunikationsmöjligheter (Illshammar 2002).  

Jeansson (2013-04-11) anser att medborgarna får störst informationsflöde via webben där 
kommunen lägger ut 3D-information. Han menar att ”Min stad” på webben har mottagits väldigt bra, 
och olika intresseorganisationer som debatterar samhällsbyggnad skriver positivt om dess funktion. 
”[…] Om man ser deras bloggar, så uppfattas detta som något väldigt bra och positivt” (Jeansson, 
2013-04-11). Telldén (2013-03-04) tror definitivt att användning av visuella verktyg ökar 
medborgardeltagandet och intresset för stadens planering. Han anser att det är en plattform för 
diskussion och genom att diskutera så ökar intresset för staden och vad som händer. ”Det blir ett 
enkelt och lättillgängligt verktyg [att] se förändringar kanske och vad de kommer innebära. […] Så jag 
tror det kommer hjälpa till mycket på sikt. Medvetenheten om staden” (Telldén, 2013-03-04).  

Men finns det då ett verkligt mål att öka medborgardeltagandet? Hur påverkar ett ökat deltagande 
demokratin? Är det bra eller dåligt om den representativa demokratin ”utmanas” i takt med att fler 
får möjlighet att yttra sig och delta i planprocessen? Det finns flera faktorer, från teori och empiri, 
som indikerar att ”[…] om folk och medborgare inte förstår vad det är de ser så är det svårt att tycka 
till. […] Information är en förutsättning för en god dialog” (Sivervik, 2013-04-09). Blücher et al. (2003) 
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tar upp risken med tillämpning av IT är att den digitaliserade informationen överskattas, samt att 
information som inte är digitalt tillgänglig blir betydelselös. Vid ett observerat samråd (2013-02-07) i 
Göteborg fick planchefen, i slutet av samrådet, förtydliga för de närvarande medborgarna att 
planhandlingarna till samrådet även gick att få i fysisk form på Stadsbyggnadskontoret för de som 
ville ha det, eftersom planerarna på samrådet endast hade talat om planhandlingar tillgängliga på 
hemsidan. Utifrån Blücher et al. (2003) går det därmed att dra slutsatsen att information som inte är 
digital, fasas ut och tillgång till det digitala formatet tas för givet. Ett ökat informationsflöde kan 
anses bidra till att fler engagerar sig i samhällsdebatter och delger sina synpunkter och åsikter vilket 
därmed ökar medborgardeltagandet. Men det finns en direkt risk att den målgrupp som fortfarande 
vill närvara vid samråd och läsa utskrivna planhandlingar åsidosätts. 

Jeansson beskriver ”Min stad” som ”[…] ett klotterplank för göteborgarna” (Jeansson, 2013-04-11). 
Där finns det möjlighet för medborgarna att yttra sig – att gå in och skapa inlägg och debattera och 
tycka till om andras inlägg. Men Jeansson påpekar att det inte är i dialogform så tillvida att 
kommunens tjänstemän tar hand om varje enskilt ärende, utan det är ”[…] mer en debattarena för 
dem, för arkitekter och media, alla möjliga” (Jeansson, 2013-04-11). Telldén (2013-03-04) berättar att 
han själv har varit med om att ta fram en webbaserad 3D-stadskarta med funktionen att medborgare 
kan lämna synpunkter och bidra till underlag för framtagandet av vision för ett specifikt centralt 
område i Norrköping. ”Men det här är inget samråd som är enligt PBL, utan här samråder vi 
egentligen ingen konkret plan” (Telldén, 2013-03-04). ”Jag tror att det här verktyget är kanske som 
allra bäst i ett tidigt skede och ett ganska sent skede” (Telldén, 2013-03-04). ”Vi valde att ha det så 
att man inte skriver en kommentar utan man ger en idé och att en idé ska vara, en idé är ju 
konstruktiv även om man tycker att något borde bevaras eller rivas” (Telldén, 2013-03-04). Denna 
attityd till verktyget är starkt påverkat av ett rationellt förhållningssätt där inkomna synpunkter mer 
betraktas som fakta. 

Med IT och 3D-modell på webben ökar troligtvis medborgardeltagandet, men frågan är om 
medborgarnas inflytande, makt och påverkan ändras. Det kan vara så att medborgarnas inflytande 
och påverkan stärks i och med att de får ett bredare forum att yttra sig i. Och eftersom de 
webbaserade verktygen är framtagna i syfte att ge politikerna ett bättre beslutsunderlag, blir deras 
synpunkter ämne för analys och möjligen mer uppmärksammade jämfört med om denna form av 
verktyg inte fanns tillgängligt. Men det kan även vara så att det medborgarna ger synpunkter på inte 
är relevant och utgör ett missvisande material som politiker inte kan använda som beslutsunderlag. I 
sådana fall är verktygen ineffektiva och resursförödande.  

När det gäller att göra det förståeligt för medborgare menar Haslum (2013-04-08) att en beskrivning 
av fallet inte alltid är det mest effektiva. En enkel bild kan snabbt beskriva mer än ord (Haslum, 2013-
04-08). ”Om det är lättare att förstå vad det handlar om är det ju lättare att också ha synpunkter på 
det. […] Det tror jag också är viktigt att man ska kommunicera så att medborgarna förstår” (Haslum, 
2013-04-08). Siewertz upplever en ökad förståelse för planering med hjälp av visuella modeller och 
bilder och har aldrig upplevt att det ställs frågor på det visuella eller att medborgarna inte förstår. 
Haslum i sin tur berättar att det mest förståeliga för medborgare är så kallade ”[…] snedperspektiv 
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från ovan […]” som lämpar sig bra i just digitala 3D-modeller (Haslum, 2013-04-08). ”Jag tror att 3D-
kartan är en av de största framgångsfaktorerna i det här projektet, att med en detaljerad bild så 
behöver man inte kunna läsa kartor särskilt bra för att kunna förstå hur marken hänger ihop med 
husen och hur en ny byggnad kan påverka miljön” (Telldén, 2013-03-04). ”Genom att jobba och 
använda den här typen av karta som är mer utzoomad och få en diskussion som rör staden som 
helhet tror jag det blir mer naturligt för de som blir direkt berörda att förstå att det sker inte på en 
plats utan det sker på flera platser att man är en del av något större” (Sivervik, 2013-04-09).  

