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FÖRORD

Detta arbete är ett samarbete mellan två studenter från samhällsbyggnadstekniska 
programmet vid Luleå tekniska universitet, som av olika anledningar blivit kvar i Trondheim 
efter utbytesstudier. Under studietiden i Trondheim har kunskap på tvärvetenskaplig 
nivå inskaffats. Studierna har bedrivits på arkitektfakulteten vid Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, NTNU, där kurserna främst berört fysisk planering men 
även arkitektur och utvecklingsgeografi.

Arbetets tema är en följd av en utvecklingsprocess, där den ursprungliga intentionen 
behandlade u-landsplanering baserat på en fördjupande planeringskurs inom detta område. 
Trots att temat fått en annan vinkling än vi från början tänkt, ligger denna kurs som en bas 
i våra perspektiv och förhållningssätt. 
Temat, medverkan i planering, visade sig ha en bredare dimension än vad vi från början 
trott och spänner över många fält. Fysisk planering visar sig handla om så mycket mer än 
det fysiska, vilket varit en intressant men ibland något frustrerande erfarenhet.
Temat är uppkommet som ett resultat av vår utbildningskombination där vi insett vikten av 
att göra planeringen mindre teknisk. Istället vill vi tillföra det mänskliga perspektivet där 
man tar tillvara på de lokala resurser som finns i medborgarna. 

Arbetet är utfört som ett 20 poängs examensarbete vid Luleå tekniska universitet, LTU. 
Handledare har varit Sverre Flack, arkitekt och förste amanuensis vid NTNU. Examinator 
har varit Ulf Ranhagen arkitekt och adjungerad professor vid LTU.

Vi skulle här vilja passa på att tacka de personer som hjälpt oss att genomföra detta 
arbete.
Speciellt värdefulla har alla boende och övriga aktörer på Augustenborg och Svartlamoen 
varit. De har bidragit med sin tid och information samt gett oss ett trevligt bemötande. 
Sverre Flack, NTNU, har gett oss god vägledning och kritisk granskning. Glenn Berggård, 
LTU, har varit vår kontaktperson i Luleå. 
Till slut vill vi tacka vår kära Marius Grimsæth, som bidragit med sin ovärderliga 
macintosh.

Trondheim maj 2004

Anders Lager & Susanna Lundquist



SAMMANFATTNING

Medverkan som en väg till hållbart samhälle är centralt i Agenda 21. En av riktningslinjerna 
i det lokala Agenda 21-arbetet är att det ska säkras ett nedifrån- och upp-perspektiv, med 
bred medverkan från invånarna. 
En reell medverkan betyder att människor aktivt deltar i alla faser och processer som berör 
deras lokalmiljö, från planering till förvaltning. 
Denna rapport baserar sig på antagandet att lokalt engagemang är en grundläggande 
förutsättning för medverkan. Den centrala frågeställningen är att finna vad som påverkar 
och stärker lokalt engagemang. Arbetet utgår från planerarens perspektiv och behandlar 
medverkan relaterat till det att bo.

Genom två fallstudier har vi identifierat faktorer som påverkar människors engagemang 
och deras grad av medverkan. Denna identifikation baseras på intervju-undersökningar 
med centrala aktörer och boende i respektive område.

Svartlamoen i Trondheim, Norge, är ett alternativt bostadsområde med ca 200 invånare. 
Området var tidigare planlagt för industri och de gamla trähusen från 1800-talet skulle 
rivas. De boende protesterade och startade en kamp för bevarande, vilken pågick under åtta 
år. 1998 vann de boende kampen och en ny detaljplan, s.k. reguleringsplan, utarbetades i 
samråd med de boende. 
Svartlamoen är definerat som ett stadsekologiskt försöksprojekt där Agenda 21 har en central 
plats. De boende ansvarar själva för förvaltningen av området och planbestämmelserna 
framhäver de boendes rätt till delaktighet i alla beslut rörande området. De boende är 
organiserade efter en platt struktur där alla beslut fattas gemensamt under boendemöten. 

Augustenborg i Malmö, Sverige, är ett hyreshusområde som härstammar från 50-talets 
folkhemsbyggande. I området bor ca 3000 personer, med stor varaiation av nationaliteter. 
Bostadsområdet ägs och förvaltas av Malmö kommunala bostäder, MKB. 1997 startade 
projektet Ekostaden Augustenborg, där målet är att göra området till ett mer socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Ekostaden är en del av den statliga satsningen 
på ekologisk omställning och ingår också i större internationella projekt. Genom projektet 
önskade man tillföra miljöförbättringar samt stärka områdets image, vilken blivit ganska 
negativt laddad. Ekostaden är ett samarbetsprojekt mellan alla aktörer i området och 
medverkan från de boende var en av premisserna i projektprogrammet. 

De genom fallstudierna identifierade faktorerna delas in i två kategorier, strukturella 
och psykologiska. De strukturella är mer övergripande och ser till politiskt system samt 
kommuners och andra aktörers organisationstruktur. Här presenteras tvärsektoriellt och 
lånsiktigt tänkande, integration och politiskt maktspel. En central plats har frågan om 
maktdelning. 
De psykologiska faktorerna ligger på en mer individuell nivå och behandlar begrepp som 
identitet, maktlöshet, problemerkännade och egen vinning. Identitet är ett centralt begrepp, 
där tillhörighet samt ansvar och ägandekänsla är viktiga underbegrepp. 



Vidare presenteras identifierade strategier, som ger exempel på hur man kan arbeta för att 
stärka medverkan och lokalt engagemang. Dessa relaterar till tidigare identifierade faktorer. 
Strategierna behandlar hur underbyggande av den sociala miljön och en identitetsskapande 
fysisk miljö, för att stärka tillhörigheten och de boendes relation till området, har betydelse 
för människors engagemang. Ansvarsfördelning för att undvika hierarkiska maktstrukturer 
är en annan strategi. Vidare beskrivs hur Agenda 21 kan användas som legitimitet för att 
satsa på medverkan och vilken betydelse goda kanaler för kommunikation och information 
har. Uppföjlning handlar om behovet av att få se resultat av sitt engagemang. I vissa fall 
kan en dold agenda, att man använder ett mål för att nå ett annat, vara ett sätt att få folk 
engagerade. 

Det är svårt hålla fram någon speciell och konkret strategi för hur man skapar och tar 
tillvara på lokalt engagemang, eftersom det är väldigt situationsspecifikt. Däremot kan 
man hitta åtgärder på en mer överordnad nivå, genom att påverka planerares tankesätt och 
hållningar. En samlad strategi för denna överordnade åtgärd är helhetligt tänkande. Genom 
att se alla påverkande faktorer och deras sammanhang kan man skapa planer ur ett bredare 
perspektiv, och bättre ta tillvara på de mänskliga resurser som finns i området. 



ABSTRACT

Public participation is, according to Agenda 21, a way towards sustainable development. 
According to one of the guidelines in the document, it is important to secure a grass-root 
perspective by the involvement of all social groups. 
Real public participation is, by our means, a participation where people actively take part 
entirely in the development process of their society.
This report is based on the assumption that personal local engagement is a fundamental 
prerequisite for public participation. The main question is to find out what influences local 
engagement and how this can be strengthen.
The study relates to public participation in living environments and its place in the 
perspective of physical planning.

Two case studies have been carried out. Through these cases we have identified several 
causes that influenced peoples engagement and to what extent they participate in public 
affairs. Our research and results are based upon interviews of the inhabitants and central 
actors in these case-study areas.

Svartlamoen in Trondhiem, Norway, is an alternative housing area with approximately two 
hundred inhabitants. This area was earlier meant to be transformed for industrial purposes.  
The old wooden houses from the 19th century were then ordered to be demolished. The 
inhabitants protested and started an opposition against the authorities. In 1998 the fight 
for the survival of Svartlamoen was over. The inhabitants won their struggle and the 
municipality decided to create a plan in cooperation with the people. 
Svartlamoen is defined as an experimental area of urban ecology, where Agenda 21 has a 
central part in the development. The inhabitants are responsible for the administration and 
the progression of the area. Planning regulations clearly states the inhabitants  ̓ rights to 
take part in all decisions concerning Svartlamoen.
Within the area the structure of organization is flat. All decisions are based on consensus 
and no decision is made outside the monthly neighbor meeting. 

Augustenborg in Malmö, Sweden, is a housing area with blocks of apartments that has its 
origin in the Swedish welfare policies of the 1950s. Approximately 3000 people live within 
Augustenborg, representing a wide range of nationalities.
The owner is Malmö kommunala bostäder (MKB) who also is responsible for the 
administration of the area.
The project, Ekostaden Augustenborg, started in 1997. The goal was to improve the social, 
economic, and ecological environment and by this reach a more sustainable livelihood 
and development. It is financed by the Swedish government and is connected to other 
international programs.
The main objective of Ekostaden was to implement environmental sustainable solutions. 
But there was also a wish to change the negative image that Augustenborg had obtained. 
The Ekostaden project is a cooperation between all central actors operating in the area. 
Public participation was one of the main premises in the program. 



The causes which influenced local community engagement and public participation are 
separated into two different categories; structural and psychological. The structural causes 
are located on a superior level with a broad perspective. They represent the political 
system and the organization of municipalities and central actors. Cooperation between 
administrations within the municipality, long term perspective, integration and the game of 
political power are all issues presented in the structural category. Division of power might 
be the most central issue within this level.
The psychological reasons are located on an individual level, concerning issues within the 
personal sphere. Issues such as identity, powerlessness, problem awareness and engagement 
for own benefits are presented. Identity is central on the individual level and contains 
further issues, such as belonging, responsibility and ownership relations.

Different strategies have also been identified. These strategies are related to the structural 
and psychological causes and presents examples on how to deal with these causes in a way 
that strengthens local engagement. Strategies of how to support the social environment and 
create a physical environment that strengthens the identity of the area. These are important 
ways to facilitate the relationship between the inhabitants and their local society. This gives 
stronger bonds of belonging and thus a positive response to public participation. 
The division of responsibility is a strategy to avoid power structures of hierarchal character. 
Good methods of information and communication are presented as essential to get more 
people involved in society development.
Agenda 21 can be used as legitimacy for projects that involve public participation, and 
thus become an important tool to strengthen and implement this issue within authorities. A 
hidden agenda is an effective strategy since it might cover a broader perspective than the 
official agenda. Within one goal it is possible to achieve others. 
The last strategy identified is the importance to follow up projects that have been conducted. 
People need to see results of their own participation. If not, there is a big risk that their 
participation will disappear. 
 
Local engagement is very place specific. For that reason it is not possible to present one 
specific strategy on how to find and support local engagements. But by influencing the mind 
and behavior of planners it is possible to present measures at a wider and superior level. 
One unified strategy is to see the society in its entirety. By identifying all influencing causes 
and their relations to each other it is possible to create plans from a wider perspective, and 
in a better way locate and utilize human resources within the local society.
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INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Medverkanprocesser blir ofta, inom facklitteraturen, framhållna som ett sätt att säkra 
kvaliteten på plan- och byggprojekt. I praktiken är de som utarbetar planer ofta skeptiska till 
medverkan av de boende. Många anser att de boende pressar igenom ändringar alltför sent 
i projekteringsprocessen och att medverkanprocessen kommer i otakt med projekteringen, 
vilket får till följd att man inte klarar att hålla tidsplanerna. Dessutom tar boendemedverkan 
mycket tid, de boende har inte varit med på motsvarande processer tidigare, och medför 
därför en kostnadsbelastning på den ordinarie delen av projektet.1

Vi ser i stället medverkan som en resurs inom planering. Planerare bör använda den 
potential som finns hos människor och den kunskap de besitter angående sin närmiljö och 
bostadsområde.

I plan och bygglagen står det att syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan. Vidare står det att enskilda som har ett väsentligt 
intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd, samt den som vill lämna synpunkter 
på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden.
Man poängterar att samråd är av betydelse men samrådskraven i lagtexten innebär för  oss 
inte tillräcklig medverkan. 
Då vi i detta arbete talar om reell medverkan menar vi en medverkan med aktivt deltagande 
av alla berörda parter, med tyngdpunkt på medborgare, från planering till genomföring 
och förvaltning. Reell medverkan innebär inte lämnande av skriftliga kommentarer på ett 
färdigt planförslag utan ett fullt deltagande från start till mål.
Agenda 21 öppnar upp för denna helhetliga medverkan och är därför ett viktigt redskap på 
vägen mot ett mer demokratiskt och hållbart samhälle.

1.2 MÅL OCH SYFTE

Vi önskar med detta arbete belysa vikten av medverkan i planering. Genom våra fallstudier 
vill vi framhäva flera aspekter av och förutsättningar för medverkan och deltagande. Genom 
våra resultat önskar vi tillföra ett bredare perspektiv på dagens planering och framhäva 
vikten av medverkan som ett steg mot ett hållbart samhälle. 
Arbetet baseras på de grundläggande principerna i Agenda 21 vilka kan användas som 
argument för att medverkan bör stå på dagordningen hos kommuner och planerare. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

Arbetet baseras på antagandet att lokalt engagemang är en viktig förutsättning för 
medverkan. Med lokalt engagemang menar vi de boendes intresse och delaktighet i sin 
bomiljö och dess utveckling. Detta antagande är utgångspunken för våra frågeställningar 
som vi söker svar på i vår analys och slutsats. 
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Vad påverkar lokalt engagemang?
Hur kan man skapa och ta tillvara på lokalt engagemang?

Frågeställningarna behandlas utifrån ett perspektiv med planeraren som utgångspunkt. 
Det är dennes roll i förhållande till temat som utreds. På en mer överordnad nivå finns 
frågeställningen om hur man bidrar till ett hållbart samhälle genom medverkan. Denna 
frågeställning är direkt relaterad till Agenda 21 och tas upp under diskussionen i 
slutsatserna. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Vi har behandlat medverkan relaterat till det att bo och förhållandet mellan boende och 
berörda aktörer, myndigheter och bostadsbolag. 
Analysen har utarbetats från ett lokalt perspektiv med bostadsområdet i fokus. Man kunde 
ha sett på problemställningen utifrån ett nationellt strategiskt perspektiv och då fokuserat 
mer på till exempel ekonomiska premisser och nationell politik. Vi anser dock att den 
lokala nivån är mer central när det gäller engagemang av medborgare och en förutsättning 
för ett nedifrån- och upp perspektiv, vilket är centralt i Agenda21. Vi bortser dock inte från 
att det finns en koppling mellan det lokala - regionala och nationella. Till exempel påverkas 
den lokala nivån direkt av regionala regelverk och nationella standarder.
Studien innefattar två nordiska länder med ganska stora likheter. En intressant infallsvinkel 
kunde ha varit att studera ett land med något annorlunda planeringssytem. Genom vår 
relation till de båda nordiska länderna blev detta val naturligt och att ha studerat ytterligare 
ett land hade blivit alltför omfattande. Däremot har vi erfarenheter från planering i 
utvecklingsländer, vilket finns med som bas för hållningar och synssätt. Fler fallstudier 
kunde också ha studerats för att på så sätt finna ännu mer generella resultat. Vi anser dock 
att två fallstudier varit tillräckligt för att besvara våra frågeställningar samt att detta gav oss 
möjligheten att utföra mer fördjupande undersökningar. 
I avsnitt 6.4, Vidare studier, presenteras möjliga fördjupningar inom vårt tema. Dessa 
fördjupningar är sådant vi anser är intressanta men vilka blev för omfattande för detta 
arbetet. Bland annat nämns kopplingen mellan u-länder och i-länder.

1.5 RAPPORTENS DISPOSITION

Rapporten är uppbyggd för att skapa en gradvis förståelse av temat och börjar därför med 
presentationer av grundläggande teorier samt vilka metoder som använts under arbetets gång. 
Under metoderna framgår hur fallstudierna valts ut samt hur intervjuerna är uppbyggda.
Efter dessa grundläggande kapitel följer en introduktion till fallstudierna. Här presenteras 
de båda bostadsområdena för att ge en inblick i grundförutsättningarna samt hur medverkan 
syns i respektive område.
Analysen är rapportens kärna. Här behandlas informationen och resultaten som framkommit 
under intervjuarbetet. Denna del baseras på fakta som presenterats i tidigare kapitel. 
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Den avslutande delen ansvarar för att knyta i hop början och slut. Här presenteras svar på 
frågeställningar samt en diskussion som för temat vidare.
Under hela arbetet följer Agenda 21, och målet om en hållbar samhällsutveckling, som en 
röd tråd och underliggande premiss.

Noter kapitel 1

1 Brendeland & Kristoffersen (2003), sid 73
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2  METOD



1  2  3  4  5  6  
METOD

2.1 ARBETSSTRATEGI

Strategin för hur vi har arbetat med detta examensarbete kan sammanfattas i punkterna 
nedan. Detta är huvudmomenten vi har varit genom, och de följer i stort sett en kronologisk 
ordning. Men vi har hela tiden gått tillbaka till tidigare faser för revideringar och 
kompletteringar då arbetet antagit en ny eller annorlunda riktning. 

- Definiera uppgift, målsättningar och frågeställningar. 
- Litteraturstudie och informationssökning. Införskaffande av en kunskapsbas. 
- Hitta relevanta fallstudier. Besök i valda områden. 
- Genom intervjuer/informella samtal med centrala aktörer finna nyckelfaktorer som 

påverkar medverkan.
- Strukturera och gruppera faktorer, koppla dem till frågeställningar och definiera 

avgränsningar. 
- Utforma intervjuguide utifrån identifierade faktorer.
- Genomföra boendeintervjuer.
- Analysera och bearbeta resultat.
- Sammanställa, dra slutsatser.

Post-it teknik

Genom vår analys har vi flera gånger använt oss av post-it teknik för att strukturera, sortera 
och gruppera vårt material. Det fungerar så att vi gör en brainstorming, skriver ned ord 
och begrepp på post-it lappar som vi sätter upp på väggen. Därefter strukturerar vi dem 
under olika rubriker, flyttar om och finner samband och hierarkier. Denna teknik är mycket 
fördelaktig eftersom man lätt kan flytta runt och byta ut begrepp och således får bättre 
överskådlighet och inte en låst struktur.
Efter våra första kartläggande intervjuer, vilka presenteras som kategori A under 
intervjumetod, arbetade vi på detta sätt fram ett faktordiagram som utgör basen i hela vår 
resterande analys.

2.2 LITTERATURSTUDIE

I arbetets inledande fas gjordes en bred och omfattande litteraturstudie. Vi införskaffade 
oss en kunskapsbas, en plattform att arbeta vidare från. Mycket av den litteratur vi använde 
här är inte direkt presenterad i eller relaterad till rapporten, men har som kunskapsgrundlag 
en viktig funktion och finns därmed uppförd i källförteckningen. En viktig källa som vi har 
använt aktivt är tidigare kurslitteratur och kompendier, framför allt från planeringskurser 
vid LTU och NTNU. 

Den teori vi valt att presentera är grundläggande och direkt relaterad till vidare analys. 
Vi tar här upp Agenda 21, med fokus på medverkan, som det mest centrala och en viktig 
förutsättning för hela vårt arbete. Vidare presenteras olika planeringstraditioner enligt John 

16



Friedmann, en kort historisk överblick över utvecklingen av medverkan i planering samt 
plan- och bygglagens paragrafer om medverkan (både svensk och norsk). 

Materialet till litteraturstudien har vi funnit genom bibliotekssökning på internet, tidigare 
använt kursmaterial, boktips från lärare vid NTNU samt informationsmaterial från 
kommuner och bostadsområden.

2.3 FALLSTUDIER

Utgångspunkten för val av fallstudier var att de skulle var exempel på stadsutveckling 
där medverkan stått centralt. Vi ville också, på grund av vår tillhörighet i både Norge och 
Sverige, studera fall i båda dessa länderna. 
Vi kom tidigt i kontakt med Svartlamoen eftersom vi bor och studerar i Trondheim. 
Svartlamoen blev således grundläggande för utformnig av kriterier för den svenska 
fallstudien. Vi eftersökte ett område i Sverige som kunde jämföras med Svartlamoen men 
med en annan infallsvinkel för att bredda vårt arbete.

De urvalskriterier vi använt oss av presenteras nedan. De baseras på vårt eget intresse, relevans 
för våra studier och kommande arbetsuppgifter samt arbetets grundfrågeställning.

Norge:
- Initiativ nedifrån.
- Fruktbart samarbete mellan kommun och boende. 
- Unik och nyskapande process.
- Ekologisk profil, anknytning till agenda 21.
- Storstadsrelevans.
- Tar tag i existerande situation, stadsutveckling.

 Sverige:
- Initiativ uppifrån, del av större projekt.
- Projekt med kommersiella intressen.
- Ekologisk profil, anknytning till agenda 21. 
- Tar tag i en existerande situation.
- Storstadsrelevans.
- Möjlighet att studera processen, behöver inte vara färdigt.
- Unikt och nyskapande, ambitioner om att vara mönsterprojekt
- Relevans i europeiskt perspektiv.

Efter kontakt med de större svenska kommunerna föll valet, för den andra fallstudien, på 
Augustenborg, Malmö. Detta var det område som fyllde upp flest av våra kriterier, dock 
inte det om kommersiella intressen. 
Efter detta följde besök i de båda områdena, insamlande av information och kartläggning 
av centrala aktörer. 
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2.4 INTERVJUER

Analysen baseras på inhämtat intervjumaterial från de båda fallstudierna. Intervjuerna är 
uppdelade i två kategorier. Kategori A är centrala aktörer från de olika processerna, så som 
projektledare, kommuntjänstemän och drivkrafter inom områdena. Kategori B består av 
boende på Svartlamoen respektive Augustenborg.

Metod

Intervjuer under kategori A har utförts som ett berättande samtal utan förutbestämda frågor. 
Dessa intervjuer gav oss information om utvecklingsprocesserna för respektive område 
och låg till grund för att identifiera faktorer som påverkar medverkan. 

Intervjuer under kategori B är baserade på en intervjuguide. Denna är utformad med en 
kvalitativ intervjumetod som grund. I den kvalitativa forskningsintervjun är målet att få 
fram nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld.1 
Intervjun fokuserar på bestämda teman, den är varken strukturerad med standardiserade 
frågor eller helt ”icke-styrande”.2 Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i 
den intervjuades livsvärld. Den fortskrider ungefär som en vanlig konversation men har 
ett specifikt syfte och en specifik struktur; den karkateriseras av en systematisk form av 
utfrågning. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs.3 
Forskaren, intervjuaren, har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur 
detta perspektivet.4

Intervjuguiden har inte följts slaviskt utan anpassats något till vilka frågor som varit 
relevanta för den specifika intervjupersonen. Den är uppbyggd i tre etapper. 
Den första etappen behandlar faktauppgifter om personen. Andra etappen innehåller frågor 
för kortfattade svar medan den sista etappen behandlar frågor av mer berättande karaktär. 
Se bilaga nr 1.
Vid frågornas utformande användes post-it teknik, och frågorna är relaterade till vårt 
faktordiagram. Vi önskade genom intervjuerna verifiera våra ställningstaganden samtidigt 
som vi såg efter nya faktorer baserat på ett boendeperspektiv. 

Totalt genomfördes 11 intervjuer i kategori A och 10 intervjuer i kategori B. När det 
gäller kvalitativa intervjuer, där inte syftet är att få fram statistiska fakta, är inte antalet 
intervjupersoner det viktigaste. Man kan från ett fåtal intervjuer erhålla ett relativt 
omfattande resultat. En grundregel är att man ska intervjua så många personer som behövs 
för att få reda på det man vill veta.5 Aspekter av tid och resurser blir begränsningar som 
man måste förhålla sig till.6

Ytterligare en begränsning vi hade var problemet att få tag på intervjupersoner.  

Intervjupersoner

Genom intervjuerna i kategori B önskade vi få en bred syn på områdena från de boendes 
perspektiv. Vi fick hjälp av nyckelpersoner vi intervjuat tidigare,  både på Augustenborg 
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och Svartlamoen, att hitta intervjupersoner. När vi väl påbörjat intervjuarbetet tipsade de 
boende om andra vi också kunde intervjua. 
Det viktigaste urvalskriteriet vi hade var att fånga in åsikter både från engagerade boende 
och de som är mer passiva. Utöver detta var kriterierna att träffa olika åldersgrupper samt 
både män och kvinnor. 

Det visade sig svårt att få tag på passiva intervjupersoner. Dessa människor är ofta anonyma 
eller önskade inte att ställa upp på en intervju. De flesta människor äger någon form av 
engagemang men de kan vara positivt eller negativt inställda till sitt bostadsområde. 
Därför anser vi att vi fick god täckning av olika åsikter och synsätt, trots bristen på passiva 
personer.

Av hänsyn till våra intervjuade i kategori B, har vi valt att inte referera till några namn. 
Namnreferat sätts ut då intervjupersonen är av kategori A.

Reliabilitet

Efter varje intervju skrev vi ett referat. Det är i huvudsak dessa referat vi använt oss av  
vidare i analysen. Detta referat innhåller vår tolkning av vad de intervjuade berättat. Genom 
detta finns det risk för att våra egna värderingar eller misstolkningar framgår. Men detta 
är karaktären av en kvalitativ intervju, den gör inte krav på en absolut objektivitet.7 Vi har 
dock i största möjliga grad försökt göra ett objektivt intervjuarbete. 
En styrka i detta arbete är att vi varit två personer, och därmed kunnat verifiera och 
kontrollera resultaten av intervjuerna.

Det finns alltid en risk i att man i intervjustituation får de svar den intervjuade förväntar 
att intervjuaren vill ha. Att man inte säger det som man egentligen menar, för man inte 
tror det passar sig. Vi har försökt eliminera detta genom att ha varierade frågor och när 
vi anat sådana tendeser fört över intervjun till mer konkreta frågor, och på det sättet fått  
intervjupersonen att kanske erkänna att det, till exempel, finns problem. Intervjuerna var 
också relativt omfattande, de pågick från ca 40 upptill 120 minuter. 

På det hela taget anser vi reliabiliteten i intervjumaterialet som god.
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Noter kapitel 2 

1 Kvale (1997), sid 36
2 Kvale (1997), sid 35
3 Kvale (1997), sid 35
4 Kvale (1997), sid 182
5 Kvale (1997), sid 97-98
6 Kvale (1997), sid 99
7 Kvale (1997), sid 39
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3  TEORI



3.1 INLEDNING

I detta kapitel presenterar vi teori vi anser är viktig som bakgrund till vårt arbete.  
Agenda 21 är ett policydokument och inte en teori, men eftersom  Agenda 21 ligger till 
grund för detta arbete presenteras här en kort summering av innehållet i dokumentet, 
relaterat till kravet om medborgarnas deltagande.
Därefter följer grundläggande planeringsteori. Vidare presenteras plantraditioner enligt 
John Friedmann. Efterföljande kapitel redogör för utvecklingen av medverkan inom 
planeringssystemet. Sist presenteras medverkan som den framhålls och behandlas enligt 
den norska och svenska plan- och bygglagen. 
I kapitel 5, Analys, presenteras ytterligare en teoridel som är direkt kopplad till 
begreppsförklaring av ordet identitet, varför den inte presenteras i detta kapitlet.

3.2 AGENDA 21

Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling, som antogs vid FNs konferens 
i Rio de Janeiro 1992. Handlingsplanen innebär att människor och organisationer på alla 
nivåer i samhället ska ändra de vanor och beteenden som skadar miljön. Målet är att få bukt 
med miljöproblemen och utrota fattigdomen. Begreppet Agenda 21 står för ”dagordning 
för det 21:a århundradet”.1 

Agenda 21 är inte juridiskt bindande . Däremot är det ett politiskt och moraliskt ansvar för 
de olika länderna att arbeta för en hållbar utveckling. 
Den lokala nivån har fått en särskilt stor roll eftersom de förändringar man kommit överens 
om kräver stort deltagande.2

En förutsättning för att arbetet med Agenda 21 ska lyckas är att ett helhetsperspektiv 
används. Det sker genom att olika delar av samhället samverkar och kopplar ihop sina 
kunskaper.3

Dokumentet är uppdelat i fyra avsnitt och 44 kapitel. Avsnitt 1 behandlar sociala och 
ekonomiska dimensioner där man tar upp teman som fattigdomsbekämpning, att förändra 
människors konsumtionsmönster samt skydda och främja människors hälsa. I avsnitt 2, att 
bevara och förvalta resurser för utveckling, tar man upp mer konkreta miljöfrågor som att 
skydda atmosfären, åtgärder för avskogning och skydda den biologiska mångfalden.4

Att stärka viktiga samhällsgruppers roll är titeln på avsnitt 3, kapitel 23 till 32, och det 
är här kravet om medborgardeltagande i beslutsprocesser kommer in. I det inledande 
kapitlet, kapitel 23, behandlas översiktligt hur viktiga samhällsgruppers roll ska stärkas. 
Av avgörande betydelse för ett effektivt genomförande av de mål, den politik och de 
mekanismer om vilka regeringar har enats för alla programområden i Agenda 21 är ett 
engagemang och verkligt deltagande från alla samhällsgruppers sida.5

Det behövs deltagande från alla samhällsgrupper för att realisera de mål, den politik och 
de mekanismer som regeringarna enats om i Agenda 21. Med viktiga samhällsgrupper 
menas i detta sammanhang grupperingar utanför den offentliga sektorn. Enskilda individer, 
grupper och organisationer bör få delta i utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningar, få 
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information och bli delaktiga i besluten, särskilt när det gäller beslut som kan påverka de 
samhällen där de lever och arbetar.6

Det sista och fjärde avsnittet, medel för genomförande, behandlar teman som utbildnings 
betydelse för att öka medvetandet, finansiella resurser och mekanismer samt forskning för 
att nå en hållbar utveckling.

Lokal Agenda 21

Efter FN-konferensen i Rio bestämdes att alla länder skulle inleda arbetet med Agenda 21 
på lokal nivå. Varje lokalsamhälle fick till uppgift att utforma en lokal Agenda 21, en lokal 
handlingsplan, i samråd med invånarna. Denna handlingsplan bör utgå från de speciella 
problem och förutsättningar som finns i det egna närområdet. Bakgrunden till detta är 
att om vi ska förplikta oss till en handlingsplan för det 21:a århundradet, måste den vara 
allmän och representera de ändringar folk flest är eniga med.7

Det är viktigt att olika grupper får komma till tals. Kommunerna har en nyckelroll i 
sammanhanget, som samordnare och som drivkraft i det lokala arbetet.
Kapitel 28, i avsnitt 3, handlar speciellt om lokala myndigheters roll när det gäller att lösa 
de globala miljö- och fördelningsproblemen. Här poängteras att de lokala myndigheternas, 
indirekt kommunernas, uppgift är central, eftersom så många av de problem och lösningar 
som tas upp i Agenda 21 härstammar från lokala aktiviteter.8 
Alla världens lokalsamhällen uppmanas att få i gång processer där alla i samhället 
deltar, var och en utifrån sina egna förutsättningar. Genom dessa processer ska de lokala 
myndigheterna lära av invånare, lokala frivilliga organisationer, boendegrupper, företag 
och fackföreningar.
Stor vikt lägges också på att lokalsamhällen bör lära av varandra och uppmanas till att ha 
utbyte över landgränser.9

Lokal Agenda 21 är processorienterat där praktiska åtgärder och försök är viktiga 
förutsättningar både för att lära samt för att kunna involvera större grupper i diskussionen 
om hur en hållbar framtid kan se ut.
Medverkan enligt Lokal Agenda 21 kan både vara ett mål i sig själv samt ett sätt att nå 
andra mål. Det handlar om att ha och att göra någonting tillsammans, något vi är en del av 
och något vi ska uträtta.10

I Norge har man utarbetat fem vägvisare för det lokala Agenda 21-arbetet.11

1.  Globalt ansvar – Lokal Agenda 21 måste ta upp frågan om hur lokalsamhället kan 
reducera sina belastningar på den globala miljön och hur man kan bidra till en rättvis 
global resursfördelning.

2.  Långsiktigt tidsperspektiv – bör ta ställning till vilka omställningar man måste ta i 
dag för att samhället ska vara hållbart under lång tid framöver.

3.  Helhetssyn och tvärsektoriellt tänkande – genom att se flera sidor av naturen, 
produktionen, människan och samhället i ett större sammanhang, ökar man 
möjligheterna för att komma fram till mer hållbara lösningar. 

4.  Medverkan för att trygga ett ”nedifrån- och upp” perspektiv – Lokal Agenda 21 ska 
vara en process där hela lokalsamhället deltar, både i utformningen av en dagordning 
och genomförandet.
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5.  Ökad kunskap om samspelet i naturen och ojämn fördelning – En kraftig 
kompetenshöjning och kunskap behövs för att förstå sammanhang och hitta hållbara 
lösningar.

Aalborg-deklarationen

Aalborg-deklarationen var en konferens där europeiska städer möttes i en diskussion om  
hållbar utveckling. Konferensen hölls i Danmark den 27 maj 1994 och var ett europeiskt 
samarbete och startskott för det lokala agenda 21-arbetet. 
Målet om ett hållbart mänskligt liv på jorden kan inte nås utan hållbara lokalsamhällen. 
Genom att underteckna deklarationen förband sig de lokala myndigheterna till att starta 
ett Agenda 21-arbete och utarbeta långsiktiga planer för hållbar utveckling. Här igenom 
inleddes de europeiska städernas kampanj för långsiktigt hållbar utveckling.12

Arbetet ska baseras på samarbete mellan alla inblandade aktörer och man ska försäkra sig 
om att alla medborgare och intressegrupper har tillgång till information och får möjligheten 
att deltaga i beslutsfattande processer. För att nå en hållbar utveckling måste man på en 
praktisk nivå bland annat:

• Involvera folk och se deras åsikter som värdefulla bidrag till planerings- och 
utvecklingsprocesser. Genom att göra detta blir människor mer öppna för nya 
perspektiv och idéer samt resulterande förändringar.

• Hjälpa människor att utveckla en känsla av ägande och ansvar. Det är viktigt att de får 
se sina egna bidrag, till idén om ett hållbart samhälle, i en långsiktig handlingsplan. 
De kommer då lättare acceptera förändringar, aktivt deltaga i genomförandet samt 
känna ansvar för resultaten. 13

De första åren efter Rio Konferensen sköttes Agenda 21-arbetet i Sverige självständigt 
från kommunernas sida. 1995 tillsatte regeringen en nationalkomitté med ledamöter från 
olika grupper i samhället. Kommittén fick bland annat till uppgift att följa och stimulera det 
svenska arbetet med Agenda 21.14

1998 hade 56% av landets kommuner antagit en lokal handlingsplan för Agenda 21-arbetet. 
I 2001 hade detta antalet ökat till 70%. I en rapport som följer upp kommunernas arbete 
framgår att ca en tredjedel av de svenska kommunerna som antagit en handlingsplan för 
beslut och åtgärder inom flera av kommunens sektorer.15

I Norge utpekade  regeringen 1996 lokal Agenda 21 som ett av de viktigaste satsnings-
områdena framöver.
Den första nationella konferensen om Lokal agenda 21 i Norge hölls i Fredrikstad 1998. 
Under konferensen framtogs Fredrikstadsavtalen om lokalsamhällets insats för en hållbar 
utveckling och uppmanade alla lokalsamhällen att ansluta sig till avtalen och därmed 
förplikta sig till att starta i gång med lokalt Agenda 21-arbete. Hösten 2001 hade ungefär 
hälften av landets kommuner anslutit sig till Fredrikstadsavtalen.16
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3.3 PLANERINGSTRADITIONER

Den amerikanska planeringsteoretikern John Friedmann delar in samhällsplaneringen efter 
fyra traditioner där han visar på kopplingen mellan historia och planeringsutveckling. I sin 
bok ”Planning in the public domain – from knowledge to action” 1987 presenteras dessa 
traditioner relaterat till samhällsplaneringen som ett socio-ekonomiskt projekt.17

Friedmann talar om fyra traditioner av planering; social reform, policy analysis, social 
learning och social mobilization. Alla har var sin historisk-filosofisk utgångspunkt och 
centralt för alla traditionerna är hur de var för sig kopplar kunskap och handling.18 De 
beskriver hur man på bästa möjliga sätt ska ta avgöranden men under senare år behandlar 
de även hur man ska få större deltagande i dessa avgöranden.
Social mobilization och social reform traditionerna har funnits sedan slutet av 1700-talet. 
De andra två, policy analysis och social learning uppstod först som plantraditioner efter 
andra världskriget. Sedan dess har alla fyra funnits parallellt med varandra men växlat i 
betydelse efter rådande socio-ekonomiska och politiska förhållanden.19

De två äldsta traditionerna, social reform och social mobilization, har sitt ursprung i 
vetenskapliga inriktningar som positivistisk sociologi, institutionell ekonomi, neo-marxism 
och Frankfurterskolan.20 De två skiljer sig genom deras uppfattning av statens roll. Social 
reform fokuserar på en effektiv offentlig styrning av samhällsutvecklingen medan social 
mobilization först och främst fokuserar på ett kollektivt initiativ nedifrån. Båda dessa 
traditionerna ses dock på som mer radikala än policy analysis och social learning i frågan 
om angripande av problem samt de förändringar i samhällsstrukturen som ska till för att 
uppnå önskade resultat.21

De två nyare traditionerna, policy analysis och social learning, uppstod runt andra 
världskriget och är mer konservativa i problemangripande och på det sätt som de framställer 
lösningar. De har sitt ursprung i vetenskaplig inriktningar som systemanalys, offentlig 
administration, neo-klassisk ekonomi och organisationsutveckling. Dessa två skiljer sig 
genom den vetenskapliga betydelsen av problemangripande. Policy analysis har ett starkt 
vetenskaplig och metodiskt angripande medan social learning fokuserar mer på problemet 
att förena teori och praktik.
Utvecklingen av samhällsplaneringen, efter andra världskriget, har gått från att vara en 
rationalistisk toppstyrd planering (policy analysis tradition) till en förhandlingsorienterad 
centralplanering på 70-talet och mot en decentraliserad förhandlingplanering (social 
mobilization-tradition) under 80- och 90-talet.22

Social reform är en av de första planeringstraditionerna som också varit den mest centrala 
inom planeringsteori.23 Här används ett uppifrån och ner perspektiv där staten bör ha 
kontroll och vägleda den sociala utvecklingen. Önskan om en effektiv offentlig styrning av 
samhällsutvecklingen24 där vetenskaplig kunskap ska ligga bak offentligt handlande.25