Men enligt Batty et al. (2001) är det lika lätt att plocka bort oönskade element och ”förvränga” bilden 
av den befintliga platsen som det är att göra det mer tydligt och förståeligt. Det kan tendera till att 
uppfattas så som Colomb (2012) menar att betraktarna i Berlin reagerade efter murens fall”[…] from 
wonder and amazement to a sense of powerlessness, discomfort and alienation […]” (Colomb 2012, 
192). Medborgardeltagandet och förståelsen för planering kan alltså tyckas öka i sammanhang där 
3D-teknik och visualiseringar används, men makten att påverka i dessa sammanhang likt andra, 
förblir relativt liten. 
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Figur 8. Template-mall, hierarkiskt diagram över det sista temat, ”Vilka reaktioner, effekter och resultat har användning av 
3D-visualiseringar gett enligt planerare?” 
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I detta avsnitt lyfts de reaktioner som har observerats, och som planerare har mötts av, gällande 
användning av 3D-modeller. Avsnittet tar även upp effekter och resultat av användningen av 
visualiseringsverktyget.  

 

 

Bild 1. Göteborgs Stads fysiska stadsmodell i förgrunden och visualiseringar och digital stadsmodell i bakgrunden.  
(Foto av författaren)  
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Många av de reaktioner som framkommit av tidigare teman kan sammanfattas som positiva. Men 
vad gäller den digitala 3D-modellen är det svårt att dra några slutsatser. ”3D-modellerna blir väldigt 
mycket verktyg så att själva 3D-modellen har folk sällan åsikter om. Men […] vi försöker ju inte få det 
att se verklighetstroget ut eller sådär, utan det som vi föreslår är ju egentligen det man kan styra i en 
detaljplan” (Siewertz, 2013-02-08). Fortsättningsvis menar Siewertz att det blir ”[…] ganska tydligt 
vad som är det föreslagna och vad som är det befintliga […] i den här 3D-modellen som ligger ute för 
allmänheten. Så de befintliga husen ser ju ut likadant som de gör i Google Maps och eftersom de har 
sina fasader så är folk väldigt medvetna om de befintliga byggnaderna som står där, de vet ju hur de 
ser ut” (Siewertz, 2013-04-08).  

Det är intressant att lyfta diskussionen om hur olika planerare ser på detaljeringsgrader. Det kan 
tolkas finnas en förutfattad mening om att 3D är tydligt och lätt att förstå innebörden av, och när det 
gäller jämförelsen av 2D och 3D menar Wårdsäter (2013-04-08) att det tredimensionella är betydligt 
mer lätt att förstå. ”Den tvådimensionella kartan är nog svårare att förstå konsistensen av, vad 
innebär till exempel två våningar? Då är det lättare att sätta in det i en modell” (Wårdsäter, 2013-04-
08). Men som Jeansson uttrycker det, är det en svaghet, eller nackdel, att ”[…] om man visar 
någonting och visualiserar så är det väldigt lätt att tro att det är verkligheten man ser. […] Men i 
många fall så är det ju inte så, det kan ju vara så att huset överhuvudtaget inte byggs […]. Om det är 
någonting som är ovisst är det bättre att presentera en volym eller en kub […]. Det är ett problem att 
lägga sig på rätt nivå och få betraktaren att förstå vilken nivå det är” (Jeansson, 2013-04-11). Haslum 
tar upp en annan negativ aspekt med 3D. Han menar att när medborgarna betraktar 3D-modeller av 
staden från ovan, kan det vara svårt för dem att ta till sig det eftersom “[…] verkligheten är ju nere på 
markplan i ögonnivå för människor och det är viktigt att komma ihåg […]” (Haslum, 2013-04-08). 
Men som Harrie (2008) menar är syftet med visualisering ofta inte att återge hela verkligheten. 

 

 

Bild 2. Fysisk stadsmodell, Göteborgs Stad. (Foto av författaren) 
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Det finns även flera fördelar med 3D-tekniken och 3D-modeller. Några av åhörarna vid samrådsmötet 
i Göteborg berömmer tjänstemännen för att de använder en fysisk 3D-modell (se bild 2). ”Modell är 
ju alltid bra att för att få en överblick av förslaget” (Observation 1, 2013-02-07). Det var få yttranden 
som direkt berörde de visuella framställningarna vid nämnda samråd. Inga frågor gällde den digitala 
modellen, eller de stillbilder av modellen som presenterades. Däremot användes den fysiska 
modellen av flera åhörare som pekade i den då de ville ställa frågor utifrån förslaget. De tittade och 
pekade på modellen och visade vad de menade. En av medborgarna på samrådet berättar att han 
tycker att modellen är för stor och för utzoomad för att förstå hur planförslaget egentligen kommer 
te sig i staden (Observation 1, 2013-02-07).  Wårdsäter tar upp just denna nackdel med en digital 3D-
modell över en stad, ”försöker man ställa sig i gatunivå, allt är ju amorfiskt i och med att allt bygger 
på geometri, man ser bara modellen i perspektiv man egentligen aldrig ser” (Wårdsäter, 2013-04-08). 