Policy analysis är den mest konservativa traditionen. Denna tradition hade sin storhetstid 
under slutet av 60-talet och början av 70-talet och präglas av problemlösning med stor 
tyngd på vetenskapen och dess bevis. Samhällsutvecklingen bör styras efter statistisk, 
ekonomisk och politisk vetenskap.26
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Till denna traditionen hör den rationalistiska planeringsteorin. Den består av en kognitiv 
process som använder tekniska orsaker (technical reasons) och vetenskapliga bevis för att 
undersöka och utvärdera möjliga handlingar.27

Social learning är också av konservativ karaktär men fokuserar mer på att förena teori 
och praktik och är mer en kunskapsteori än planeringstradition som används i praktiken.28 
”Learning by doing” är slagorden för denna tradition som tar utgångspunkt i betydelsen 
av att lära genom medverkan och praktiskt handlande.29 Handlingsinriktad planering blir 
central men traditionen involverar också  politisk strategi och taktik, teorier av verkligheten 
(theories of reality) samt värderingar som inspirerar och styr handlandet.30 Anhängare till 
denna traditionen hävdar att kunskap endast nås genom erfarenhet och denna kunskap 
bekräftas genom praktik.31

Genom att man försöker förena teori och praktik innebär det också att man i större 
grad involverar medborgarna i planeringen genom olika former av lärandeorienterad 
försöksverksamhet.32

Social mobilization. Denna traditionen skiljer sig från de andra eftersom den fokuserar 
på direkt kollektivt handlande underifrån. Den står framförallt i stark kontrast till social 
refom och policy analysis vilka framhäver statens roll och ser efter vetenskaplig politik.33 
Social mobilization är också politisk men betydligt mer socialistisk och utan fokus på 
vetenskaplig förmedling. 
Traditionen är en blandning av utopianism, anarkism och marxism och det ursprungliga 
målet var frigörelse.34 Man talade inte främst till auktoriteter, som anhängare till social 
reform traditionen, utan direkt till arbetare, kvinnor och förtryckta raser.35 
Denna plantraditionen kallas även radikal planering eftersom den är en opposition mot 
rådande samhällsmönster.36 Planering kan inte organsieras av staten utan initiativet till den 
måste komma från insidan av samhället (community-initiative). Man söker ny kunskap, 
medvetenhet och färdighet för en självständig planeringspraktik.37

Denna plantraditionen har varit den mest centrala i de senaste 30 årens utveckling av 
samhällsplanering.38 Den handlar om hur vi ska aktivera folk till att själva ta ansvar för 
samhällsutvecklingen. Begrepp som ”planering nedifrån och upp”, ”det lärande samhället” 
samt ”generativ planering”, karakteriserar olika sidor av denna traditionen. Uppfattningen 
om planeringen präglas av helhetstänkande och kontinuerligt samhällsstyrande, även om 
revolutionära förändringar finns med som element i de mest radikala teorierna.39
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Friedmann föreslår en vidare utveckling av den radikala planeringen (social mobilization 
traditionen).40 Han ser denna tradition som allt mer relevant i vårt samhälle där det 
industrikapitalistiska systemet är på väg att splittras på grund av följande orsaker:

- Vår världs begränsade kapacitet och den ständiga folkökningen samt den ökade 
andelen fattiga människor i tredje världen.

- Ökad arbetslöshet som orsak av långsam ekonomisk växt samt ny teknik som bidrar 
till att minska behovet av mankraft.

- Globaliseringen medför att nationalstaten förlorat sin tyngd.
Detta öppnar för en ny planeringsera med fokus på självförvaltning och medborgaragerande, 
community action.41
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Kunskap för handling Konservativ
(projekt)

Radikal
(kontinuerlig)

In societal guidance
(samhällsstyrning)
Få deltagare/makthavare

Policy analysis
Stora organisationer
Rationella beslut:

- målformulering
- alternativsökning
- konsekvensanalys
- evaluering av 

konsekvenser
- beslut
- genomförande
- allokering
- projekttänkande

Social reform
Processtänkande
Statens centrala roll
Representativ demokrati 
som styre
Människorättigheter
Social rättvisa
Ekonomisk växt
Full sysselsättning
Inkomstfördelning
Små steg
Förändring innanför vissa 
gränser

In social transformation
(samhällsförändring)
Många deltagare

Social Learning
Teori och praktik
Förståelse
Förändringsprocess
Lärande genom praktik
Försök
Evaluering
Lärande av fel
Förhandling och 
konfliktlösning
Projektorienterad
Avgränsat

Social mobilization
Direkt kollektivt 
handlande nedifrån
Förändring
Opposition
”Självhjälpsstrategi”
Orienterat för lärande
Mobilisering
Genomgripande planering
Processorienterad
Helhetlig

Tabell 1: Systematisering av planeringsteorier. Amdam & Veggeland (1991), sid 13



3.4 UTVECKLING AV MEDVERKAN I PLANSYSTEMET

Med koppling till Friedmanns plantraditioner presenteras här en översikt över den norska 
och svenska utvecklingen av medverkan i planeringen. Utvecklingen visar att medverkan 
har ökat, och fortfarande ökar, i betydelse för utarbetning av hållbara planer. Man kan 
dock se ett drag av försiktighet i våra två länder, varför reell medverkan, i linje med social 
mobilization-traditionen, endast finns med i periferin.  

Norge

I Norge präglades planeringssystemet, efter plan- och bygglagen från 1965, av policy 
analysis-traditionen med få deltagare och liten grad av reformtankegång. Önskan om att 
kontrollera och styra var det huvudsakliga i plansystemet. Medverkan från folket ansågs inte 
nödvändig. Den rationalistiska planeringsteorien var rådande, med fokus på expertis.42 

1970-talet blev perioden då den första medverkanplaneringen växte fram, dock med 
viss motsträvighet från de styrande makterna. Man insåg att medverkan behövdes för 
planeringen.43 1985 kom den nya versionen av plan- och bygglagen med regler som öppnar 
upp för brett deltagande.44 
Som följd av den nya lagen kom strategisk, eller transaktiv, planering på agendan i slutet av 
80-talet. Meningen med detta var att i större grad öka flexibiliteten i planeringen. I motsats 
till den rationalistiska teorien som är väldigt målfokuserad betonar man här processen och 
dess lärande verkan.45 Medborgare ses som viktiga bidragsgivare i planutformningen och 
processen bygger på öppen dialog, inte vetenskapliga undersökningar. Transaktiv planering 
har ett underliggande krav om att få flest möjliga människor att komma till tals.46

Under samma tid erkände man kommunplanering som en lärande process och betydelsen av 
medverkan. Plansystemet tog nu en inriktning mot social learning traditionen.47 Transaktiv 
planeringsteori fokuserar på planprocessen medan rationalistisk teori fokuserar på målet. 
Planprocessen innebär att lärande, samt olika behov sätts i fokus. 
Vid sidan av den strategiska planeringsteorin har kommunikativ planering fått en central 
roll under de sista åren. Denna är processorienterad och bygger på en kommunikativ 
rationalitetstankegång. Beslut baseras på enighet och gemensam förståelse som man uppnår 
genom kommunikationsprocessen. Inga förutbestämda frågor adresseras utan frågorna 
bestäms gemensamt av aktörerna i planprocessen.48 Teorin kräver ett brett deltagande och är 
radikal på så sätt att det inte är upp till några ledare eller politiker att bestämma planeringens 
innehåll. Därför kan denna teori placeras under social mobilization traditionen.49 

Utvecklingen från 60-talet har fört med sig en fokusändring inom planeringen från 
effektivitet mot demokrati. I början var den rationalistiska planeringsteorien rådande men 
sedan mitten av 80-talet och efter att den nya lagen blev etablerad har modeorden varit 
strategisk (transaktiv) och kommunikativplanering. Lärandeargumentet har blivit tydligare 
och baserat på det kan det hävdas att man börjat gå från policy analysis-traditionen mot 
social learning. Genom att närma sig de kommunikativa argumenten, med deltagande och 
initiativ nedifrån, börjar man möjligen närma sig social mobilization.50
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Sverige

Den svenska planeringsutvecklingen skiljer sig inte så mycket från den norska. Man har 
även här börjat gå från policy analysis mot social learning. 
På 60-talet följde stadsplaneringen i huvudsak alltjämt den strikta arbetsgång den haft 
alltsedan 1947 års byggnadslag kom till. Med utgångspunkt från en generalplan för staden 
utarbetades stadsplaner för aktuella utbyggnadsområden och när dessa blivit fastställda 
kunde byggherrarnas arkitekter påbörja husritandet.
Planläggningen var i stort sett planerarnas och politikernas sak.51 Ingen större uppmärk-
samhet riktades mot att koppla samman kunskap och handling.52 
Rationalistisk planering var rådande i den bemärkelsen att politiska mål blev avgörande 
vad det gällde innehåll och utformning av planer.53

Denna  metod modifierades dock så småningom av ledande arkitekter vilka betonade  
betydelsen av valmöjlighet vid steget från kunskap till handling. Man anammade det 
funktionalistiska stadsplanetänkandet som innebar en kunskapsorienterad problemlösnings-
teknik.54 På så vis tog man steget närmare en social learning tradition. 

Trots förbättringar inom demokratin var det under 70-talet endast en marginell ökning 
av medborgardeltagande och de berördas inflytande. Endast begränsade frågor berördes. 
Planeringssamråden fungerade mobiliserande samt gav medborgarna möjligheten att 
formulera krav. Det var dock myndigheten/bostadsföretaget som hade den stora makten 
och satte dagsordningen med vilka frågor som skulle tas upp, likaså när och hur.55 
Kommunindelningsreformen som genomfördes 1974 hade resulterat i större kommuner 
vilket fick verkningen av minskad direktkontakt mellan väljare och de valda ledamöterna.56 
Detta kritiserades under 80-talet då olika försök gjordes för att återskapa den medborgerliga 
aktiviteten.57

Samtidigt som lagstifting och planeringsrutiner syftat till ökad insyn och medinflytande i 
planeringen utvecklades så kallad förhandlingsplanering, som drar åt motsatt håll, under 
80-talet. Förhandlingsplanering innebar ett nytt sätt att arbeta där det offentliga inledde 
förhandlingar med det privata (public - private partnership). Förhandlingsplanering kan 
i princip gå ut på att kommunen skapar nya byggrätter åt ett konsortium som i gengäld 
uppför och bekostar en anläggning eller byggnad som kommunen behöver.58 Även om 
planeringsrutinerna nu breddades hade allmänheten fortfarande inget större inflytande. 
Policy analysis-traditionen,  med experitsen i fokus, var fortfarande den rådande och 
demokratiutvecklingen gick in i en utmanande fas. 
Avståndet till beslutsfattarna blev längre, politiken mer professionaliserad och samtidigt 
sluten och ”vi och dom” perspektivet uppstod.59

Planeringsverksamheten har ändrat karaktär under 1990-talet. Arbetet är mer processinriktat 
och fler aktörer är engagerade. Man arbetar mer med olika utvecklingsfrågor och mindre 
med fysiska planer.60

Man har i allt större grad börjat använda kommunikativ planering, främst genom 
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arbetsbokmetoden. Metoden kommer från Norge och bygger på grupparbete där man 
använder sig av arbetsböcker för att strukturera arbetet. Grupperna diskuterar fram vad 
de vill förändra och hur, därefter presenterar man förslagen och prioriterar. Slutligen ska 
kommunen arbeta fram ett handlingsprogram på grundlag av de framtagna förslagen. Den 
lärande processen är av betydelse.

Medverkan har fått en större plats i lagen efter den nya plan- och bygglagen som kom 1987 
samt i vidare ändringar 1996. Utvecklingen har gått från renodlad envägskommunikation 
till tvåvägskommunikation, och man har insett behovet och resursvinsten av att i större 
grad väva in medborgarna i planarbetet. Policy analysis-traditionen är djupt inarbetad men 
den har fått allt mindre betydelse och social learning har blivit mer framträdande. Precis 
som i Norge kan man se tendenser som drar mot social mobilization, men fortsatt med 
kontroll genom den representativa demokratins centrala plats i planeringen. 
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3.5 MEDVERKAN ENLIGT LAGSYSTEMET

Den första plan- och bygglagen fick laga kraft 1947 i Sverige och 1965 i Norge. Dessa 
var rådande helt fram till 1987, respektive 1985, då nya lagar antogs. I de nya lagarna 
har medverkan fått större betydelse vid planarbeten. I denna del presenteras hur 
medverkanprocessen i planering behandlas enligt svensk och norsk lagstiftning. 

Sverige

När det gäller medverkan i planeringen, så som den ofta framställs och finns reglerad i 
lag, handlar det mest om att olika planförslag presenteras och det ges tilfälle för yttrande. 
Synpunkter sammanställs och om kritiken bedöms berättigad görs en revidering av 
förslaget.61

När det gäller den fysiska planeringen i översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser finns denna typ av medverkan reglerad och säkerställd i plan och 
bygglagen, pbl. Här skall de olika berörda parterna garanteras information och ett visst 
inflytande i planeringsprocessen.62

De olika plantyperna har lite olika regler för medverkan, men de följer i stort sett samma 
huvudmönster.63

Planerna skall utarbetas i samråd med berörda aktörer, vilka kan vara länstyrelsen, andra 
kommuner och myndigheter, organisationer och enskilda med ett väsentligt intresse 
i planen (boende, näringsdrivande etc.). Syftet med samråden är att utbyta information 
och synpunkter. Här bör motiven till förslaget, planeringsgrundlaget och de viktigaste 
följderna av förslaget presenteras och diskuteras. De inspel som kommer via samråden 
kan antingen lämnas utan beaktande, eller så kan de på olika sätt integreras i det fortsatta 
planeringsarbetet. Detta kan ske genom att man går in i en förhandlingsposition mellan de 
olika berörda, för att på det sättet få en bra förankring av planen. Man kan också tänka sig 
att man går in ett närmare samarbetete med en aktör, t.ex. en fastighetsutvecklare.64

De berörda aktörerna har olika maktresurser som kan användas för att påverka kommunens 
planer. Länsstyrelsen kan t.ex. begära en statlig prövning av förslaget. Marknaden har 
naturligtvis sin makt, och opinionsbildning och massmedia kan också ha stor betydelse för 
hur planerna till slut blir.65

Efter samrådsfasen arbetas det fram ett slutgiltigt planförslag. Detta skall presenteras på en 
offentlig utställning, i företrädesvis kommunhuset och biblioteket. Hur länge utställningen 
skall pågå varierar med vilken typ av plan det är, men den bör vara minst tre veckor. En 
samrådsredogörelse skall också presenteras här, så att man kan se synpunkter som kommit 
in och hur de har blivit behandlade. Under utställningstiden har alla möjlighet att komma 
med skriftliga synpunkter. Dessa kan behandlas på samma sätt som tidigare i processen. 
Efter utställningstiden antas planen av komunfullmäktige eller delegerad nämnd. De som 
har kommit med synpunkter under utställningstiden och inte är nöjd med den antagna planen 
har rätt att överklaga till överordnad myndighet.66 Detta sker genom  kommunalbesvär där 
man prövar om kommunen handlat rätt enligt lagen, bland annat om kommunen agerat 
inom ramen för sin befogenet och om planen har tillkommit i laga ordning.67 
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Norge

När det gäller medverkan i den fysiska planeringen regleras denna i pbl, plan- og 
bygningsloven, från 1985. Det var i arbetet med att ta fram denna lag, i NOU,  norsk offentlig 
utredning, 1977:1 som tankarna om ökad medverkan först blev presenterat. Drivkraften 
bakom detta var en alltmer omfattande kritik från allmänheten mot det rådande auktoritära 
planering.68 Man började också inom myndigheterna se fördelarna med att få planer 
som var väl förankrade i de berörda instanserna. Effektiviteten skulle kunna ökas inom 
samhällsplaneringen vilket i NOU presenterades som det primära målet för medverkan.69 
Man framhäver dock också demokratiaspekten som en viktig faktor.70 

I pbl är det först och främst kap III, § 16, som introducerar medverkan i begreppen samråd, 
offentlighet och information. Första stycket lyder; ”Planleggingsmyndighetene i stat, 
fylkeskommune og kommune skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv 
opplysningvirksomhet overfor offentligheten om planleggingsvirksomheten etter loven. 
Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen.” 
(PBL §16, första stycket)
Det fokuseras här både på informationsaspekten och en mer aktiv medverkan. När det 
gäller den mer praktiska genomföringen, säkrar lagen att utkast av planförslagen skickas 
till berörda parter (fylkeskommune, statliga organ, organisationer etc.) och att de blir lagt 
ut för offentlig granskning i minst 30 dagar. Detta skall göras i god tid innan behandling i 
kommunestyret startar så att det kan debatteras offentligt.71 

När arbete med reguleringsplaner, motsvarigheten till svenska detaljplaner, startas ska detta 
kungöras i tidningar. Speciellt berörda parter skall underrättas i brev och ges möjlighet att 
uttala sig. Om planarbetet sker i ett område med redan existerande bebyggelse krävs det 
att förhållanden läggs tillrätta för aktiv medverkan. Lagen föreskriver också att man på en 
tidig tidspunkt ska söka samarbete med offentliga myndigheter, organisationer och andra 
med särskilt intresse i planarbetet. 
De synpunkter som kommer in under den offentliga granskningen ska finnas med då 
planen tas upp för behandling i det ”Fasta utvalget for plansaker” för att sedan beslutas i 
kommunestyret.72

Planbeslut kan överklagas till departementet. Då går ärendet tillbaka till det fasta utvalget 
for plansaker som avgör om det är grund till att ändra på förslaget. Om de inte finner det 
ger de en uttalelse och sänder tillbaka ärendet till departementet.73

Kommentar

Den medverkan i planering som omhandlas i lagen är i stora drag ganska lik mellan Norge 
och Sverige. Den begränsas i huvudsak till remissyttrande och möjlighet att klaga.74 
Det fokuseras främst på informationsaspekten, men det ges öppningar för en mer aktiv 
medverkan.75 Denna framhålls dock mer som en möjlighet och inte formulerad som 
krav, vilket inte ger den tyngd som den skulle kunna ha. När en mer aktiv medverkan 
verkligen sker baserar den sig på ett intresse hos berörda parter och planeringsenheten hos 
kommunen. 
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Det vi menar med medverkan (deltagande från plan till handling och vidare till förvaltning) 
där man säkrar medborgarna deltagande kontinuerligt i samhällsutvecklingen, är ännu inte 
helt förankrat i lagsystemet. När det, som i våra fallstudier, satsats mer aktivt på medverkan 
är det inte för att det är påbjudit i lagen. Lagtexten säkrar bara en sorts minstanivå för 
medverkan.
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4.1 SVARTLAMOEN, TRONDHEIM
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Jag fascineras av det annorlunda men är samtidigt lite rädd för att ge intryck av att vara 
en byråkratisk översittare. Väljer att inte ta på mig gore-tex jackan utan prövar att lägga 
an en alternativ klädsstil för att på bästa sätt smälta in.
På kafé Ramp, ett mysigt fik inrett med återvinningsmaterial, känner jag mig trots mitt 
klädsval lite som en outsider. Samhörigeheten är väldigt påfallande, alla verkar känna 
alla. Trots att många stilar blandas och alla alternativa miljöer är accepterade ser man 
tydligt vilka som hör till området. 
Husen är färgglada och området har en speciell men något shabbig charm. Trots att många 
av husen är väldigt slitna och några nästan ihopfallande är det en mycket levande stadsdel. 
För en som kommer från en svensk folkhemsidyll med hög standard är det fascinerande att 
man kan bo under denna standard, men det är kanske just detta som utgör områdets charm 
och bevarar dess själ? 
Här finns en anarkistisk anda där det kollektiva sättes framför individen och materialism 
är ett icke-existerande ord. 
Vidare på min tur genom Svartlamoen möts jag av små gröna bakgårdar, en man reparerar 
sitt staket medan barn i hemstickade ulltröjor irrar runt mellan husen.
För mig känns Svartlamoen som en kombination av Villa villerkulla och Lukas Modysons 
film Tillsammans.
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4.1.1 Historia