Enligt Haslum (2013-04-08) är det är svårt att avgöra om intresset för planering har ökat från 
medborgare sedan 3D-visualiseringar börjat användas i större omfattning. Däremot menar han att 
det förekommer vid samråd att medborgarna uttrycker att de tycker det är häftigt då 3D-
visualiseringar används. Även Telldén påpekar just denna reaktion och menar att det finns en risk 
med att medbogarna tycker ”[…] att det är så häftigt i sig” (Telldén, 2013-03-04). Han menar att 
fokus kan ledas bort och själva planförslaget eller föremålet för diskussion blir glömt. Särskilt menar 
han att dessa reaktioner förekommer vid användning av visualiseringsbordet. Men han hävdar att 
”[…] webben inte alls är så, den är inte lika häftig [3D-modellen över staden]. Så den tror jag är 
mindre risk för det. Men det finns en klar risk för det. Så på så sätt kan det ju bli, inte vilseledande 
men, det tar ju bort fokus om man säger” (Telldén, 2013-03-04). Men Sivervik ser inte att ”[…] häftigt 
skulle vara ett hinder för dialog, däremot kan det finnas andra faror […]” (Sivervik, 2013-04-09). 3D 
innebär alltid en tolkning, och där, menar Sivervik (2013-04-09), finns snarare faran, än att 
medborgare blir vilseledda av att tekniken är häftig. Fortsättningsvis menar han att det är lättare att 
”[…] bli vilseledd av att det finns en för hög detaljeringsnivå, att det blir så lättförståeligt att man 
låser sig fast i det […]” (Sivervik, 2013-04-09). Det är viktigt att planerare som arbetar i verktyget har 
respekt och alltid är tydlig i modellen vad intentionen är och att plankartan medger många olika 
möjligheter och att det finns flera alternativ (Sivervik, 2013-04-09). Även detta kan tolkas resultera i 
det som Colomb (2012) kallar ”a place myth”, där mediala imaginära ”iscensättningar” skapar en 
visuell kontext för att leda bort fokus, försköna eller vilseleda.  

En effekt, av att den digitala 3D-modellen och de digitala visualiseringarna används mer frekvent, är 
att den fysiska stadsmodellen fasas ut och ersätts. Men trots det stora fokus som finns på de digitala 
verktygen, råder det delade meningar bland planerarna huruvida den fysiska modellen fortfarande är 
ett bra verktyg eller ej. ”Jag tror inte den [fysiska 3D-modellen] har en plats på sikt, jag tror att det 
finns många tekniska verktyg man kan jobba med, sen kanske de vi använder idag inte ersätter i alla 
avseende. Vi pratar om ett reality där man lätt kan stoppa in en modell och visa hur det skulle kunna 
se ut. Vi har 3D, vi har illustrationer, det finns så många digitala verktyg som har en sådan möjlighet 
att spridas och nå många människor. Så det är svårslaget” (Sivervik, 2013-04-09). Telldén å andra 
sidan tycker att en kombination av de olika verktygen – fysisk och digital modell – är bra, ”[…] jag 
gillar nog att jobba med fysisk modell när jag själv arbetar fram ett förslag som skissverktyg, men 
kanske inte för att presentera ett planförslag. Då kan jag tycka att 3D-karta kan vara bättre faktiskt” 
(Telldén, 2013-03-04). ”Sen så är det ju väldigt tydligt att de kompletterar varandra väldigt bra, 
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fysiska modeller och 3D-modeller i datorn.” (Siewertz, 2013-02-08). ”Det kommer fram olika saker i 
de olika. I en fysisk modell så är det på sätt och vis lättare att tänka sig att man är inne bland husen 
eller vad man ska säga. Medan i en 3D modell är det lättare att vrida och vända och se i ett lite större 
sammanhang och hur det förhåller sig till volymerna runtomkring” (Siewertz, 2013-02-08). På 
Norrköpings kommun finns det en fysisk modell över staden, den är inte tillgänglig för medborgarna 
eftersom den är så stor och det finns ingen plats att ställa ut den i nuläget. Telldén menar att den tar 
”[…] ganska mycket tid att uppdatera, att bara göra ett hus tar kanske ett par arbetsdagar” (Telldén, 
2013-03-04). En effekt av att de digitala 3D-verktygen får större utrymme menar Telldén att 
kompetensen, modellbyggare, nu håller på att försvinna. En annan effekt som framgår av empirin är 
planerarens arbete. Telldén anser att digital 3D-visualisering och IT underlättar för planerare, ”det 
underlättar på så vis att man kan snabbt få bort missförstånd […]. Med den här typen av verktyg så 
kan man väldigt enkelt få sig en bild och förståelse för vad det här kommer att innebära. Så på så vis 
kanske vi inte får så många yttranden som är felaktiga eller som bygger på rena misstolkningar, och 
då får vi ju mindre jobb och kanske kan lägga mer tid på att lyfta debatten och få in mer konstruktiva 
förslag och åsikter” (Telldén, 2013-03-04).  