Svartlamoen, även kallat Reina eller nedre Lademoen, var fram till 1870 endast glest bebott 
och främst beboddes området av fiskare längst ner mot vattnet. Under mitten av 1800-
talet växte bebyggelsen och området började få den struktur som det har i dag, med korta 
gator vinkelrätt mot den genomgående Strandveien. Området var då en arbetarstadsdel 
dit folk flyttade som kom för att arbeta i industrierna i Trondhiem. Svartlamoen låg då 
utanför stadgränsen då järnvägen splittrat Lademoen. Här var det friare i förhållande till 
byggnadstillstånd vilket förde till dålig kvalitet både på byggnader och gemensamma 
uterum.1

Under 1930-talet utarbetatdes planer om rivning av området för uppbyggnad av 
lamellhöghus, detta stoppades dock av kriget. Den tyska ockupationsmakten rev en stor 
del av husen som stod i vägen för den stora betongbyggnaden Dora 1, en ubåtshangar från 
andra världskriget.2 
1949 har stadsgränsen flyttats och Trondheim är i behov av industriområden innanför 
stadgränsen varför området planlagts till industriverksamhet. Till en början rivs inte många 
hus men mellan 1970 och 1975 rivs 75 små trähus till fördel för industriutbyggnad. 1990 
rivs det sista huset, Svartlamoen boendeförening stiftas och kampen för bevaring av de 
återstående husen och för rimliga boalternativ startas.3 
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4.1.2 Fysisk beskrivning

Svartlamoen är ett litet men välkänt område i Trondheim, Norge. Det tillhör stadsdelen 
Lademoen och ligger lite öst om centrum.
Det är kanske mest känt för sin aktivistkultur men det urskiljer sig också genom den fysiska 
karaktären av små trähus, väggmålerier och gatustruktur. Husen är klassade som speciellt 
bevarandevärda, både var och en för sig samt som samlad byggnads- och kulturmiljö.4 
Den närmaste grannen till området är ett stort industri- och hamnområde vilket skapar en 

Karta 1: Svartlamoen i Trondheim



stor kontrast och tydliggör områdets gränser åt nord och väst. Den andra sidan av området 
avgränsas av järnvägen, Meråkerbanan.
Det är i dag enbart ett bostadsområde med café och bokhandel som enda service. Planerna 
är dock att utveckla näringslivet med egen lokalbutik och kulturcentrum. 
Inom området bor det 200 personer i 24 kommunalt ägda hus och 3 privata.5 Genom den 
nya reguleringsplanen fastslogs att området ska utvidgas och förtätas. Två nya hus med 
plats för 34 boende finns redan i byggplan.
Byggprocessen är nu i startfasen och husen är gemensamt utformade av arkitekter och 
boende. Till vintern 2005 beräknas Norges högsta trähus stå klart. Huset är planerat efter 
kollektivt boende och är enkelt, robust samt ekonomiskt för att få igenom kravet på lägsta 
möjliga hyror.6 
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4.1.3 Process 

Under mitten av 1980-talet stod de flesta av husen tomma och området var tillhåll för 
kriminella grupper. Samhällsförhållandena präglades av stor arbetslöshet och höga 
bostadspriser vilket gjorde att det fanns få möjligheter för ungdomar att finna rimliga 
boalternativ. Samtidigt införde man stängning av flera institutioner varav de mest 
svårplacerade människorna hamnade på Svartlamoen. Miljön var hårt belastad och ingen 
var intresserad av att flytta in.
I 1987 hölls Slumbyaksjonen, vilket var en ungdomsprotest mot alla tomma bostäder runt 
om i Trondheim. 
Samma år startade Ungbo, vid Trondheims kommun, en omplaceringsprocess av 
Svartlamoen för att splittra den kriminella miljön och samtidigt skapa ungdomsbostäder.
Man var noga i urvalsprocessen att välja ut vilka personer som passade för att bo på 

Karta 2: Reguleringsplan, Svartlamoen. Byplankontoret, Trondheim kommune



Svartlamoen. Det var viktigt att blanda olika miljöer och att att ungdommar boendes i 
samma hus kände till varandra för att öka tryggheten. Standarden var redan då ganska låg 
och man måste därför se till vilka som kunde klara av att bo på Svartlamoen samt få in 
resursstarka personer med känsla för att ta vara på området.
En hel del mindre husockupationer genomfördes men dessa kunde man  oftast lösa genom 
god kommunikation.
På initiativ från Trondheim eiendom (den kommunala fastighetsägaren) infördes i 1990 ett 
saneringsprojekt där de boende fick en mindre summa mot att själva renovera husen.
1995 ansåg kommunen att de inte längre hade råd att underhålla området. Strandveien 25A 
var i så dåligt skick att kommunen var villiga att riva huset. Ungdomarna protesterade och 
kampen var i gång. Kommunen hade förrutom påtryckningar om bevarande från ungdomarna 
påtryckningar om rivning från industrin. Dessa var intresserade av egen utbyggnad av sina 
lokaler, bland dem den närmaste grannen Strandveien auto.
Inom kommunen och det politiska bystyret i Trondheim rådde stor oenighet. En del var för 
bevarande och satsning på en experimentell stadsdel medan andra var emot och ansåg att 
området stod utan något värde. 7

Ungbo valde att vara öppna med  information till de boende, och ungdomarna fortsatte att 
kämpa för sin sak mot politikerna. 
Under kampen fick aktivisterna stöd från konstnärer, musiker, media, politiker och andra 
politiska aktivister.8

1998 tog bystyret beslutet om att bevara Svartlamoen. Detta efter en politisk process med 
oenighet och splittrade partier. Det slutgiltiga beslutet mottogs dock positivt av de flesta 
partierna och många ändrade mening och såg värdet av att bevara området.9 
2000 startar omplaneringsprocessen som ett samarbetsprojket mellan de boende och 
kommunen. 2001 godkändes den nya reguleringsplanen och bostadsplanen. Detta år 
etablerades Svartlamoen boligstiftelse samt Svartlamoen kultur och näringsstiftelse med 
ansvar för näringsutvecklingen i området.10 
De boende använde Lokal Agenda 21 som utgångspunkt och krävde att få ta del i alla delar 
av arbetet med Svartlamoen. 
Under utarbetande av reguleringsplanen mötte kommunmän de boende i deras hemmiljö, 
på café och tillsammans i media. Man utförde gemensamma exkursioner bland annat till 
Köpenhamn för att inhämta erfarenheter och idéer för det fortsatta planarbetet.11

4.1.4 Dagens situation

Samarbetet mellan de boende på Svartlamoen och Trondheims kommun blev ett lyft för 
hållbar stadsutveckling och medverkan. De boendes tolkning av Lokal Agenda 21 fick till 
följd att kommunens administration måste tänka helt nytt. Organisationsstrukturen inom 
Svartlamoen är platt och horisontal, lika mycket makt till alla. Man är här stora motståndare 
mot hierarki varför det för de boende var otänkbart att låta framtiden av området formas av 
kommunens toppmän. En reguleringsplan kunde inte realiseras utan att de boende var med 
i planeringen och fick säga sin mening.12

Svartlamoen är i dag en ekologisk försöksstadsdel. Allt arbete med stadsdelen ska ha 
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en hållbar, ekologisk bas. Andra premisser är hyresbostäder till låga priser och lokal 
medverkan. 
Svartlamoen boligstiftelse har det ekonomiska ansvaret för utvecklingen av Svartlamoen 
och hyr området av kommunen. Styret i stiftelsen består av boende och folk i kommunen. 
Boendemöten hålls en gång i månaden och här tas de flesta beslut angående daglig drift 
och förvaltning. Mötet styrs horisontalt där alla boende har en röst var. Det dagliga arbetet 
sköts av de frivilliga arbetsgrupperna samt tre anställda.13

Reguleringsplan

Målet för området är att Svartlamoen ska bli en alternativ stadsdel med stort rum för 
experimentering, försök och utprovning. Detta gäller både för bostäder, upplåtelseformer, 
socialt samspel, medverkan, ekologi och energi samt kommunala tjänster, konst, kultur och 
näringsutveckling.
Reguleringsplanens huvudmål är följande:14

- Trygga området som ett stadsekologiskt försöksområde vilket lokalt, nationalt 
och internationalt kan ge grundlag för nya idéer inom hållbar bostads- och 
näringsutveckling.

- Bevara och bygga vidare på den existerande kulturmiljön där extra vikt lägges på 
bevaring av områdets egenart som trähusstadsdel och mångfaldig stadsmiljö.

- Tillrättalägga för en låg kostnadsnivå med billiga bostadstillbud och gynnsamma 
ramvilkor för nyetablering av verksamheter.

- Basera utvecklingen på principerna i lokal agenda 21 med stor grad av medverkan 
där kompetens och resurser i området utnyttjas och tillhörigheten i området stärks. 

Medverkan

På Svartlamoen har man kommit långt med en väl genomförd demokrati och ett gott 
medinflytande. Självförvaltning fungerar bra och man har tillsammans ett kollektivt ansvar 
för utvecklingen.
En stor del av arbetet med Svartlamoen görs genom frivillig egeninsats. Medverkan får 
sitt uttryck genom de boendes insats i arbetsgrupper eller större gemensamma arbetsdagar 
(dugnader). Medverkan är essentiell för att kunna driva stadsdelen.15

Bland de arbetsgrupper som finns i området kan nämnas följande: GLEM – arbetar med 
återvinning och miljöfrågor och jobbar med den ekologiska delen av projketet, FLYKO 
– flytt och koordineringsgrupp ansvarar för vem som ska flytta in i området. Mediagruppen 
ger ut en stadsdelstidning,”Blant blomster og vrak”, varje månad samt ansvarar för 
Svartlamoens intenetsida (www.svartlamon.org).
Förrutom dessa jobbar en grupp tillsammans med arkitekterna som utvecklar området för att 
hitta goda lösningar. Ytterligare en grupp ansvarar för att utveckla kultur och näringslivet. 

Området har förändrats något genom åren. Det är i dag mer välorganiserat och strukturerat, 
trots stor personlig frihet. Detta kan förklaras med att de tidigare unga rebellerna har blivit 
äldre och dessutom föräldrar.
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4.2 AUGUSTENBORG, MALMÖ
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Jag överrumplas av en lust att lägga mig i gräset under pilträdet och lyssna till vattnets 
kluckande. Jag sätter mig i stället på en parkbänk och tittar ut över den öppna gräsplanen. 
En skolklass spelar brännboll medan några andra ungdomar njuter av vårsolen med varsin 
glass i handen. Vid lekplatsen samlas flera yngre barn och bredvid sitter två äldre män och 
talar om livets väsentligheter. 
Under min promenad genom området möts jag av stor variation av människor, alla färger 
och många språk.
Augustenborg är harmoniskt och de väldefinerade gårdarna inger en intim känsla. Husen 
i god 50-talsstil, är tilltalande och tidsriktiga. 
På Augustenborgs torg fortsätter 50-talsstilen med den retro torgbyggnaden. Här framgår 
det mångkulturella mycket tydligt. Här möts Kerstin och Lasses frisörsalong, som hämtat 
från den svenska lantortsandan, med den röd-gula kiosken Falafel-snabben. Ett äldre par 
cyklar förbi på sin söndagstur och några ungdomar diskuterar ivrigt på ett för mig totalt 
främmande språk.



4.2.1 Historia

1948 startade arbetet med att bygga nya, moderna och praktiska bostäder i funktionalistisk 
anda. Ljus, luft och grönska var  ledorden. Här skulle det nya Sverige få sin fysiska form. 
Det var det nystartade bostadsbolaget, Malmö kommunala bostäder, som stod bakom 
utbygnaden och marknadsföringen; ”Om alla spisar på Augustenborg staplades på 
varandra, så skulle tornet bli femton gånger högre än  Petrikyrkans torn i Malmö. Om alla 
badkar skulle placeras på rad efter varandra skulle de sträcka sig från Centralstationen 
till Nobeltorget, och den totala lägenhetsytan är lika stor som en fyra meter bred gata av 
parkett och linoleum utlagd mellan Malmö och Lund”. (första brochyren om Augustenborg 
från 1950) Det var en skala och standard som hittills inte sett sitt motstycke. 
Ideologin bak folkhemsbyggandet var att man skulle sträva mot skapande av trivsel, 
hemkänsla och gemenskap, vilket man i sin tur ansåg vara grogrunden för den demokratiska 
människans utveckling.
1952 stod bostadshusen färdiga i en ganska stram och nykter funktionalistisk stil och 
Augustenborg befolkades. 
I området fanns då livsmedelsbutiker, mjölkaffärer, slaktare, bagare, leksaksaffär mm. 
1956 öppnades skolan och under 1960-talet byggdes ett industriområde. Det fanns också 
en mängd boendegrupper där de unga kunde träffas och umgås.16

Augustenborg blev nu internationellt uppmärksammat som ett uttryck för det svenska 
välfärdsprojektet. Området består av, i dagens perspektiv, ganska små lägenheter. Det är 
en- till trerumslägengeter. På den tiden var det stora lägenheter och de inflyttade kom 
mestadels från små och dåliga lägenheter i andra delar av staden.17 
Men på 1960 och 1970-talet förändrades Augustenborgs karaktär. Det mötte konkurrens 
från nya områden med större lägenheter och det blev en betydande utflyttning. Samtidigt 
påbörjades Malmös saneringsprojekt, vilket förändrade den fysiska karaktären. Lägenheter 
stod tomma och det bidrog till en känsla av övergivenhet. Området fick ett socialt ansträngt 
läge. Inflyttningen till Malmö och speciellt invandringen bidrog senare, under 80 och 90-
talen, till att området befolkades igen. Nu med en helt ny kulturell mångfald. De sociala 
problemen, som isolering och anonymitet, fanns kvar och MKB jobbar sedan  90-talet på 
olika sätt med att återuppbygga stadsdelens sociala och fysiska strukturer, där ekostaden 
varit ett viktigt bidrag.18
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4.2.2 Fysisk beskrivning

Augustenborg tillhör stadsdelen Fosie, som består av 17 områden, och ligger sydost om 
Malmö centrum. Området har tydliga fysiska avgränsningar med järnvägen i öst och större 
vägar i de andra riktningarna.
Det urskiljer sig från närbeliggande områden både genom sin karaktär och sin avgränsning. 
Det är inte ett område du bara passerar och det flyter inte ihop med raden av andra förorter. 
1950-talets slagord om en stad i staden stämmer fortfarande.
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Karta 3: Augustenborg i Malmö

Karta 4: Områdesplan Augustenborg. Mark & Miljö Skåne AB



Området ägs av det kommunala bostadsbolaget Malmö kommunala bostäder (vidare i 
rapporten förkortat MKB). 
Husen, som MKB byggde på 50-talet, består av friliggande hyreshus (3-7 våningar). Flera 
är byggda som vinkelhus, förskjutna i förhållande till varandra.
Genom denna placering och gruppering av husen skapas rumslighet och variation i 
stadsbilden, gårdrummen är intimare och vindskyddade. Fasaderna får liv genom variation 
av puts och tegel samt variation i ljusa och dämpade färger.19 Under 70-talet plåtbekläddes 
de flesta husen men i dag är den gamla putsfasaden återställd på många av husen.20

Augustenborg består av ca.1800 lägenheter, varav 1600 ägs av MKB. Det finns inom 
bostadsområdet ca 40 företag, förutom de i det angränsande industriområdet. Totalt bor ca. 
3000 personer och ca 600 personer arbetar på Augustenborg.21

Den tidigare självförsörjande servicen har försvunnit men här finns matbutik, restauranger, 
flera kiosker samt frisör.
Det är ett mångkulturellt område där över 60% av de boende är invandrare.

4.2.3 Projekt

Augustenborg är ett område som länge varit i projektfokus. Området ingår i 
storstadssatsningen och URBAN-programmet där projektet Ekostaden Augustenborg blivit 
den konkreta satsningen.