Men märker planerare ett större intresse från medborgarna när ett samråd innehåller 3D-teknik? 
”Nej det kan man inte säga, 3D har ingen dragningskraft i sig. 3D är nog bara mer rent 
diskussionsunderlag. […] De kommer [inte] bara för att det är 3D” (Wårdsäter, 2013-04-08). ”På 
samma sätt som 3D lockar vissa så tror jag att en gedigen uppbyggd [fysisk] modell är en bra ingång 
för andra människor” (Sivervik, 2013-04-09). ”Det är ju just det här fotorealistiska som gör det till en 
upplevelse i sig och att använda sig av verktyget blir ju attraktivt och intressant bara på grund av det” 
(Telldén, 2013-03-04). Men av att döma det observerade samrådets användning av visualiseringar, 
var det inte något fokus på den digitala 3D-modellen, vilket får det att framstå som ett onödigt inslag. 
Tjänstemännen hade tillgång till tekniken under samrådet och kunde visa förslaget i digital modell, 
men valde att välja ut tre stillbilder. Förvånansvärt att tekniken inte användes i högre grad. Det 
refererades inte till den under samrådet mer än vid presentationen av olika perspektivbilder. Det kan 
ha varit så att medborgare som närvarande vid samrådet fann den tydlig och ökade förståelsen, men 
några sådana synpunkter framkom inte. Det är oklart om alla hade tittat på den digitala modellen 
inför samrådet. 

Om visualiseringsverktygen har gett något resultat menar Telldén ”[…] är alldeles för tidigt att säga, 
men ambitionen är att man ska kunna få färre överklaganden genom att man har involverat 
människor tidigt i processen och att man med hjälp av de här verktygen får en möjlighet att zooma ut 
och se större sammanhang. Så att man inte går ner i små sakfrågor hela tiden, utan att man kan se 
att staden är större än bara det här lilla projektet men att det här lilla projektet betyder så här 
mycket för staden. Men nej vi har inte sett något resultat” (Telldén, 2013-03-04). Sivervik (2013-04-
09) menar å andra sidan att det absolut går att se resultat och berättar om alla de fördelar de har 
haft när kommunen har pratat med företagare och investerare och att de lättare har kunnat ta till sig 
till stadens utveckling då kommunen har kunnat visa olika projekt och objekt i 3D.  
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Avsnittet återspeglar de reaktioner som har observerats, och som planerare har mötts av, gällande 
användning av webbaserade visualiseringar och funktioner. Avsnittet tar även upp effekter och 
resultat som har framkommit av dess tillämpning. 

När det gäller 3D-visualiseringar via webben menar Telldén (2013-03-04) att inga medborgare har 
yttrat något negativt om just webbkartan eller dess funktion. ”Det är ju också något som är extremt 
förvånande, för om man tittar på debatten som är i tidningar, i kommentarsfälten i artiklar som rör 
stadsplanering, så är det en extremt hätsk nivå i just Norrköping. Vi har inte sett någonting av det i 
den här kartan” (Telldén, 2013-03-04). Fortsättningsvis menar även Jeansson att vissa medborgare 
tycker att det är ”kanon” att kunna använda ”Min stad”, men det förekommer även att ”[…] någon 
också av olika anledningar inte får det att funka, det är lite ny teknik och så […]” (Jeansson, 2013-04-
11). Men tekniken som sådan eller sättet att visualisera tror Jeansson ”[…] alla är väldigt positiva till, 
det har jag egentligen inte hört någonting negativt om. Att det inte skulle var bra. Man ser ju det på 
ett helt annat sätt. Det blir tydligare” (Jeansson, 2013-04-11). En analys av empirin kan i detta fall 
vara att planerare inte märker av några negativa reaktioner från medborgare eftersom det är många 
som inte har använt det eller har kunnat lämna synpunkter och åsikter eftersom det uppmanas att 
lämna konstruktiva idéer och förslag.  

Strömgren (2007) talar om att skiftningarna i debatten om kommunikativ eller rationell planering, 
har gett uttryck i att kommunerna i allt större utsträckning har utformat lokalt anpassade lösningar 
när det gäller planeringsmodeller. Han menar att många går ifrån de modeller som regleras i 
lagstiftningen vilket har medfört en mängd olika varianter av planarbete som bygger på en lokal 
konkurrens om makten mellan olika aktörer. ”Webbkartan” som Norrköpings kommun har tagit 
fram, ”Min Stad” som Göteborgs stad har vidareutvecklat och ”Linköping i 3D” på Linköpings hemsida 
är exempel på sådana egna lösningar, effekter av en visualiseringstrend. ”Ganska tidigt så fick vi upp 
ögonen för att jobba med webben […] där har vi har tagit fram ett koncept och vi jobbar med det för 
att visualisera våra planprojekt, mest internt då men också för att lägga ut det på webben så att 
medborgarna kan se hur våra planer ser ut och hur olika gestaltningar och byggnader och sådant här 
ser ut” (Jeansson, 2103-04-11).  

Telldén (2013-03-04) berättar att kommunen har upplevt ett ökat intresse från medborgarna sedan 
webbaserade 3D-kartor blivit tillgängliga för allmänheten. ”Det har funkat väldigt bra” (Telldén, 
2013-03-04). ”Det blir ett enormt intresse. I bara den här kartan så har vi fått 450 unika synpunkter 
och de flesta är väldigt, väldigt konstruktiva […] vi har aldrig fått så mycket synpunkter och aldrig så 
mycket konstruktiva synpunkter där man verkligen vill göra någonting som när vi lanserade den här 
kartan” (Telldén, 2013-03-04). Med webben såg kommunerna ännu tydligare hur de nådde en större 
bredd, vad gäller demografi, än tidigare. En ”[…] väldigt annorlunda typ av kommentarer, mycket 
konstruktiva. Många upplevde att man hade en frihet som man kanske inte har i ett traditionellt 
samråd där det finns ett färdigt svar att ta ställning till” (Sivervik, 2013-04-09). 
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Avsnittet återspeglar de reaktioner som har observerats, och som planerare har mötts av, gällande 
användning av verktyget ”Urban Explorer Table”, ett visualiseringsbord som används som 
kommunikations- och presentationsverktyg. Avsnittet tar även upp effekter och resultat som har 
framkommit av dess tillämpning. 

 

 

Bild 3. Visualiseringsbord, Norrköping kommun 

Visualiseringsbordet, ”Urban Explorer Table”, är en stadsmodell i ett interaktivt touch-bord. Det är en 
verklighetstrogen 3D-modell av staden som syftar till att skapa ett sammanhang för att diskutera 
samhällsplanering, stadens utveckling och enskilda fastigheter. Bordet har flera användningsområden 
och ambitioner finns om att skapa en ny form av samråd, bättre beslutsstöd och kommunikation 
(Observation 2, 2013-03-05). När det gäller visualiseringsbordet menar Jeansson att de”[…] har fått 
väldigt god respons på det” (Jeansson, 2013-04-11). ”Dels har handläggare på kontoret sagt att det 
är jättebra att använda, och även från politiker som tycker det är ett bra sätt. Och det leder ju till att 
man gör projekten tydligare, man kan ta bättre beslut på grund av bättre information och man ta 
snabbare beslut […] Så att det finns väldigt många fördelar med det” (Jeansson, 2013-04-11). Enligt 
Jeansson uttrycker ofta planerare spontant ”[…] att det här är jättekul och det är ett jättebra sätt att 
jobba” (Jeansson, 2013-04-11). Men Jeansson (2013-04-11) påpekar även att det ännu är mycket 
kvar att jobba med och alla planerare har inte tagit till sig verktyget och lärt sig hantera det. Det 
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kräver även mycket jobb för att det inte bara ska vara ”en kul grej” utan att det blir ett användbart 
verktyg (Sivervik, 2013-04-09).  

Vid bordet är det många som stannar lite längre stunder, unga som gamla, för att vrida och vända på 
stadsmodellen. Många gånger vill de zooma in sitt hus eller områden de känner igen eller vill se 
utvecklingsförslag av. Ett äldre par zoomar in områden de känner till och försöker lokalisera platser 
som har förändrats sedan de var där sist. De kommenterar att det är ”lite kul”. Ungdomar som 
observeras använda touch-bordet tycks vara mer vana vid att använda liknande program, de zoomar 
in och ut och flyttar bilden betydligt fortare. De uttrycker det som ”häftigt” och trycker på fler av de 
”informationsknappar” som finns i kartan (Observation 2, 2013-03-05). En tolkning är att många 
medborgare attraheras av tekniken och vill se hur det fungerar och att nytta förenas med nöje då 
medborgarna får prova verktyget samtidigt som de ser förslag till planering av staden. Men det finns 
inget som bekräftar att medborgarna vare sig får ökad förståelse eller ökat intresse för planeringen 
med visualiseringsverktyget.  

Sivervik (2013-04-09) menar att Norrköpings kommun har haft flera konkreta effekter när det gäller 
visualiseringsbordet. Det lockar fler människor och det är lättare att ”[…] ha mer meningsfulla samtal 
[…]” (Sivervik, 2013-04-09). ”Det gör ju dels den uppenbara effekten att människor lockas till oss […]. 
Genom tekniken och genom det här häftiga bordet så kommer man till oss och vi får en chans att 
berätta lite om vårt arbete och hur staden byggs och vad en planprocess är och hur den politiska 
processen fungerar” (Sivervik, 2013-04-09). Vid dessa tillfällen menar Sivervik (2013-04-09) att 
planerarna får ta sig tid till att berätta för medborgarna vad vissa sträck eller prickade ytor innebär 
samt påverkan som kan ske. Frågan är om det finns den tid och de resurser som krävs för att 
verktyget ska bli försvarsbart. Det är ju trots allt ett verktyg som når väldigt få människor därför att 
det är beroende av ett möte. Det går inte att lämna några synpunkter i själva verktyget, utan 
verktyget är mer ”[…] snyggt och oerhört lättanvänt för en användare, du använder dina händer och 
alla som kan använda touch kan ju använda det. Allt fler oavsett i vilken ålder” (Sivervik, 2013-04-09). 
Som Sivervik (2013-04-09) också berättar, kräver bordet i sig mycket resurser och tjänstemän måste 
finnas närvarande. 

Bordet menar Jeansson används ”[…] egentligen på samma sätt som vi lägger upp planer på webben, 
medan vi här jobbar med det i ett lite annorlunda format. Vi har vår SAAB-modell i botten och så 
lägger vi in våra bygg- och planprojekt för byggande […] [med hjälp av] touchytan så kan man röra 
sig och titta från olika vinklar och se hur det ser ut […]” (Jeansson, 2013-04-11). Han berättar att 
visualiseringsbordet i dagsläget används på de flesta av byggnadsnämndens sammanträden och vid 
politiska diskussioner. ”Vi har några gånger också rullat ut bordet när vi har olika samråd, det kan 
vara ute i olika lokaler i staden. men huvudsakligen använder vi det internt” (Jeansson, 2013-04-11). 
Visualiseringsbordet har Norrköpings kommun rent formellt använt på två samråd. ”Där vi har 
använt bordet för att i detalj på ett samrådsmöte kunna visa hur föreslagen huskropp, skulle kunna se 
ut […]” (Sivervik, 2013-04-09). ”Vi har också kunnat visa olika alternativ för att visa att en byggrätt 
kan ju innebära olika hus, att man inte fastnar på en fasadfärg eller sånt” (Sivervik, 2013-04-09).  
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Sivervik (2013-04-09) anser att visualiseringsbordet är ett ” väldigt pedagogiskt verktyg” som minskar 
antalet missförstånd. ”Om du sitter i ett visualiseringsbord med en 55 tum skärm då kommer man 
ganska nära och kanske får en bättre chans att förstå, om jag står här på gatan vad innebär det, den 
möjligheten får du ju inte i en [fysisk] stadsmodell eftersom den är i sin fasta skala” (Sivervik, 2013-
04-09). Med visualiseringsbordet menar Sivervik att kommunen har fått en möjlighet till att engagera 
nya grupper i stadsbyggande och i stadens utveckling. ”Det är ju en rätt svårmätbar nytta men det är 
ju ett stort behov av att nå nya grupper, alltså för att traditionella samrådsgrupper är de närmast 
berörda, ofta äldre målgrupper och ofta vita män, om man ska vara lite raljerande. Så här har vi en 
möjlighet att locka andra människor […]” (Sivervik, 2013-04-09).  