Storstadssatsningen

Riksdagen beslutade 1999 om en särskild storstadspolitik med det dubbla syftet att stödja 
storstadsregionerna som landets tillväxtmotorer samtidigt som den negativa utvecklingen 
av socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade bostadsområden skulle angripas. Till grund 
för storstadspolitiken ligger lokala utvecklingsavtal med sju kommuner. Malmö är en av 
dem och fyra bostadsområden, ingående i stadsdelarna Fosie, Hyllie, Rosengård och Södra 
Innerstaden, omfattas. 
De boendes inflytande skall prägla storstadssatsningen. Det lokala arbetet inriktas alltmer 
på frågor som de boende upplever som de mest väsentliga. Långsiktiga resultat eftersträvas 
och att utveckla nya metoder för att människor skall få arbete, utbildning som svarar mot det 
indi-viduella behovet, lyckas i skolan och få förbättrade levnadsbetingelser står i fokus.22

URBAN

URBAN är ett EU-program för arbete och gemenskap, som i Sverige var förlagt till 
Malmö 1996-1999. En hel del av verksamheten fortsatte i olika former under år 2000. 
Det genomfördes under denna period totalt 118 URBAN-program i Europa. Syftet 
med URBAN är att få till stånd förnyelse av en del av Malmö och att genom en kedja 
av utvecklingsmöjligheter hitta metoder att vända den negativa utvecklingen. I Malmö 
genomförs programmet bland annat i Augustenborg, vilket till en början finasierarade  
projektet ekostaden.23
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Ekostaden Augustenborg

I november 1997 startade projektet Ekostaden Augustenborg. Initiativet kom från Malmö 
kommuns serviceförvaltning vilka behövde införa en miljöförbättring av sitt industriområde 
i Augustenborg. Man såg då möjligheten att på samma gång göra en total förbättring av 
hela området och ett samarbete mellan serviceförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Fosie, 
VA-verket och MKB inleddes. För första gången ville man försöka ta ett helhetsgrepp på 
ett område utifrån de principer som finns deklarerade i Agenda 21. I och med detta blev 
medverkan en av grundtankarna för projektet Ekostaden.24

Projektet var från början en del i URBAN-programmet och finansierades från det. Senare 
blev Ekostaden statligt finansierat via investeringsprogrammet för ekologisk omställning, 
den s.k. kretsloppsmiljarden. 1998 beviljades Ekostaden 24 miljoner från denna satsning. 
Ekostaden Augustenborg är samlingsnamnet på ett antal delprojekt inom området, som 
alla syftar till att ställa om området till att vara socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart.25 
Huvudmålet är att genom kraftfulla övergripande satsningar gemensamt utveckla en 
långsiktigt hållbar plattform för en bättre närmiljö, resurshushållning och samhörighet 
mellan de boende och de olika verksamheterna inom området. De boendes medverkan är 
central. Kring denna finns resursförstärkningar i form av kommunala förvaltningar och 
bostadsföretag, såsom Fosie stadsdelsförvaltning, Serviceförvaltningen, Gatukontoret, 
VA-verket och MKB fastighets AB.26 

Den första åtgärden var att förbättra dagvattenhanteringen eftersom området drabbats 
av flera översvämningar. I samband med detta rustade man upp gårdarna till att bli mer 
estetiskt tilltalande. Man valde öppna dagvattenlösningar, som blev till trivsamma bäckar 
och dammar i uteområderna. Dessa utvecklades av VA-verket i samarbete med bland 
annat Morten Ovesen, boende i området som sysslat med vattenforskning på fritiden. Man 
satsade också på gröna tak i framför allt industriområdet, som också minskar problemet 
med dagvattenhantering.27 
Husfasader återfick sitt ursprungliga utseende med murputs, vilket både bidrog till en 
estetik förbättring och bättre inneklimat då husen andas bättre utan plåtbeklädnad.28

En av de huvudsaklig motivation till projektet Ekostaden var att förändra områdets image. 
Det fanns ett intresse även hos MKB som önskade att göra området mer attraktivt då flera 
lägenheter stod tomma.
Utåt sett har man lyckats väl med projektet. Industriområdet har fått gröna tak, husfasderna 
är upputsade, bakgårdarna har fått en god utformning där lokalt omhändertagande av 
dagvatten utgör del av estetiken. Man har upprättat miljöhus med källsortering och ökat 
miljömedvetenheten. Området har fått ett gott rykte och förändrad image. Däremot blev 
inte medverkanprocessen så genomgripande som man först tänkt.29
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4.2.4 Dagens situation

MKB är det allena rådande bostadsföretaget i Augustenborg och är de som styr området.
Styrelsen är politiskt tillsatt och ska därmed fungera som kommunstyrelsens förlängda 
arm.30 På 1960-talet styrde Malmös politiker all utbyggnad på ett mycket målmedvetet sätt. 
Under den tiden fungerade MKBs ledning och styrelse endast som ett politiskt verktyg. I dag  
lägger sig inte politikerna i den operativa verksamheten, vilket lett till större framgång.31

MKB har i allt högre utsträckning valt att agera utan godkännande av myndigheter 
och samhällsinstanser för att följa sin egen väg. Det kanske mest omtalade exemplet 
är självförvaltningen som utsattes för hård kritik från skattemyndigheter och fackliga 
organisationer, innan riksdagen fattade beslut om att ändra lagen och tillåta en viss 
hyresnedsättning som skattefri ersättning för det arbete som hyresgästerna övertagit från 
fastighetsägaren.32

Den samhällsroll MKB vill spela från 1990-talet, innebär högre ambitioner. Det handlar 
fortfarande om att stödja befintlig  och nystartad föreningsverksamhet och sociala nätverk, 
men viljan att delta i konkret samhällsutveckling är större.33

Egna resurser, fristående entreprenörer och stöd till lokala initiativ, är nya sätt att bedriva 
samhälleligt utvecklingsarbete. Detta har ersatt det tidigare ”sociala ansvar”, då MKB 
fungerade som placeringsinstans åt hyresgäster ingen annan ville befatta sig med och som 
skapade otrygghet för MKBs andra hyresgäster.34

Bostadsföretaget ses också som en resurs för samhällsförändring. Det innebär initiativ-
tagande och stöd till verksamheter som gagnar hyresgästernas och bostadsområdets sociala 
liv.35

Medverkan

Varje hus har en specifik trappvärd som är anställda hos MKB. Det är till dessa de boende 
i huvudsak vänder sig med frågor och problem rörande lägenheterna. 
MKB har genom alla tider haft boendemöten där de boende haft möjlighet att framföra 
sina åsikter, dessa har det dock blivit färre av nu. När gårdarna ska förnyas kallas dock alla 
berörda in till möten där man kan framföra sina åsikter på planerna.36

Inflytande från hyresgästföreningen har minskat. De bosamråd som fanns i slutet av 70-
talet ersattes under 80-talet av Kontaktkommitéer som i sin tur blev Lokala hyresgäst-
föreningar i början av 1990-talet. De kvantitativa engagemangen har minskat, men det 
kvalitativa inflytandet i form av självförvaltning och utveckling av denna har ökat. Basen 
för hyresgästernas inflytande finns i dag i den enskilda gårdsenheten, samtidigt som 
inflytandet över den egna lägenheten har ökat.37 Man kan till exempel själv som hyresgäst 
påverka hur mycket man vill att lägenheten ska renoveras och på det sättet styra sin hyra.38 
De kollektiva lösningarna är i dag färre, de centrala besluten likaså.39

I projektet Ekostaden försökte man ta ett helhetsgrepp på ett område utifrån de principer 
som finns deklarerade i Agenda 21. I och med detta blev medverkan en av grundtankarna 
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för projektet Ekostaden, och utgjorde t.ex. ett huvudkriterierium för anställnig av 
projektledare Trevor Graham.40 Stora satsningar gjordes på öppna boendemöten angående 
framtidsvisioner för området. Man byggde en modell över området som de boende kunde 
relatera till och förklara sina önskningar kring. Man lockade till möten i samband med 
grillfest samt satsade på  flerspråkig information. Dessutom uppehöll sig projetkledaren 
mycket i området för att bättre lära känna de boende.
Projketledningen arbetade från ett kontor på Augustenborgsgården, vilken ligger inom 
området.
Vad man dock inte hade helt klart för sig var vad arbete med medverkan av lokal- 
befolkningen innebär, vilket visade sig skapa en del komplikationer.
Ekostaden väckte en hel del engagemang men man har inte lyckats att få in en kontinuerlig 
medverkan. MKB erbjuder självförvaltning men de boende har inte varit helt mogna 
för det. Distansen mellan boende och förvaltning är fortfarande stor och ett politiskt  
omhändertagande system rådande.
MKB var dåliga på att ta ansvar för medverkan under projektet Ekostaden. Nu har de dock 
insett behovet och satsar mer på att engagera de boende och ta till vara på initiativ, vilket 
kan föra med sig en ökad medverkan inom några år.41 
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ANALYS

5.1 INLEDNING

Genom de inledande intervjuerna med centrala personer i våra två fallstudier identifierade 
vi ett stort antal begrepp, eller faktorer som vi väljer att kalla det, vilka vi anser påverkar 
medverkan. Några faktorer var mer framträdande i intervjuerna, andra baseras i huvudsak 
på våra egna iaktagelser och reflektioner. 
Ifrån ett stort råmaterial sorterade vi ut de faktorer vilka vi anser har relevans i båda våra 
fallstudier, även om de kanske inte blivit direkt berörda i intervjusituation för respektive 
område. 
Utifrån denna sortering arbetade vi fram en struktur och klargjorde sammanhang mellan 
faktorerna. Till slut fick vi fram ett faktordiagram (fig 1) som visar på den struktur vi 
har funnit. Där har vi grupperat faktorerna i huvudgrupper och försökt att visa på viktiga 
relationer mellan de olika faktorerna. 
Analysen har delats upp i två delar. Den första delen redogör vilka faktorer som påverkar 
lokalt engagemang. Del två är mer konkluderande och visar strategier och behandling 
av faktorerna. De faktorer och strategier som presenteras är identifierade genom våra 
fallstudier, varför de inte kan sägas ge heltäckande information utan bör i stället ses som 
exempel.

I analysen behandlas varje faktor för sig. Det är dock viktigt att påpeka att diagrammet bör ses 
i sin helhet. De flesta faktorerna har ett sammanhang och vissa överlappar varandra, varför 
en del information upprepas. Analysen baserar sig som tidigare sagt både på information 
från våra intervjupersoner samt egna iaktagelser och slutsatser. När informationen är 
hämtad från intervjuperson är detta markerat med fotnot.

5.1.1 Begreppsförklaring och struktur

Faktorer

De flesta faktorer vi identifierat och i huvudsak arbetar med sorteras under ”strukturella 
faktorer” eller ”psykologiska faktorer”. Det är under dessa överordnade huvudfaktorer vi 
identifierar vilka faktorer som påverkar engagemang. 

Strukturella faktorer
Strukturella faktorer ligger på en överordnad nivå; det politiska systemet, organisation hos 
kommun och andra aktörer samt hur maktfördelningen ser ut i samhället – beslutshierarkin. 
Under strukturella faktorer kommer även tvärsektoriellt och långsiktigt tänkande in. 
Dessa begrepp finns med i Agenda 21-dokumentet och är avgörande för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. 

Psykologiska faktorer
Dessa faktorer ligger mer på individuell nivå och behandlar främst personliga uppfattningar 
hos de boende. Begreppet identitet blir här mycket centralt eftersom uppfattningen av 
områdets identitet hör samman med människornas relation till platsen. Denna relation är 
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viktig att kartlägga eftersom den visar vilket intresse och ansvar människorna har för sitt 
område och därmed också i vilken grad man engagerar sig. 

Strategier

Strategierna kan ses som exempel på behandlingssätt av faktorerna. Här presenteras också 
fakta inhämtat från fallstudierna men den behandlas på ett annat sätt än den fakta som 
ligger under huvudfaktorerna. 
De strategier vi tagit upp här är främst sådana vi identifierat genom våra fallstudier. Det 
betyder att vi inte på något sätt försöker vara heltäckande. Det blir mer exempel på strategier 
man kan använda för att öka graden av medverkan. 

Premisser

Som en ram runt vår struktur ligger premisser i förhållande till fysiska och ekonomiska 
förutsättningar. Inom dessa premisser finns faktorer som är av betydelse för medverkan, 
men som ligger utanför det vi definierar som vårt primära område. Dessa premisser 
fungerar som ramvilkor till de psykologiska och strukturella faktorerna. De är svåra att 
behandla separat eftersom de utgör förutsättningar för de andra faktorerna. Faktorerna är 
mer dynamiska och lättare att hantera och påverka än de mer statiska premisserna.
I och med detta har vi valt att inte behandla premisserna djupare i denna rapport, men vi 
vill ändå presentera dem som betydelsefulla och påverkande.

Fysiska premisser
Med fysiska premisser menar vi områdens utformning och struktur, vars konsekvenser  
främst behandlas under psykologiska faktorer, samt den geografiska placeringen av 
området. Med områdets utformning och struktur innefattas husens och uterummens storlek, 
placering och karaktär.

Ekonomiska premisser
Ekonomiska premisser har vi också placerat som ramvilkor till de andra. De påverkar 
kanske främst de strukturella faktorerna eftersom det är där ekonomiska beslut tas. 
Ekonomiska premisser innefattar projektfinansiering och ekonomiskt egenintresse. 
Ekonomi har stor betydelse för hur medverkan i planeringen prioriteras. Ofta anses denna 
planeringsmetod alltför resurskrävande jämfört med mer traditionella planmetoder.

Resultat

Som resultat av de identifierade faktorerna, strukturella och psykologiska, och strategierna 
har vi funnit två huvudriktningar, engagemang respektive passivitet hos boende i områdena. 
Den centrala frågeställningen i vårt arbete är hur man når engagemang, dvs hur man skapar, 
tar tillvara på och upprätthåller detta. Vi vill genom vår analys, framför allt i strategierna, 
visa hur man genom att behandla de olika faktorerna på rätt sätt kan komma närmare detta 
resultat. 
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ANALYS DEL 1 

5.2 STRUKTURELLA FAKTORER

De strukturella faktorerna sorteras under politiskt system och organisation. Skillnaderna 
mellan dessa är inte absoluta, men respektive faktor har ändå presenterats där den 
huvudsakligen hör hemma. Under politiskt system ligger faktorerna passiviserande politik, 
integration och politiskt maktspel. Under organisation ligger tvärsektoriellt tänkande, 
långsiktigt tänkande och maktdelning.

5.2.1 Politiskt system

Med politiskt system syftar vi främst på de förutsättningar samhällssystemen ger, på 
nationell, regional och lokal nivå. Både den historiska utvecklingen och dagens politiska 
klimat är av betydelse för hur människor lever och bor, och därmed också hur de förhåller sig 
till medverkan. Två teman som kommit tydligt fram i våra intervjuer är den passiviserande 
effekten av det svenska välfärdssystemet och intergrationsproblematiken. 

Passiviserande politik

Hela det svenska välfärdssystemet baserar sig på tanken om folkhemmet.1 Det var ett 
relativt patriarkaliskt system, där staten skulle tillgodose medborgarnas behov. Det kan 
utifrån detta spåras ett slags överförmynderi som genom flera års politik blev en del av det 
svenska samhällssystemet. Tanken var att medborgarna skulle sluta upp bakom visionen, 
vara aktiva deltagare i arbetet för det rättvisa, kollektivistiska samhället. I utbyte mot denna 
trofasthet fick de del av välfärden, t.ex. en bra bostad. Man översåg den passiviserande 
betydelsen  och andra negativa effekter som detta centraliserade och likformande system 
kom att föra med sig.2 Den extra starka ställning som denna politik fått i Sverige visar 
sig också i att det här har varit färre proteströrelser och mindre folkligt uppror än i de 
andra nordiska länderna.3Men det har också fört med sig att den allmäna minstanivån på 
bostadsstandarden är högre i Sverige än t.ex. Norge. Områden som Svartlamoen, med  till 
exempel lägenheter utan badrum, blev för länge sedan totalsanerade eller rivna, och har inte 
tillåtits leva kvar till vår tid. Men även i Norge kan man se starka tendenser till ett politiskt 
system som passiviserar och ger medborgare en ska-ha-mentalitet, där man förväntar sig 
att bli serverad utifrån de behov man har.  

Nyanlända invandrare är mer eller mindre utlämnade till myndigheter och olika 
bidragsformer och blir därför tidigt konfronterade med detta politiska system. Här ställs 
alltför få krav om motprestation och många vaggas in i en bidragsfälla.4 Man möter ofta 
svårigheter med att komma ut i arbetslivet och blir lätt mer och mer passiv. En förväntan 
till att staten tar hand om en infinner sig. Denna passivitet bidrar ofta till att man mister 
engagemang på flera områden som till exempel vid medbestämmande i bostadsområdet. 
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Integration

Integration och Sveriges flyktingpolitik blev ofta ett diskussionstema under intervjuerna på 
Augustenborg, eftersom många av de boende i området har utländsk bakgrund. Därför blir 
detta behandlat som ett eget tema under politiskt system. 

Flera av de invandrare vi talat med framhäver behovet av en strängare politik. Man är för 
snäll vilket innebär att man ger invandrare en ”björntjänst”. Invandrarna själva önskar 
hårdare krav på att lära sig språk och när man informerar om vilka rättigheter man har 
också talar om skyldigheter. Den politik som förs i dag upplevs alltför omhändertagande 
och passiviserande. Myndigheter kan uppträda omhändertagande under uppstartningsfasen 
av ett nytt liv, men efter en bestämd tid bör man börja ställa krav.5 
Kravet om språkkunskaper har debatterats där vissa menar att man bör ställa krav om 
kunskaper i svenska för att integrera invandrare i samhället, medan andra ser det kravet 
som mer segregerande än integrerande. I stället framhäver man vikten av tydlig information 
som en väg att nå integration. Denna konflikt blev tydlig då man under projektet Ekostaden 
valde att informera på flera språk och även höll möten på arabiska.6

I Augustenborg riktas också kritik mot hur MKB fördelar bostäder. Man försöker vara till 
lags genom att placera familjer från samma släkt i samma hus eller landsmän på samma 
gård. Det man uppnår genom detta är segregation och utanförskap. Här borde myndigheter 
och fastighetsägare vara hårdare och blanda nationaliteter för att undvika gängbildningar, 
etniska grupperingar och rena invandrarstadsdelar och i stället öka integrationen.7

Gnistan är en fritidsgård i Augustenborg som fokuserar på integration och gemenskap över 
nationaliteter. Föreståndare och initiativtagare är Safija Imsirovic.
Safija startade Gnistan som ett ideellt projekt mot segregation. Kraven från MKB för att få 
tillgång till lokalen var att verksamheten inte enbart skulle inrikta sig till en folkgrupp utan 
till alla nationaliteter. Detta var också Safijas intention. Gnistan är i dag en mötesplats för 
alla över 6 år men bedrivs i stort sett som en fritidsplats för barn och unga. Kravet Safija 
ställer till de föräldrar som har sina barn inskrivna i verksamheten är att de, när hon tar 
hand om deras barn, ser till att de gör något för dem själva och deras framtid, indirekt söka 
jobb eller utbilda sig. Detta öppnar möjligheter för ökad integration och hon har många 
goda exempler på invandrare som kommit in i arbetslivet och det svenska samhället tack 
vare Gnistan.
I dag möts åtta olika nationaliteter på Gnistan vilket får barn att öka förståelsen för varandra 
och lära sig att umgås över gränser.8

Problematiken kring integration är väldigt tydlig på Augustenborg, och det är med relation 
till detta området vi kommit i kontakt med denna faktorn. På Svartlamoen, däremot, finns 
inte detta problem eftersom det bor få invandrare där.
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Politiskt maktspel

Hur den politiska situationen ser ut får konsekvenser för hur man hanterar medverkan och 
lokalt engagemang. Men man kan också genom lokalt engagemang påverka det politiska 
systemet, genom att använda det politiska maktspelet, och på det sättet få igenom sin egen 
sak. 
De politska partierna är beroende av folks stöd. På Svartlamoen gjorde de boende medvetetet 
kampen om bevarande till en politisk fråga. Man lyckades få med sig en stor opinion, både 
i media och i form av folkligt stöd, och på den vägen lyckades man så småningom vända 
det politiska flertalet till ett bevarande av området.9 Här blev det politiska maktspelet ett 
redskap för det lokala engagemanget. Man utnyttjade det faktum att de olika partierna är 
beroende av stöd och uppslutning hos folket. 

Lokalt engagemang kan få politiska dimensioner. Detta är inte ett direkt maktspel men en 
politisk strategi och märks tydligt på Svartlamoen. Det är inget krav på politiska åsikter i en 
viss riktning för de som bor där, men de flesta kan sägas tillhöra en mer vänsterradikal och 
anarkistisk tradition. Detta får betydelse för hur det lokala arbetet organiseras, vilka frågor 
som anses viktiga och hur man ser på utvecklingen framöver. Som exempel kan nämnas 
den platta organisationsstruktur utan ledare som man eftersträvar. 

Proteströrelsen på Svartlamoen är väldigt specifik för detta bostadsområdet, och gör att 
politiskt maktspel blivit extra framträdande där. Det finns också ett sammanhang mellan 
det politiska spelet och områdets storlek och sociala miljö.
I Augustenborg, som är ett betydligt större område och med många olika sociala miljöer, 
kan man inte se samma politiska medvetenhet bland de boende. Augustenborg har heller 
inte på samma sätt varit en politisk fråga på en högre nivå, med en tydlig maktkamp mellan 
partier som behandlingen av Svartlamoen varit en del av.

5.2.2 Organisation

Under organisation behandlas i huvudsak faktorer som har med kommunens och andra 
aktörers administration att göra. Här presenteras tvärsektoriellt och långsiktigt tänkande 
som särskilda teman. Maktdelning behandlas också under organisation, men hör även 
hemma under politiskt system. 

Svartlamoen är ett unikt område och ett pionjärprojekt. Området är planlagt som ett 
ekologiskt försöksområde med speciella förutsättningar för hur det ska förvaltas. I 
planbestämmelsernas första paragraf står om medverkan ”…For alle tiltak skal beboerne 
informeres tidligst mulig i prosessen. Et utvalg opprettet av beboerne, skal varsles og 
rådspørres før behandling av tiltak.” Reguleringsbestämmelser §1.1
Det som ligger till grund för detta, och som är ett av huvudmålen med planen för 
Svartlamoen, är att basera utvecklingen på principerna i lokal Agenda 21 med stor grad av 
medverkan.10
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Trots att detta är tydligt preciserat i premisserna saknas det i kommunens administration 
vana och rutiner att arbeta på detta sätt.11 Den gamla byråkratiska tankegången finns kvar, 
med tradition av ”policy analysis” och en mer expertorienterad planering. Men trycket från 
de boende på Svartlamoen, och de poliska beslut som följt av detta, påskyndar en vändning 
mot en planering i en tradition av ”social mobilization”.(se kap 3) 
Detta synsätt har lyckats genomsyra vissa avdelningar i kommunen där samarbetet 
fungerar bra, medan andra avdelningar arbetar som de alltid har gjort.12 Som ett exempel 
kan nämnas när kommunen utan att informera började gräva för att lägga ner nya rör för 
kloak och dagvatten. De boende menar att det gott kan finnas alternativa lösningar för 
dagvattenhanteringen i området och att de skall få vara med och bestämma om sådana 
saker.13

Både det politiska arbetet och arbetet i kommunadministrationen, angående Svartlamoen, 
kräver ett delvis nytt tankesätt. Genom detta finns möjligheten att påverka hela systemet, 
politiskt och administrativt, samt att systemet får nya influenser. Om man utbildar 
administrationen för att handla mer i enlighet med principerna i Agenda 21 (och 
planeringstradition social mobilization), kan man förhoppningsvis föra detta arbetssätt 
vidare till andra områden. 
Agenda 21 är i första hand ett förhållnigssätt och inte en konkret handlingsplan, ett 
förhållningssätt som inte bara begränsar sig till ett visst projekt. Om Agenda 21 får   
ordentligt fotfäste i samhället gör den något med grundinställningen hos personer och 
influerar deras handlingsmönster. Man handlar i enlighet med Agenda 21 utan att tänka på 
det.14 
Detta kan, genom Svartlamoen som pionjärprojekt, bli ett förhållningssätt som smittar av 
sig och börjar infiltrera hela det politiska och administrativa systemet. 

Ekostaden Augustenborg är ett projekt som också utmanade de traditionella arbetssätten 
inom kommunens organisation, vilket beskrivs i följande avsnitt om tvärsekoriellt tänkande. 
Även här fanns möjligheter och intentioner att genom ett pionjärprojekt föra in ett tänkande 
och handlingsätt som är mer präglat av Agenda 21. 

Tvärsektoriellt tänkande 

I den norska vägvisaren till det lokala agenda21-arbetet tar den tredje punkten upp helhetssyn 
och tvärsektoriellt tänkande; genom att se flera sidor av naturen, produktionen, människan 
och samhället i ett större sammanhang, ökar man möjligheterna för att komma fram till mer 
hållbara lösningar.15 

I projektet Ekostaden ville man för första gången försöka ta ett helhetsgrepp på ett område 
utifrån de principer som finns deklarerade i Agenda 21. Detta låg i grunden hos de inom 
stadsdelförvaltningen som initierade projektet. En stor utmaning var att kunna föra in 
andra delar av administrationen, i en organisationsstruktur som inte hade förutsättningar 
för detta, på de samma tankarna. Detta var en av orsakerna till att medverkansaspekten inte 
fullföljdes som det var tänkt.16
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Arbetsstrukturerrna inom kommunens förvaltningar var alltför formella och ålderdomliga 
och inte redo att möta de utmaningar som en bred medverkan krävde.17 Detta visade sig 
både i samarbetet mellan de olika sektorerna inom kommunen och med andra aktörer som 
MKB och de boende. Man blir alltför fokuserad på sitt arbetsområde och dess intressen 
i stället för att tänka på samhällets bästa och att vi bör jobba tillsammans mot en hållbar 
utveckling.18

Ett annat hot mot ett välfungerande tvärsektoriellt arbete är personbaserade projekt eller 
verksamheter. Eftersom det inte finns inarbetade strukturer för det tvärsektoriella arbetet 
blir det beroende av personer. Kontakten och kommunikationen fungerar så länge det är 
rätt person på rätt plats, men om den personen byts ut eller försvinner så försvinner också 
förutsättningarna för det tvärsektoriella arbetet.
I fallet med Ekostaden visade detta sig när det mitt i projektet skedde en större omorganisation 
inom MKB. Den person som där varit en av de drivande fick en annan position och det blev 
projektet lidande av.19

Ytterligare ett problem uppstår om de olika samarbetande sektorerna inte klarar att ha 
ett helhetligt tänkande. De för fram sin egen sektors mål och intresse med projektet, i 
stället för att tänka i ett större perspektiv. För att klara av att ha en helhetssyn krävs en 
ingående förståelse av komplexiteten i samhället och de berördas situation. Ofta sitter dock 
de olika sektorerna med en ganska begränsad kunskap och kännedom av vad de andra 
sektorerna arbetar med, de är experter på sitt eget område. Detta medför problem med att 
tänka helhetligt och tvärsektoriellt. 

Som beskrivit tidigare har man på Svartlamoen problem med att inte alla delar inom 
kommunadministrationen fungerar lika effektivt i förhållande till deras medverkan. Här 
finns exempel på att det saknas kommunikationskanaler mellan de olika avdelningarna. 
Att Svartlamoen har kommit dit det är idag visar dock på att det finns goda möjligheter för 
att arbeta tvärsektoriellt, att vissa avdelningar har ett gott samarbete. Naturligtvis är detta i 
någon grad personberoende, men möjligheterna finns där någonstans i systemet.20

Långsiktigt tänkande

Ett hot mot medverkan är att det i många fall saknas ett långsiktigt tänkande. Agenda 21 
tar upp detta perspektivet och i den norska vägvisaren fokuserar punkt två på långsiktigt 
tidsperspektiv, inte bara som en förutsättning för medverkan, utan gällande allt arbetet 
mot en hållbar samhällsutveckling.21 När det gäller medverkan satsas det ofta på detta i 
projektbaserade program som har en viss tidsram på ett antal år, eller så länge pengarna 
räcker. 

Detta projektbaserade tänkande hindrar en effektiv och sund medverkan som ger resulat. 
Det finns en stor risk att människor blir trötta på projekt och inte orkar engagera sig på nytt, 
med nya förutsättningar igen och igen.22
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Det finns en tendens till att hela vårt samhälle blir mer och mer projektbaserat, inom alla 
olika områden. Speciellt märks detta på Augustenborg. Som område har Augustenborg 
varit med i flera olika satsningar och projekt, där Ekostaden varit det mest profilerade. De 
boende möter också projekt i andra sammanhang, som inte har med boendet att göra. Det 
är invandrarsatsningar, utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt med mera. 
Projekten presenteras med entusiasm och tro på att de skall förändra världen, men när 
entusiasmen efter en stund mattas av och de styrande har gått vidare till nya projekt tappar 
människor tron och tilliten på att saker och ting verkligen förändras. 
Inom den kommunla förvaltningen blir det också mer och mer vanligt att man jobbar i projekt 
form. Men projetkbaserad verksamhet måste följas upp bättre så att inte verksamheten 
projektet startat dör ut.23 Man måste planera långsiktigt för att få en kontinuerlig utveckling, 
med resultat som står för hållbarhet.

Den speciella situationen på Svartlamoen får konsekvenser för ett långsiktigt tänkande. Så 
länge kampen varade var det svårt att ha några längre tidsperspektiv. Man visste inte om 
området snart skulle rivas och man blev tvungen att flytta. Detta gjorde att man fick ett 
beteende där man levde i nuet och bara tog hand om mer akuta problem. Så småningom 
blev detta ett sätt att leva, en del av kulturen, på Svartlamoen. Fast kampen nu är vunnen 
och man har fått en reguleringsplan över området som säkrar dess existens lever detta 
kortsiktiga förhållningssätt kvar. En annan förklaring är att man inte helt litar på det lokala 
självbestämmandets framtid, ”det krävs bara ett nytt beslut i kommunestyret för att ändra 
på allting.”24 När man nu ska börja arbeta med en miljöplan för Svartlamoen visade det sig 
att långsiktigt tänkande var det som de boende tyckte var minst viktigt att prioritera.25 

För att uppnå medverkan krävs det nya strukturer och arbetssätt. Det är en lång process 
att nå ända fram och däför krävs en gradvis omställning. Båda fallstudierna har visat att 
samhällssytemet inte varit helt redo för detta nytänkande, det finns ingen inarbetad struktur 
i administrationen. Medborgarna saknar också erfarenhet på detta området, varför en 
gradvis omställning är viktigt för att öka engagemanget. 
Det är alltför vanligt med snabba och akuta lösningar när man i stället borde fokusera på 
långsiktiga och förebyggande planer. 

Maktdelning

Om man vill uppnå medverkan, där de boende verkligen får möjlighet att påverka sin 
situation, måste de som traditionellt sitter med beslutsrätten vara beredda att ge ifrån sig 
makt. Med makt följer också ansvar. Myndigheterna har ofta intagit en omhändertagande 
roll. Det har därför varit svårt för dem att tänka nytt angående att ge ifrån sig makt och 
ansvar. Man behöver komma bort från det elitistiska tänkandet, att man från myndighetshåll 
tror sig sitta med den rätta kunskapen och svaren. Det handlar istället om att bemyndiga 
samhällets invånare, att ta dem på allvar. Detta  kan medföra att saker inte går som man 
själv har tänkt. Man måste omvärdera sin egen expertroll och vara beredd på att se resultat 
i en annan riktning.26 
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Ulrica Messing, tidigare svensk integrations- och storstadsmininster, gjorde under våren 
2000 ett uttalande om maktdelning istället för omhändertagande. Detta handlar primärt om 
segregation i utsatta stadsdelar och lokala utvecklingsavtal, men visar ändå på en inställning 
som bör genomsyra allt kommunalt arbete. 
”Självklart är de kommunala myndigheterna viktiga aktörer i genomförandet av 
utvecklingsavtalen. Men myndigheterna ska inte förmyndaraktigt ordna tillvaron åt de boende, 
utan utforma samhällets stöd tillsammans med dem. Här krävs ett tydligt avståndstagande 
från det gamla omhändertagandeperspektivet, som visserligen var välmenande, men i 
verkligheten hämmade individens initiativkraft och satte dennes förmåga att forma sin 
egen vardag ur spel. Utveckling är en fråga om makt, inte bara fördelningspolitik och 
trygghetsskapande åtgärder. De boendes och det lokala civila samhällets aktiva deltagande 
måste genomsyra hela utvecklingsarbetet i dessa bostadsområden. Det är bara så vi kan 
bryta utanförskapets vanmakt och vända misstro till framtidstro.” Messing (2000) 

Det är vikitgt att detta uttalande inte enbart blir fina ord utan tas på allvar i konkreta 
handlingar genom att släppa in de boende i processer och beslut.

På Svartlamoen jobbar de boende för att hela tiden bevara den platta organistionen där 
ingen ska ha mer makt än någon annan. De måste hela tiden påminna kommunen om deras 
rättighet till, och överenskommelse om, att få ta del i alla beslut.27 
Kommunen som är van att jobba mer hierarkiskt har dock godkänt de boendes arbetssätt 
och överlåtit det mesta av ansvaret till de boende själva. Detta har gjort att flera engagerar 
sig, och är ett gott exempel på maktdelning med medföljande ansvar. Det är de boende 
själva som drabbas om de inte tar ansvar för sina beslut och den utveckling av området de 
driver. 
De har en självförvaltning som är väl fungerande. Men det finns också tendenser till 
en attityd av att man gärna vill ha makt att bestämma, men fortfarande förväntar sig att 
kommunen ska ta ansvar för konsekvenserna av problem och missförhållanden i området. 
Detta är dock inte någonting som är utmärkande. Man är medveten om att tendenserna 
finns och jobbar mot dem.28

I projektet Ekostaden fanns en god intention och föresats om att i stor grad få med de 
boende. Här visade sig dock tydligt problemet med att från myndighetshåll ge ifrån sig 
makt och ansvar. Den medverkan som bedrevs fick mer karaktär av traditionell ”informeras 
och komma med åsiker”-tradition. Därifrån är det långt till en reell medverkan. 
En orsak kan vara att det saknas system och organisationsformer för en mer helhetlig 
medverkan. Tids och kostnadseffektivitet är också ett problem i sammanhanget. Ett väl 
utvecklat medborgarinflytande tar mer tid och resurser i anspråk. 
Att initiativet kommer uppifrån är ytterligare ett problem. För att en reell medverkan skall 
kunna äga rum måste de boende också vara beredda att ta det ansvar en maktdelning för 
med sig. Så var kanske inte helt fallet på Augustenborg, och det kan vara en orsak till att 
medverkanprojektet inte föll helt väl ut.
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5.3 PSYKOLOGISKA FAKTORER

Vi har valt att fokusera på psykologiska faktorer eftersom de är så avgörande för människors 
handlande och hur de förhåller sig till medverkan utifrån ett individuellt perspektiv. De 
faktorer vi tar upp här är identitet, maktlöshet, egenintresse och problemerkännande. 
Identitet är ett omfattande begrepp som har flera underkategorier, som till exempel ansvar, 
ägande och tillhörighet.  

5.3.1 Identitet

Identitet är något som uppstår som resultat av en meningsskapande process, där vi skapar 
mening i vår vardag och i oss själva, om oss själva och den situation vi befinner oss i. I 
meningsskapandet relaterar vi till omgivningen dvs såväl de människor som finns där, som 
den fysiska omgivningen; den byggda miljön och naturen. Lilja (1995), sid 66

Identitet har vi identifierat som den mest framträdande psykologiska faktoren. Människornas 
relation till en plats eller område är beroende av platsens identitet. 
Faktorn är uppbyggd av de relaterade underbegreppen Community spirit, tillhörighet samt 
ansvar och ägande.
En god community spirit stärker lokalsamhället genom att bidra med sammanhållning 
mellan de boende samt ger de boende en känsla av tillhörighet. Denna tillhörighet är viktig 
för att människor ska få en ägande relation till sitt område och ta ett större ansvar. 
Begreppet identitet förklaras inledningsvis med en teoriöversikt. 

Teori

Genius Loci
Christian Norberg-Schultz har fokuserat på platsers identitet i sin teori om stadens sturktur 
och psykologiska inverkningar. Han använder sig av det latinska uttrycket Genius Loci 
(platsens ande) och beskriver platsers identitet som en förutsättning för människans egen 
identitet och att dessa två identiteter förhåller sig i relation till varandra. Med sin teori visar 
han vikten av att ta hänsyn till människa och miljö, till omgivningens struktur och karaktär 
i arkitektur och planering. Vårt samhälle är under ständig förändring och Norberg-Schultz 
önskar därför besvara var vi känner oss hemma och vad som skapar trivsel och tillhörighet 
i vår egen miljö.29

Fysisk respektive kulturell identitet
Fysisk identitet bestäms i grunden av den fysiska miljön. Norberg-Schultz talar om hur 
människans identitet präglas av relationen till platser och ting. Det är inte tillräckligt med 
en fysisk miljö där man lätt kan orientera sig utan man måste även kunna identifiera sig 
genom god rumstruktur och identifikationsobjekt som ger en plats dess karaktär.30

De fysiska faktorerna som byggnadsmönster, rumstruktur och estetisk utformnig påverkar 
människans relation till en plats, vilken i sin tur påverkar den psykologiska uppfattningen 
av platsen.
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Kulturell identitet bestäms av att en viss grupp människor delar gemensamma erfarenheter, 
kunskap och värderingar.31 Det är detta individen relaterar till för att skapa mening i sitt 
vardagsliv. Kulturell identitet kan placeras i ett tids- och rumsperspektiv genom att det kan 
relateras till dåtid, nutid och framtid samt befinner sig i en miljö där både socialt liv och den 
fysiska omgivningen utgör begränsningar och möjligheter. 32 En persons kulturella identitet 
bestäms oftast av den sociala miljön som personen befinner sig i. 

Relationen till byggda miljöer
Även Elisabeth Lilja tar upp den fysiska miljöns betydelse i relation till människans 
identitet. Det finns en stark kritik mot att många av dagens byggda miljöer har en kännbar 
brist på sammanhang och mening, något man bör ta hänsyn till i en splittrad vardag. Denna 
kritik och debatt har pågått sedan miljonprogrammet började  ifrågasättas i slutet av 1960-
talet. Dagens kritik riktar sig mer mot stadsutvecklingen och upprustningen av stadens 
centrala delar. Livsvillkoren i staden förändras och den fysiska omgivningen har en allvarlig 
inverkan på människan där.33

Lilja talar om vikten av en varierande och inspirerande fysisk miljö för att den 
samhörighetskänsla som bygger upp vår identitet ska infinna sig och för att människan ska 
öka möjligheten till emotionella bindningar med sin omgivning.34

Identitet relaterat till fallstudier

Svartlamoen är ett område med en mycket tydlig identitet. Den kulturella identiteten är 
grunden till sammanhållningen och det kollektiva handlandet. De flesta av de boende 
kommer från samma sociala miljö och har kämpat mot ett gemensamt mål, vilket format 
dem som grupp och gör att identiteten särskiljer sig från andra områden.
Den fysiska identiteten  hänger samman med den kulturella, sätter premisser för och påverkas 
av den. Den fysiska miljön urskiljer sig från omkringliggande områden. Detta medför att 
Svartlamoen, förutom den klara fysiska avgränsnigen, har en tydlig fysisk karaktär vilket 
stärker och tydliggör identiteten. Husen och uterummens speciella karaktär visar prägel av 
den kulturella identiteten med spontanitet och anarki. Relationen mellan människorna och 
platsen är väldefinerad och Svartlamoen kan sägas ha en tydlig och stark Genius loci.

Augustenborg är ett betydligt större fysiskt område och har mångkulturell istället för 
en enhetlig kulturell identitet. Detta stärker på sätt och vis lokalmiljön, men ser man på 
Augustenborg som en enhet saknas den gemensamma andan som finns på Svartlamoen.
Innan projektet Ekostaden startade hade området tappat sin Genius loci och Augustenborg 
var nästan bortglömt. Malmöbor visste inte var det låg och inte många var intresserade 
av att bosätta sig där. Den ursprungliga identiteten med god social och fysisk miljö hade 
försvunnit och man hade problem med en negativ image.35

Den fysiska miljön på Augustenborg har en god ursprunglig struktur med mycket luft 
mellan husen, stora friarealer och en mänsklig skala. Därför var förutsättningarna goda och 
genom Ekostaden har man lyckats återskapa en god fysisk miljö med goda uteområden. 
Vattnet och dammarna fungerar som identifikationsobjekt och har gett området en tydligare 
karaktär. Människorna har fått en förstärkt relation till området och på så sätt underlättas 

65



1  2  3  4  5  6  
ANALYS

återuppbyggandet av områdets identitet. 
Genom att stärka lokalmiljöerna stärker man också de olika kulturella identiteter som 
finns. Områdets identitet har förvandlats från ursvensk folkhemsidyll till världsomfattande 
kulturrikedom. Identitetens otydliga, näst intill obefintliga, tid är över och Genius loci har 
hittat tillbaka.