”Genom att jobba med 3D och visa det här enkelt så kan man prata om effekterna av en byggrätt i 
stället för att prata om dess detaljnivå” (Sivervik, 2013-04-09). Detta talar emot det som Sivervik 
nämnde tidigare om att planerare flera gånger måste ta sig tid till att förklara för medborgarna. Om 
planerare behöver förklara planprocessen och andra mer övergripande fakta om planering blir det 
ändå mer ineffektivt än att föra diskussioner om detaljer. Det som Sivervik (2013-04-09) säger om att 
3D är enkelt tyder på att det finns en övertro till tekniken och 3D. Fortsättningsvis berättar han att 
visualiseringsbordet dessutom används mestadels internt om planerare eller andra kommunala 
tjänstemän exempelvis vill ”[…] undvika att åka ut och göra ett platsbesök, säg att vi lite snabbt vill få 
reda på hur högt var det här huset, hur högt var den här kullen, då är det väldigt smidigt för oss att 
gå in och titta i kartan, för det är ju en väldigt bra bild som vi kan få på ett annat sätt, en känsla för 
hur […] det såg ut” (Sivervik, 2013-04-09). Detta kan på flera sätt anses vara effektivt, spara tid och 
pengar på att planerare inte gör platsbesök, men är detta vad god planering innebär? Får planerare 
samma uppfattning om platser då de besöker platsen ”virtuellt”? I takt med att 3D-, och IT används 
mer flitigt är det möjligt att de resurser som detta medför resulterar i att behöva kompenseras 
genom att andra resurser blir indragna eller nedskurna.  
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Har visuella verktyg och framställningar som används i nutida planering visat sig vara ett resultat av 
en kommunikativ planering eller är det är en ny dimension i den rationella planeringen? Innes (1995) 
menar att den rationella planeringsteorin bygger på grundtanken om att teknik och kunskap kan få 
världen att fungera bättre och att planering är ett viktigt redskap för den sociala utvecklingen. Utifrån 
empirin går det absolut att dra slutsatsen att tekniken står i fokus i dagens planering. Om detta är ett 
resultat av att det är en rationell planering går inte att fastställa, däremot finns det flera olika resultat 
utifrån empirin som pekar på att planeringens rationalitet stärks ytterligare då tekniken får större 
fokus. Men då tekniken används för att sprida information är det befogat att se det som ett 
kommunikativt inslag. Innes (1995) hävdar att den rationella planeringsteorin inte fungerar i 
praktiken då det inte går att involvera allmänhetens intressen och synpunkter. Men enligt empirin 
tycks en av de främsta avsikterna med tekniken vara att engagera medborgare. Utifrån den 
kommunikativa och den rationella planeringsteorin, är frågan vad 3D-verktyg och modeller är ett 
resultat av. Är tillämpningen av visuella framställningar och modeller – digitala och fysiska, grundade 
i den rationella eller kommunikativa planeringen? Har det bekräftats att det stora fokus som finns på 
visuella framställningar verkligen stödjer en kommunikativ planering som förespråkar ett ökat 
inflytande? Eller är visualiseringarna i 3D-format bara en ny dimension i den rationella planeringen? 
Kanske är 3D-visualiseringar ett nytt trendigt, effektivt verktyg för att manipulera och missleda 
mottagare – medborgare, då det som inkluderas och redovisas endast är det som är relevant för 
producenten, det vill säga politiker och planerare. I sådana fall har medborgarnas inflytande flyttats 
ner från att vara symboliskt till inget alls enligt Arnsteins stege över medborgardeltagande. 

När planerare talar om planeringen i förhållande till de visuella verktygen och tekniken, är det 
kommunikativa ideal som återspeglas. Men mycket tyder på att planeringen i botten är rationell och 
styrs rationellt. Det finns mycket vilja vad gäller att stärka demokratin och involvera fler medborgare, 
men det finns för många rationella gränser uppsatta och för lite egentlig makt för medborgarna att 
påverka. Men samtidigt är tekniken och 3D inte fullkomligt utnyttjat i planeringen, varför det utifrån 
empirin tycks vara resursineffektivt vilket talar emot att det är en rationell planering. Så slutsatsen 
som kan dras är att det är en kommunikativ rationalitet även i dagens planering, precis som Khakee 
(2000) menade att det var för 13 år sedan. En hypotes är att det är politikerna som tycker verktygen 
är ”häftiga” och vill att de används i syfte att få planerarna att kunna hantera en bred 
medborgardialog för att kunna få så bra beslutsunderlag som möjligt. En slutsats som kan dras är att 
det, bildligt sett, öppnas en kommunikativ dörr av planerarna till medborgarna, men att dörren 
stängs igen av politikerna som bedriver planeringprocesser och beslutsfattande enligt rationella 
ideal.  

Så på vilket steg i Arnsteins stege befinner sig då den svenska planeringen och vart är den på väg? 
Medborgarna kan anses få mer påverkan då de har fler sätt att yttra sina åsikter på med hjälp av IT 
och 3D-teknik. Men makt att avgöra planeringsbeslut kan anses vara obefintlig för medborgarna. De 
involveras tidigare på enklare sätt vilket kan ses som en positiv effekt av visualiseringsverktyg och IT. 
Men enligt empirin blir många mer ”imponerade” och lockas av det ”häftiga” än att verkligen 
intressera sig för planeringfrågor. Å andra sidan kan detta även ses som en fördel då planeringen blir 
mer ”intressant” och uppmärksammad med de visuella verktygen, fler kan få upp ögonen och vill 
engagera sig. Slutsatsen är planeringen i Sverige mest troligt fortfarande befinner sig på steg tre, fyra 
och fem, eftersom dessa innebär ett symboliskt inflytande för medborgarna.
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Detta avslutande kapitel lyfter slutsatser och svar på frågeställningarna som forskaren har kommit 
fram till utifrån undersökningens teoretiska perspektiv och analys av fallstudiens källmaterial.  

Slutsatserna utifrån teori, empiri och analys är att planeringen påverkas på flera sätt av att 3D 
används. Planeringen och planerarens yrkesroll blir mer än bara planering, dialoghantering och 
avvägningar av olika intressen. Större krav ställs på planerare att kunna förmedla planeringen, föra 
dialog och kommunicera via 3D och digitala verktyg. Ännu är det inget självklart arbetsverktyg, men 
mycket tyder på att 3D, och verktyg som stödjer 3D-visualiseringar, är här för att stanna då det finns 
en outtalad norm att kommuner ska satsa på teknikutveckling och visualisering för att skapa en 
image. 

Antalet yttranden och åsikter som kommer in via de nya verktygen ökar då de visuella verktygen 
används, men det finns ingen kapacitet hos kommunen att behandla samtliga inkomna yttranden och 
synpunkter. Arbetet med den visuella framställningen kräver tid och kunskap som många av dagens 
kommunala planerare inte har. Verktygen är inte resurseffektiva i nuläget då 3D främst används som 
verktyg för planerare internt och i deras kommunikation med politiker.  

Många av de planerare som arbetar i de tre studerade kommunerna jobbar enligt den 
kommunikativa planeringsteorins ideal. 3D-visualiseringar och IT används för att involvera 
medborgare både tidigare och i större utsträckning. Dock sätter den rationella planeringen gränser 
och medborgarnas maktpåverkan är snarare ett symboliskt inflytande på planeringen.  

Genom 3D-visualisering och IT blir det mer tillgängligt för medborgarna att kunna yttra sina åsikter 
och bidra med bra underlagsmaterial till politiker och beslutfattare. Det finns möjligheter att yttra sig 
både på webbaserade diskussionsforum och ”traditionella” samrådsmöten, vilket ökar 
medborgardeltagandet och engagemanget. Då information från kommun och planerare sprids 
snabbare kan fler ta del av planeringsfrågor vilket även ökar delaktigheten. 3D-tekniken gör 
planförslag mer tydliga för medborgare vilket bidrar till en bättre kommunikation mellan planerare 
och medborgare. Då både ”traditionella” samråd och webbforum för diskussion om planeringsfrågor 
används parallellt, har nya målgrupper attraherats av tekniken och balansen i 
medborgardeltagandets representativitet blivit mer utjämnad.  

De reaktioner som har förekommit vad gäller 3D-visualiseringar har varit övervägande positiva. Både 
politiker, planerare och medborgare lockas av det ”häftiga” och tycker att det är kul och intressant. 
Dock finns det en skepsis bland vissa planerare och medborgare vad gäller teknikhanteringen och 
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den digitala 3D-modellen som främst visar staden ur ovanliga perspektiv. En slutsats är att det finns 
en övertro till det tekniska hos planerare och politiker som utgår ifrån att 3D ökar förståelsen och 
förmedlar visioner och förslag på ett tydligt och effektivt sätt. En effekt av detta är att planerares syn 
på den fysiska stadsmodellen, som visualisering och verktyg, har förändrats och medfört att den 
sakteligen fasas ut ur planeringen. Detta då den inte är lika mobil som en digital 3D-modell och att 
kompetensen modellbyggare är svår att säkerställa.  

Resultat har varit svårt att fastslå då det är relativt nytt i kommunerna att tillämpa de tekniska 
visualiseringsverktygen. Men det framgår av empirin att 3D- och visualiseringsverktyg främst används 
i stadsplaneringssammanhang och internt, vilket talar emot kommunernas ambitioner om att nå ut 
till fler medborgare och öka deras förståelse av planering. Men användningen av 3D kan definitivt 
sägas ha väckt planerares, medborgares och politikers intresse. Dock är verktygen begränsade, de 
kräver kompentens och bra datamaterial, och ett resultat är att verktygen och visualiseringarna i 3D 
inte används till fullo. Planerare har inte kapaciteten att hantera varken verktygen eller de yttranden 
som genereras. Då stora ekonomiska summor har spenderats på verktygen är slutsatsen att de i 
nuläget är ineffektiva.  