Community spirit – Ägande, ansvar och tillhörighet

Community spirit är till viss del det Norberg-Schultz kallar för Genius Loci men det är inte 
den fysiska platsens ande vi menar med community spirit utan samhällsandan. Community 
spirit byggs upp av de människor som bor i området och relationen dem emellan.
Begreppet community spirit fungerar som ett samlande begrepp på de underliggande 
faktorerna ägande, ansvar och tillhörighet. Ägande och ansvar presenteras separat men har 
en nära koppling till varandra. 

För att uppnå ett hållbart lokalsamhälle måste man hjälpa människor att utveckla en 
form av ägandeskap och ansvar. Endast om människor får se sitt eget bidrag till tanken 
om ett hållbart samhälle reflekterade i en långsiktig handlingsplan, kommer de att bättre 
acceptera förändringar och att aktivt deltaga i införandet av planerna samt känna ansvar 
för resultaten.  Aalborg deklarationen (1994)

Ägande
I båda fallstudierna ägs inte fastigheterna av de boende utan allt är baserat på hyresrätter. 
Här finns inga stora kommersiella intressen vilket varit förutsättning för områdenas 
utveckling. 
På Svartlamoen har detta varit en viktig del av processen och områdets identitet. Om 
bostäderna sålts av till de boende hade man missat den starka gemenskapen och kampen 
mot ett gemensamt mål med kollektivt tänkande.
I Augustenborg hade projektet Ekostaden inte varit genomförbart om området bestått av 
bostadsrätter med många olika ägare och intressen.36

Det är enklare att planera och utveckla ett område utan många privata intressen och det är 
lättare att bygga upp en gemensam identitet. 

För att engagera människor i ett hyresområde är det viktigt att de, trots ett formellt icke-
ägande, utvecklar en ägande relation till området. Genom detta tar de boende större ansvar 
och får större intresse för sitt område. 
På Svartlamoen har denna ägande-relation byggts upp genom att man låtit de boende få ett 
ägande till processen, en öppen dialog där man tagit väl vara på de boendes synpunkter.37 
Man har även överlåtit förvaltningen av området till de boende vilket innebär att de själva 
har ansvar för områdets utveckling och dagliga skötsel.

Ansvar
Självförvaltning, när den fungerar, är ett mycket bra redskap för att få människor att 
ta ansvar och öka ägandekänslan. Denna metod används även av MKB. Genom något 
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reducerad hyra tar de boende själva hand om sin bakgård. Det man själv planterar eller 
utformar tar man också ett större ansvar för. Dessutom ökar gemenskapen och man får ett 
ansvar mot de andra boende.
I ett så stort område som Augustenborg, är det svårt att uppnå samma äganderelation som 
finns på Svartlamoen. MKB har försökt införa självförvaltning här men detta har inte 
lyckats då missämja uppstod mellan de involverade boende.38

En förutsättning för ansvarstagande är kontinuitet i boendet. De som har bott länge i området 
tar ett större ansvar och får en mer personlig relation till området med ägandekänsla som 
följd.
Svartlamoen präglas av relativt stabila boförhållanden, de flesta har inga flyttplaner och 
många stannar länge i området.39 Augustenborg däremot präglas av en intensiv in- och 
utflyttning. Området fungerar för många som en mellanstation där man bor till man har 
tillräckligt med pengar att köpa sig en egen lägenhet.40 
När man bara är på genomfart i området har man svårare att utveckla en nära relation 
till området med mindre engagemang som följd. Det är därför viktigt att underlätta för 
långvarigt boende med olika möjligheter, som internt lägenhetsbyte på Svartlamoen, för att 
människor ska ta ansvar och engagera sig i utvecklingen av området.

Tillhörighet
Norberg-Schultz talar om att människan har ett behov av att kunna identifiera sig med sin 
omgivning. Denna identifikation lägger grunden till att en människa känner tillhörighet. 
På Svartlamoen skiljer den fysiska miljöen sig så kraftigt från omkringliggande områden 
att identifikation inte är något problem, området har en stark karaktär, en tydlig Genius 
Loci.
Tillhörighet på Svartlamoen är mer eller mindre en premiss. Den sociala miljön är så pass 
tydlig  att du som besökare känner tydligt att du är en ”outsider”. 
Det som de flesta intervjuade framhäver som speciellt med området är just den sociala 
miljön. De flesta boende är rekryterade från samma miljö vilket gör att sammanhållningen 
är mycket tät.41 Man pratar också skämtsamt om en speciell klädeskod, svartla´mo-bunaden, 
som visar att du är svartlamonit (svarta jeans, svart huvtröja och svart skinnjacka).42 
Man är mån om att få in flera sociala miljöer i området men den rockimage som området 
har gör att det mest är folk i de samma miljöerna som söker sig till området och området 
fungerar självrekryterande.43

I Augustenborg gav de fysiska förändringarna, genom projektet Ekostaden, området en ny 
och tydligare karaktär som var lättare för människorna att identifiera sig med.
Utöver att de boende lättare kunde identifiera sig så ökade stoltheten över området. Det 
att vara stolt över sin livssituation eller bostad stärker tillhörigheten. Området fick en 
yttre image som gjorde att människor runt om fick upp ögonen för Augustenborg och att 
människorna som bor där kände stolthet över att vara Augustenborgare.   
Stolthet över att vara Augustenborgare var det som skapade den starka tillhörigheten 
och sammanhållningen under 50- och 60-talet. I dag är den sociala tillhörigheten mer 
knuten till olika sociala miljöer mer än till det fysiska området, men man är ändå en 
augustenborgare. 
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MKB jobbar för att stärka den sociala miljön genom att uppmuntra det lokala föreningslivet. 
Man ställer källarlokaler till de boendes förfogande och ger visst ekonomiskt stöd. Det 
enda kravet är att det ska vara öppet för flera folkgrupper samt verka positivt för området.44 
Föreningslivet stärker den sociala miljön, skapar trivsel och nöjda boende. Området får ett 
gott rykte och där människor trivs finner man också tillhörighet.

5.3.2 Maktlöshet

Varför har de planterat ett kastanjeträd? Jag som tycker bäst om äppelträd, och varför är 
staketet runt min bakgård brunt? Jag som tycker bäst om rött.
Jag sitter här vid mitt fönster och de har fortfarande inte klippt ner mina buskar. 
Jag har en åsikt, jag har en vilja och ingen känner detta området så bra som jag.  Men är 
det någon som bryr sig? Det är väl ingen som lyssnar på mig.... ”Herr Svensson”

Maktlöshet uppstår bland annat genom det myndighetssystem vi har. De människor som 
vill förändra något, har ett engagemang, möter ett byråkratiskt system där allt är reglerat 
och varje liten förändring måste gå igenom papper efter papper och instans efter instans.45 
Människan blir väldigt liten i detta stora system och det är väldigt få som orkar göra sin 
röst hörd, man blir maktlös.
Maktlöshet blir också resultatet av omhändertagande politik. Det omhändertagande 
systemet, inklusive socialbidragsordningen, ger inte människan något att kämpa för, sträva 
mot och växa med. I stället blir många passiva och upplever maktlöshet över sin egen 
livssituation.

Under projektet Ekostaden i Augustenborg jobbade man intensivt med att engagera de 
boende. Problemet var här att man inte kunde visa resultat i god tid samt att de slutgiltiga 
besluten inte var de boendes önskan utan baserades på planerarens förslag.
Detta förde med sig maktlöshet hos de boende och bristande medverkan. 

Svartlamoen är unikt eftersom processen baserade sig på några eldsjälars envisa kamp 
om att nå sitt mål. Skillnaden från Augustenborg är att initiativet kom nedifrån och man 
lyckades vända de politiska åsikterna och vinna kampen. Tack vare kampandan upplevde 
aldrig de boende total maktlöshet, man levde på hoppet. Triumfen av deras envisa arbete 
bidrog sedan också till ökt självförtroende och makt över situationen. 

En av de intervjuade med invandrarbakgrund från Augustenborg, försöker motverka andra 
människors maktlöshet genom att statuera sig själv som exempel. Hon är en eldsjäl som 
kämpat för sin verksamhet och haft många motgångar men lyckats bevisa att det hon 
kämpar för är viktigt. Hon försöker intala andra att deras påverkan lönar sig genom beviset 
att ”kan jag så kan ni”.46
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5.3.3 Egenintresse

Ytterligare en psykologisk faktor som leder till människors medverkan är eget intresse eller 
egen vinning. Människors egenintresse kan verka både positivt och negativt. Många ser 
inte varför de ska engagera sig och ta ansvar i ett bostadsområde som ägs av kommunen, 
de ser ingen egen vinning i att engagera sig.47 Egenintresse utgör också ett hot mot det 
demokratiska styrandet av Svartlamoen. Många har svårt att se till det bästa för området 
och blir väldigt upptagna av hur deras egen situation förändras.48

Genom att visa vad människorna själva kan uppnå genom sitt deltagande vinner man ofta 
ett ökat engagemang. Dels kan man visa på ren ekonomisk vinning, som lägre hyra vid 
självförvaltning, eller ren intressevinning i form av att du själv har friheten att bestämma 
hur du vill ha din omgivning. Det sistnämnda är väldigt tydligt på Svartlamoen, där 
individens frihet varit högt prioriterad. Problemet med ett så anarkistiskt område är att 
det nu blivit svårt att organisera. Viss organsiering, på bekostnad av individens frihet och 
egenintresse,behövs för att området inte ska stå still utan fortsätta utvecklas.49

MKB har infört reducerad hyra om de boende själva ansvarar för bakgård och trapphus. 
På så sätt tillgodoses de boendes egenintresse i form av ekonomisk vinning. Detta system 
används dock inte just i Augustenborg, men fungerar väl i närliggande områden.

5.3.4 Problemerkännande

När projetet Ekostaden startade var uppslutningen på utvecklingsmötena stor. Många insåg 
områdets problem och önskade sig en förändring.50 Man var trött på den hårt belastade 
miljön och när någonting nytt presenterades blev man intresserad. 
Detta problemerkännandet är en viktig faktor för människors engagemang. 

Problemerkännande är ofta det som driver utveckling och förändringsvilja.
En del av de som bott länge på Svartlamoen och upplevt kampen är skeptiska till förändring. 
Det finns en önskan om att behålla den gamla mentaliteten då man stod som en förenad 
grupp med gemensamt mål och gemensam fiende. I dag är situationen helt annorlunda och 
förändringar är viktiga för områdets utveckling och organisation.51 De skeptiska väljer att 
blunda för behovet av förändringar och vill inte erkänna att det kan uppstå problem om inte 
förändring sker. Dessa personer blir därför svåra att engagera.
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ANALYS DEL 2

5.4 STRATEGIER

Strategierna beskriver handlingsmönster av de tidigare presenterade psykologiska och 
strukturella faktorerna. Inom strategierna presenteras i bland verktyg. Dessa verktyg är 
konkreta exempel på redskap som kan användas inom strategierna. 
Strategierna som vi identifierat genom fallstudierna är byggande av sociala strukturer, 
identitetsskapande fysisk miljö,  dold agenda, kommunikation och information, Agenda 21 
som legitimitet, ansvarsfördelning och uppföljning.
Varje del avslutas med en kommentar/slusats där strategien ses ur planerarens perspektiv. 

5.4.1 Bygga sociala strukturer 

En social struktur kan liknas med ett socialt nätverk. Att bygga en social struktur betyder 
att man skapar eller stärker sociala miljöer och kontaktnät i bostadsområdet.
Genom att bygga upp sociala strukturer i ett område förstärker man kulturell identitet samt 
ökar människors ansvar och deras känsla av tillhörighet. Genom att människor lär känna 
varandra, bygger man upp en social miljö och det är då lättare att engagera människor.52

Lokala organisationer

Lokala föreningar är ett gott exempel på sociala strukturer som är viktiga för att samla 
lokalsamhället och stärka tillhörigheten. Kapitel 27 i Agenda 21 behandlar icke-statliga 
organisationers roll i samhället.
”27.1 Icke-statliga organisationer spelar en viktig roll för att skapa och genomföra en 
demokrati med reellt medinflytande. Deras trovärdighet beror på den ansvarskännande 
och konstruktiva roll som de spelar i samhället. Såväl formellt och informellt upprättade 
organisationer som rörelser på gräsrotsnivå bör erkännas som samarbetspartners när 
det gäller att genomföra Agenda 21. Den självständiga roll som spelas av icke-statliga 
organisationer inom samhället kräver ett aktivt deltagande. Självständighet är därför en 
viktig egenskap hos dessa organisationer och en förutsättning för aktivt deltagande och 
reellt medinflytande.” Agenda 21, UNCED (1993). 

En viktig strategi för att stärka den sociala lokalmiljön är att identifiera alla lokala föreningar 
som kan vara med och ta ansvar för områdets utveckling.
Denna strategi har starkt fokus inom u-lands planering där bristande myndighetssystem 
leder till att lokala organisationer, community based organzations (CBOs), blir viktiga 
ansvarstagare i lokalsamhällets utveckling. CBOs måste ofta ta ett stort ansvar för 
samhällets utveckling och funktion. Genom att stärka dessa organisationer får människorna 
större kontroll och makt över sin egen situation. Dessutom lokaliseras resurser så att 
invånarna i dessa länder, i större grad kan hjälpa varandra i stället för att vara beroende av 
en icke-fungerande stat. Genom stark gemenskap blir människorna i dessa samhällena mer 
motståndskraftiga inför kriser samt tar ett ansvar för varandra.53 
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Föreningslivet ger människor en chans att utvecklas och växa. Genom att bryta isolering 
och anonymitet och skapa goda förutsättningar för gemenskap kan man vinna ökat 
engagemang.  
Inom det lokal föreningslivet kan det dock finnas dolda motiv med egen vinning 
som drivkraft. Erfarenheter visar att arbetet i lokala föreningar bör vara ideellt för att 
föreningsarbetet ska bygga på behov och inte finansiella fördelar. En anställd projektledare 
saknar ofta det samma engagemanget som en volontär. Man uppnår även större förtroende 
och trovärdighet om arbetet är volontärt.
Frivilliga och ideella mötesplatser (föreningar) får ofta bättre kontakt med de boende och 
eftersom de inte är projektbaserade lever de vidare så länge det finns intresse och behov.54

Inom Augustenborg har Fosie stadsdelsförvaltning satsat på de lokala föreningarna genom 
att ordna möten där de olika föreningarna kan utbyta idéer med varandra samt att man 
diskuterar vilka behov stadsdelen har och hur man tillsammans kan tillgodose dessa 
behov.55

MKB stödjer lokala föreningar i hopp om att stärka gemenskapen och trivseln i området. 
Teater Augusten är ett projekt i Augustenborg som riktar sig till de över 55 år. Teatern 
är ett folkhälsoprojekt med teater som verktyg. Alla som vill är välkomna att delta och 
tillsammans sätter man upp en kabaré. Resultatet har blivit att fler äldre bryter sin isolering, 
träffar många andra och vinner självförtroende.56

På Svartlamoen är den sociala miljön essentiell för områdets existens och för att bevara 
den organisationsstruktur man har. Områdets identitet präglas av gemenskapsanda och 
sociala strukturer byggs upp mer eller mindre av sig själv. Man anstränger sig dock för att 
upprätthålla den täta sociala miljön genom lokala samlingsplatser, som café, gemensamt 
frivillighetsarbete samt kollektivt boende.
Det finns dock vissa risker med att bygga sociala strukturer, om de blir för täta kan det 
uppstå problem med att se saker objektivt.
Den täta sammanhållningen på Svartlamoen kan verka hämmande på områdets utveckling. 
Man får svårt att erkänna problem, undviker att bemöta interna konflikter och har svårigheter 
med att se helheten och den långsiktiga utvecklingen.57

Lokalisering av intressen 

Att använda ett tema eller intresseområde som appellerar till den målgrupp man önskar 
nå kan fungera som ett verktyg för att stärka den sociala miljön. Genom att finna rätt 
nämnare kan man väcka till liv ett sovande engagemang. Som exempel kan nämnas att man 
inom MKB på Augustenborg har uppmuntrat en man med trädgårdintresse och gett honom 
rum för att utveckla detta intresse. Genom detta är mannen nu betydligt mer engagerad i 
områdets utveckling och deltar aktivt i möten om uterummets utformning.58

Genom att människor lär känna varandra och skapar nätverk är det lättare att lokalisera 
resurser och engagemang. Man uppnår också effekten av att de boende påverkas av 
varandras engagemang.
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På Svartlamoen försöker man täcka olika intresseområden genom de olika arbetsgrupper 
som finns i området. Genom dessa grupper samlas människor kring ett intresse och 
deltagarnas engagemang sprider sig vidare. För att få fler människor till arbetsgrupperna 
måste man i bland locka dem genom relaterade nämnare, eller visa på egen vinning. Detta 
för att få dem att inse att de faktiskt har ett intresse och ett engagemang inom sig.59

Gemensamt mål 
Kampen för bevarande av Svartlamoen är unik för just det området men bör ändå presenteras 
som ett verktyg.  Att kämpa mot ett gemensamt mål, eller för ett gemensamt intresse stärker 
den sociala miljön och engagerar människorna. Människor blir ofta mer passiva om de inte 
har något att kämpa för.60

På Svartlamoen innebar kampen också en form av tillhörighet, man jobbade mot en 
gemensam fiende – ”vi mot dem”.61

Vi önskar inte att uppmana till husockupation och stora kamper, men genom att hitta ett 
större gemensamt mål eller intresse som förenar människor och ge dem något att kämpa för 
kan man öka engagemanget. 
Att Svartlamoen är ett ekologiskt försöksprojekt kan ha en viktig inverkan på 
sammanhållningen. Det upprätthåller andan om att arbeta mot ett gemensamt mål. Att bo 
och leva ekologiskt innebär vissa omställningar och nya lösningar. Olika arbetsgrupper 
jobbar med detta och den sociala miljön stärks. 

På Augustenborg har man inte den samma kampandan som på Svartlamoen, men de 
olika föreningarna arbetar mot det gemensamma målet om att öka trivseln och stärka 
sammanhållningen i området.

Genom att lokalisera intressegrupper och lokala föreningar gör man samtidigt 
en lokalisering av vilka resurser som finns i området. Genom att stärka och 
underbygga dessa grupper vinner man bland annat en bättre ansvarsfördelning där 
organisationerna kan bidra i planarbetet. 
Att människor är organiserade efter intressegrupper underlättar för planarbetet. 
Det är lättare att engagera hela grupper än enskilda individer. Man får då också en 
uppfattning om vilka grupper som kan hjälpa till med vad under genomförandet.