Då planeringen styrs av den rationella planeringen och dess representativa demokrati, är 
medborgares inflytande och möjlighet till att påverka beslut direkt begränsad, trots att 
kommunikativa verktyg i form av visualiseringsframställningar och 3D-teknik används av planerare. 
Den avslutande slutsatsen enligt empirin är att visualiseringen i planeringen, är en ny dimension i den 
rationella planeringen. 
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Teman som ska tas upp under intervjun 

 

 Planerare 
o Bakgrund 
o Upplevd syn på yrket 
o Erfarenheter 
o Syn på rollen i planprocessen 
o Förändringar i yrket 
o Personliga intressen inom yrket 
o Uppgifter och utmaningar i yrket 
o Syn på medborgardialog 

 
 

 Syn på medborgare 
o Medborgardeltagande – ökat eller minskat 
o Inflytande, makt och påverkan 
o Lagstiftning – bra eller dålig 

 Vad skulle en ny innebära  
 Hur skulle det se ut 

o Representativ demokrati och politikens roll i planprocessen 
o Intresse för planering 

 Hur visar det sig 
o Reaktioner på planprocessen 
o Åldrar 
o Sakägare kontra andra medborgare 
o Överklagande  
o Synpunkter 

 Hur hanteras de och vart 
 Finns det utrymme för större samrådskretsar 

o Hur ser en idealisk planprocess ut 
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 Syn på visuella verktyg 
o 3D 

 Digitalt 
 Fysiskt 
 Modeller  
 Problem och krav 
 Styrkor och svagheter 
 Tydlighet  

o IT 
 Utmaningar 
 En självklarhet eller inte 

o GIS 
o Wow-faktor, leds fokus bort 
o Trend?  
o Ökat eller minskat medborgardeltagande 
o Ökad eller minskad förståelse för planförslag 
o Ökat eller minskat intresse för planering 
o Hur påverkas planeringen av det visuella, dvs. planarbetet, förslagspresentation, 

medborgardialog, politik, beslutsfattande etc. 
o Bidrar visualiseringar till en bättre planering 
o Vad har hänt inom den tekniska utvecklingen? 
o Vad är nästa steg med visualisering inom planering? 
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Teman som ska tas upp under intervjun 

 

 Intervjuperson 
o Bakgrund 
o Yrke 
o Erfarenheter av planering 
o Roll i planprocessen 
o Förändringar i yrket 
o Personliga intressen inom yrket 
o Uppgifter och utmaningar i yrket 

 
 
 
 
 

 Syn på medborgare 
o Medborgardialog 
o Medborgardeltagande  
o Lagstiftning – bra eller dålig 
o Representativ demokrati och politikens roll i planprocessen 
o Inflytande, makt och påverkan 
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 Visuellt  

o Vilken form av visualisering attraherar flest? 
o Vilka reaktioner ses? 
o Vilka är de mest drivande inom branschen? 
o Vilka använder produkterna? 
o 3D 

 Digitalt 
 Fysiskt 
 Modeller  
 Problem och krav 
 Styrkor och svagheter 
 Tydlighet  

o IT 
 Utmaningar 
 En självklarhet eller inte 

o GIS 
o Efterfrågan – från vem eller vilka? 
o Wow-faktor, leds fokus bort? 
o Trend?  
o Ökad eller minskad förståelse för planförslag – med vad? 
o Ökat eller minskat intresse för planering 
o Hur påverkas planeringen av det visuella, dvs. planarbetet, förslagspresentation, 

medborgardialog, politik, beslutsfattande etc. 
o Bidrar visualiseringar till en bättre planering 
o Vad har hänt inom den tekniska utvecklingen? 
o Vad är nästa steg med visualisering inom planering?
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Intressant att observera under samråd: 

 Lokalen och mängden närvarande 
 

 Hur sker mötet, hur är det upplagt. (Handuppräckning eller inte etc.) 
 

 Vad säger medborgare om det visuella? (svårtolkat, otydligt, tydligt, imponerande etc.) 
 

 Hur talar medborgarna om det visuella? (Negativt, positivt) 
 

 Hur talar tjänstemän och ansvariga för planärendet om det visuella? (Förtydligande, häftigt, 
överskådligt, otydligt etc.) 
 

 Vilka medborgare uttalar sig? (Ungdomar, yngre vuxna, medelålders, äldre, män eller 
kvinnor) 
 

 Vilka sakfrågor diskuteras övervägande under samrådet? (Planrelaterat eller visuellt 
relaterat) 
 

 Hur mottas medborgares synpunkter, hur kommer de att hanteras eller beaktas av 
tjänstemän och ansvariga för planärendet. 
 

 Vilka visuella former presenteras av planerare och ansvariga för planärendet? (3D-modell, 
kartor, perspektiv, ortofoto etc.) 
 

 Vilka frågor berör 3D-modellen? (den fysiska eller digitala) 
 

 Hur reagerar folk på 3D-modellen? (den fysiska eller den digitala) 
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Intressant att observera under besök: 

 Lokalen 
 

 Hur är ”organisationen” upplagd? 
 

 Vad attraherar besökarna mest? 
 

 Vad säger medborgare om det visuella? (svårtolkat, otydligt, tydligt, imponerande etc.) 
 

 Hur talar medborgarna om det visuella? (Negativt, positivt) 
 

 Hur talar ansvariga om det visuella? (Förtydligande, häftigt, överskådligt, otydligt etc.) 
 

 Vilka visuella former presenteras (3D-modell, kartor, perspektiv, ortofoto etc.) 
 

 Vilka frågor berör 3D-modell? (den fysiska eller digitala) 
 

 Hur reagerar folk på 3D-modell? (den fysiska eller den digitala) 
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