5.4.2 Identitetsskapande fysisk miljö 

Genom att utforma goda fysiska omgivningar bidrar man till att stärka identiteten och 
människors relation till området. Estetisk utformning blir därför ett viktigt verktyg för 
upplevelsen av tillhörighet. Genom att framhäva och förtydliga vissa objekt underlättar 
man för människan att identifiera sig med sin omgivning och man förstärker områdets 
karaktär. 

På Augustenborg har man gjort stora åtgärder på den fysiska miljön. Den ursprungliga 
byggstrukturen var god med väldefinerade uterum av lagom storlek, men fasader och 
grönområden var i stort behov av upprustning. Området har förändrats till att få en helt 
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egen särprägel, där vattenhanteringen med dammar och kanaler har blivit central. 
I denna har man lyckats väl i att förena miljö med estetiskt uttryck. I dag undgår man 
översvämningar och utnyttjar samtidigt dagvattnet till att vara en del i den estetiska 
utformningen.
Vidare har man börjat återställa de ursprungliga husfasaderna med puts och tagit bort 
plåtbeklädnaden. Väggarna har tilläggsisolerats vilket minskar energikonsumtionen och 
fasaden andas nu bättre vilket ger bättre inneklimat. I tillägg till dessa miljövinster är det 
estetiska uttrycket mycket mer tilltalande och harmoniskt.
Augustenborg är ett relativt aktivt område, jämfört med andra i sitt närområde, där många 
boende framför sina åsikter och säger i från om något är fel. Detta kan bero på områdets 
utformning där det alltid funnits många lokala samlingspunkter.62

På Svartlamoen har man inte jobbat med den fysiska miljön på samma sätt som i 
Augustenborg, men man har varit mån om att bevara den ursprungliga estetiken som ger 
området dets karaktär och påverkar identiteten. Området är under utveckling och inom kort 
ska området förtätas med helt nya bostäder. Utformningen på dessa är framtagen genom 
samråd mellan boende och arkitekter, vilket fått till följd att byggnaderna är nyskapande och 
tillpassade områdets premisser om ekologisk hållbarhet och funktionalitet. Detta framgår 
av materialval och markanvändning.63

Arbetsgruppen för grönområden arbetar med en plan för att områdena ska bli mer användbara 
och strukturerade. Detta kommer i konflikt med de boendes frihet att kunna plantera ett 
träd där man har lust.64 Gröntgruppen försöker dock att se mer till områdets helhet och den 
ekologiska profil området har. Estetik och ekologi kan ofta stärka varandra, det ena ger ofta 
det andra.

Identitetsskapande omgivningar blir allt viktigare i ett stressigt och globalt samhälle. 
Den kanske viktigaste åtgärden är att skapa goda uterum med möjlighet för sociala 
mötespunkter. Man bör också tänka på identitetsskapande objekt som skapar 
variation och särprägel.
Som expert på planområdet finns risk att man ”överplanerar”. Vi anser att det är 
av väsentlig betydelse att man lämnar viss rörlighet i planerna så att de boende har 
frihet att fortsätta utformningen där planeraren slutar. 

5.4.3 Dold agenda 

Med dold agenda menar vi en strategi där man använder dolda motiv för att nå de mål man 
önskar. Det kan också förklaras med att man använder ett mål för att nå ett annat.
Denna metod är ganska utbredd och kan genomskådas i många projekt runt om i världen. I 
dessa fallen har man en dold agenda med officiella yttre mål och inofficiella inre mål. Detta 
kan medföra både positiva och negativa konsekvenser. 
Posistivt sett kan det vara en bra metod att komma åt problem som är svårdefinerade genom att 
gripa tag i mer konkreta problemformuleringar. Det kan vara ett sätt att lättare nå människor 
genom att göra projekten mer överskådliga och finna formuleringar som människorna kan 
relatera till. Genom detta kan man locka och ”lura” fram ett engagemang. 
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Negativt dolda agendor bygger ofta på egenintresse och prestige. En firma söker egen 
vinning eller en politiker vill rädda sitt rykte. En negativt dold agenda behöver dock inte 
få ett negativt utfall så länge inte egenintresset eller prestigen överskuggar det yttre målet 
eller den goda intentionen.

I våra fallstudier visar denna metoden sig tydligast i projektet Ekostaden. Projektet hade det 
yttre målet om att förbättra miljön och införa ett miljötänkande. Ett inre mål till projektet 
var dock att övervinna socio-ekonomiska problem.65 Man använde en dold agenda som 
strategi med ekologi som verktyg. 
I denna mening använde man sig av en positivt dold agenda. 
Ekologi kan alltså vara ett verktyg för att nå ett inre mål. Ekologi och miljötänkande ligger 
i tiden och är något som engagerar de flesta, på olika nivåer, och blir därför ett effektivt 
verktyg att samla folk kring. Dold agenda kan på detta sättet användas som strategi för 
lokalisering av intresse. 
De boende i Augustenborg hade också en dold agenda, eller dolt motiv. Många visade 
intresse för de miljöförbättringar som skulle genomföras i området och deltog på möten. 
För de flesta var det dock inte ett miljöengagemang som drev dem utan viljan av att få en 
förändring, tillföra området något nytt.
MKB jobbar för att stärka det lokala föreningslivet i Augustenborg. På så sätt stärks den 
social miljön och människorna upplever trygghet och en starkare tillhörighet. Under detta 
finns dock en dold agenda i form av att vinna profit till företaget, nöjda boende ger ofta fler 
boende. Egen vinning ligger till grund i denna agenda men resultatet är dock positivt och 
till godo för de boende. 

Det blev lagt en hel del politisk prestige i projektet Svartlamoen. På grund av det blev det 
viktigt också för kommunen att projektet blev lyckat, att det blev bra PR för Trondheim och 
de sittande politikerna.66 Här fanns med andra ord en dold agenda i politisk prestige, men 
med ett positivt resultat. Det blev vikitgt för politikerna att bevisa att de tagit rätt beslut 
därav den väl genomförda reguleringsplanen med hög grad av medverkan.

Positivt dolda agendor kan ha en viktig funktion, genom dessa kan man ofta 
vinna mer än enbart det primära målet. Ofta kan det innebära mer helhetliga 
problembemötanden, men vilka för enkelhetens skull läggs in under ett väldefinerat 
mål. 
När det gäller negativt dolda agendor är dessa svåra att undvika. Det finns alltid 
egenintressen som lätt tar över samt arbetsprestige både hos planerare och politiker.
Viktigt är att man lär sig att identifiera, både positivt och negativt, dolda agendor. 
Genom denna identifiering kan man positivt sett utveckla möjligheterna med planen 
och få ett bättre helhetsperspektiv. Samtidigt kan man lättare se komplexiteten och 
styra undan de negativt dolda agendorna.
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5.4.4 Kommunikation och information

Ska man uppnå en reell medverkan, där alla medborgare inkluderas, krävs välfungerande 
information och kommunikation. Skillnaden på information och kommunikation 
är att information innebär envägskommunikation, medborgarna informeras, medan 
kommunikation innebär en dialog. 
Begreppen har en viktig plats i Agenda 21. I kapitel 28 står det om de lokala myndigheternas 
ansvar att informera, upplysa och aktivera allmänheten för att främja en hållbar 
utveckling.67

Medier

Man kan använda flera olika vägar och medier för att föra fram information och uppnå god 
kommunikation. Både information och kommunkation är beroende av olika medier. Hur 
dessa fungerar i förhållande till vad man vill uppnå är essentiellt. 

Inom bostadsområden sker kommunikation främst genom boendemöten, gårdsmöten eller 
liknande. Men den mer informella kommunikationen, genom direkt kontakt mellan både 
boende och ansvariga är också viktig att tänka på. Vilka kanaler man väljer för information 
är också av betydelse. Information i bostadsområden sker vanligtvis genom lappar i trapphus 
eller brevlådor, ges ut i boendetidning, informationsblad etc. 

På Augustenborg är det främst MKB som sköter informationen till de boende. Detta sker 
vanligtvis genom uppslag i trapporna eller genom husvärd, vilka även fungerar som mer 
informella informationskanaler.68 Det som presenteras är ofta färdiga beslut och information 
om kommande åtgärder. Många av de boende saknar mer långsiktig information, att det 
skall hållas möten om framtida planer och utveckling. Detta var något som förekom under 
den mer intensiva delen av projektet Ekostaden, men som nu stannat av. Annars är de 
boende i stort sett nöjda med den information de får, och de känner att de vet var de ska 
vända sig med frågor och problem.69

På Svartlamoen är den viktigaste informationskanalen interntidningen ”Blant blomster og 
vrak”. Denna delas ut till alla boende varje månad. ”Blant blomster og vrak” är en intern 
publikation där ordet i stort sett är fritt. Det är viktigt för att bevara den demokratiska 
aspekten och platta organisationsstrukturen i området. I tidningen presenteras all information 
som de boende tycker är viktigt att dela med sig av. Här informeras om de planer som 
kommunen har, vad som sker i området och annat som kan vara av intresse.70 I och med att 
det bara är de boende själva som skriver i tidningen får all information en vinkling utifrån 
detta perspektiv. 

Ett viktigt och effektivt verktyg kan internet vara. Ett verktyg som kan användas både 
till information och kommunikation. Det är dock ett verktyg under utveckling med vissa 
begränsningar. Många har begränsad tillgång till internet och yngre generationer är de 
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största användarna. Till skillnad från annan information måste du här själv söka efter den, 
du blir inte matad med den, varför det krävs ett visst engagemang i grunden.

I Malmö har man startat ett medborgarnät där samhället kan kommunicera direkt med 
politiker och tjänstemän (www.aktivstad.net). Det är en kostnadsfri mötesplats, e-posttjänst, 
informationskanal och forum för dialog och engagemang. Här lägger politiker ut beslut och 
planer och medborgarna kan lämna förslag direkt till sin lokala politiker. Den fungerar som 
allmän informationskälla och mötesplats där medborgarna kan kommunicera med varandra 
och skapa kontakter. Ansvarig för nätet är föreningen e-kraft. Ännu har inte nätverket helt 
kommit i funktion. De har börjat med att mer organiserat låta politiker och medborgare 
mötas i frågestunder, men ännu är det en stund kvar till att intentionerna om ett aktivt 
demokratiforum är uppfyllda.71

Svartlamoen har en egen hemsida (www.svartlamon.org) där man kan hitta information om 
vad som händer i området och vilka projekt som är aktuella. Sidan innehåller också praktisk 
information både för de boende och andra intresserade. Hemsidan har också interna sidor 
som fungerar som kommunikationsmedium med diskussionsforum för de boende.

Förmedling

När det gäller kommunikation och information finns det många olika aspekter att ta hänsyn 
till. Vi presenterar här några av dessa vi har funnit genom våra fallstudier, som exempel på 
god och dålig information och kommunikation.  

Rätt nivå
Vad vi identifierat som en nyckel till god kommunikation och information, främst genom 
projektet Ekostaden, är att den sker på rätt nivå. Det är viktigt att man som expert på temat 
kommunicerar på de boendes nivå för att undvika överförmynderi. 
Trots stor satsning på god information och kommunikation nådde man inte helt fram med 
planerna om medverkan i Augustenborg. En orsak var att en del av informationen inte låg 
på de boendes nivå. För att engagera människor är det viktigt att informationen berör de 
boende personligt. 
När en landskapsarkitekt informerade om gårdarna på Augustenborg talade han om 1950-
talets trädgårdsarkitektur istället för att ta upp information kring de buskar och träd som 
växer utanför de boendes fönster.72

Man har också lärt sig att det är svårt att engagera folk kring stora helhetliga frågor, de 
flesta boende intresserar sig bara för det som sker utanför deras egen balkong. Man måste 
därför satsa på mer personlig och folklig kommunikation.73

Tydlighet
Dialogen mellan de boende och myndigheter/bostadsföretag är helt beroende av tydlig 
information. Om de boende inte upplever att de får tillräcklig information mister de intresset 
och engagemanget och då bryter man den viktiga kommunikationen som ska  föra till 
medverkan i planering. Det är dock inte tillräckligt med enbart information, det måste även 
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vara rätt sorts information. Informationen måste ske på ett språk som de boende förstår. 
Språket får inte vara för akademiskt och i flerspråkliga områden är det viktigt att se till att 
olika översättningar finns tillgängliga.74

Augustenborg är en flerkulturell stadsdel där språkbruket blir väsentligt. Man har satsat 
på tolkar vid informationsmöten samt information på flera språk i trappuppgångar och 
liknande. Det finns dock en oenighet inom kommunen om flerspråkig information. Några 
menar att det ökar segregationen och gör det svårare för invandrare att passa in i det svenska 
systemet då språk är nyckeln till integration. Projektledaren för Ekostaden håller inte med 
om detta och använder metaforen, ” för att någon ska kunna öppna dörren måste man först 
låsa upp”. Han menar att det för att öka integrationen är viktigare med tydlig information i 
stället för krav om språkkunskap.75

Tillgänglighet
De boende på Augustenborg anser inte att intentionen om bred medverkan blev prioriterad fullt  
ut. De som arbetade med Ekostaden befann sig på ett låst kontor på Augustenborgsgården, 
där de boende ibland upplevde att de inte fick ett bra bemötande. När man möttes av en låst 
dörr eller ett otrevligt bemötande tappade man modet och intresset av att påverka.76 Här 
visade sig tendenser till att  kommunikationen blev envägsriktad i stället för att basera sig 
på en dialog. 

Dålig kommunikation är ofta ett resultat av dålig information, budskapet har inte nått fram 
till de berörda och då finns heller inget att kommunicera kring.
I kampen för att bevara Svartlamoen var tillgängligheten på information en viktig del. Tack 
vare att de boende hade några personer inom kommunadministrationen som uppdaterade 
dem på information om processen kunde de på bättre sätt framhäva sin sak.77

Det är dock inte denna informella information vi önskar att belysa utan vikten av en öppen 
dialog genom ärlig och tydlig information för att på så sätt skapa förtroende hos de boende 
och uppmuntra engagemang. 

Former 
Hierarkiska mötesstrukturer och organisationer missgynnar ofta bra kommunikation, då 
många inte vågar säga sin mening medan vissa åsikter får en extra framträdande position.
Tillit och respekt är viktigt för kommunikation. Detta kan uppnås genom att lära känna de 
boende på ett mer informellt sätt än det man uppnår via möten. Projektledare för Ekostaden, 
Trevor Graham, uppehöll sig mycket på Augustenborg. Han träffade människor i deras 
hemmiljö där de kände sig trygga och fick därför en personligare  relation till de boende. 
Genom att släppa på formaliteter har människor lättare att öppna sig och expertisen får en 
mer rättvisande verklighetsuppfattning, än den man får inne på plankontoret.78

Under utformningen av reguleringsplanen på Svartlamoen uppnådde kommuntjänstemännen 
betydligt större respekt genom att möta de boende i deras hem, man valde att lämna kontoret 
och jobba i fält. Detta gav bättre kommunikation, snabbare lösningar på plats samt bättre 
kunskap för båda parter om området och arbetsprocessen.79
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Kommunikation blir en central faktor eftersom den är väsentlig på alla nivåer, både 
mellan tjänstemän och boende, och inom dessa grupper.
Kommunikation mellan administration och medborgare är den mest centrala för att 
uppnå medverkan. Om vi tillsammans ska jobba mot ett hållbart samhälle är det 
väsentligt att denna dialog fungerar. Den måste vara ärlig, ske på rätt nivå, ha en 
tydlighet och form som gör att den inte leder till missförstånd eller får andra negativa 
konsekvenser. Likadant är det med information. Den skal vara adekvat, finnas 
tillgänglig och vara lättförståelig för att den ska kunna utgöra ett grundlag för en 
saklig och konstruktiv medverkan.

5.4.5 Agenda 21 som legitimitet

Att Agenda 21, ett dokument som visar på en väg mot ett hållbart samhälle, presenteras 
som strategi beror på den tyngd och genomslagskraft det har fått och att det därför kan 
användas som legitimitet för beslut och handlingar i enlighet med de principer som där 
finns deklarerade. 

Agenda 21 är inte juridiskt bindande, men de länder och kommuner som anslutit sig till 
programmet bär ett ansvar att följa de regler som man gemensamt utformat för att nå ett 
hållbart samhälle. Ofta går de principer som Agenda 21 framhåller på tvärs med hur det 
traditionella arbetet utförs. I startfasen kan detta nya förhållningssätt verka omständigt 
och krävande med avseende på tid och resurser. För att få igenom beslut som följer 
detta hållningssätt hjälper det därför att ha ett välkänt internationellt handlingsprogram i 
ryggen.  
Att legitimera beslut utifrån Agenda 21 är en strategi som kan användas både av medborgare 
och myndigheter, i både ett uppifrån- och nedifrånperspektiv. Medborgare kan använda det 
för att kräva sina rättigheter och trygga lokal medverkan, och myndigheter för att driva 
igenom planförslag och liknande.

De boende på Svartlamoen var väl insatta i det lokala Agenda 21 dokumentet och kände 
till deras rättigheter enligt den tredje vägvisaren; Ett nedifrån och upp perpektiv ska säkras, 
med bred medverkan från invånarna.80 Man använde detta som ett verktyg för att få igenom 
sina krav om deltagande och legitimera kampen. Tillsammans med kommunen utformade 
man i reguleringsplanen Svartlamoen som stadsekologiskt försöksöksområde. Med hjälp 
av denna vinkling på planen, med stöd i Agenda 21, fick kampen om bevarande en extra 
tyngd och legitimitet. Agenda 21 blev en gemensam värderingsgrund för både  kommunen 
och de boende att utarbeta planen från.

Projektet Ekostaden bygger på grundförutsättningarna i Agenda 21 om ett hållbart samhälle. 
Man ville ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i området, baserat på ekologiska principer. 
Också här användes Agenda 21 för att legitimera de satsningar och åtgärder som vidtogs. 
Speciellt ser man kopplingen till finansiering, och hur viktigt det är att få den tyngd Agenda 
21 ger i ansökningar.81 Att projektet Ekostaden överhuvudtaget blev genomfört berodde på 
att de fick statlig finansiering, genom investeringsprogrammet för ekologisk omställning. 
Agenda 21 som legitimering av projektet innebar här ekonomiska resurser som vinning. 
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Att följa Agenda 21-dokumentets principer ger många fördelar, både i form av bättre 
närmiljö och handlingsberättigande, samt bidrar till målet om en hållbar utveckling. 
Genom att visa på kunskap till principerna och att ett projekt eller en plan följer dessa, 
kan man lättare föra fram och få genomslagskraft för sina idéer. Detta både med 
avseende på finansiering och generell acceptans. Vi anser det viktigt för planerare att 
visa att de följer med i utvecklingen. Många kommunsektorer och liknande instanser 
har dålig insikt i Agenda 21, därför är det av stor betydelse att relatera projekt eller 
planer till detta så att kunskap sprids vidare. 

5.4.6 Ansvarsfördelning 

Under de strukturella faktorerna har vi presenterat maktdelning. Ansvarsfördelning ser vi 
som en strategi för maktdelning och ansvarstagande.
Passiviserande och omhändertagande politik har visat sig ha en hämmande effekt på  
engagemang. Vi har tidigare nämnt att då människan har något att kämpa för eller ett 
mål att nå upp till, så tar man större ansvar och intresserar sig mer för vad som sker i sin 
omgivning. 
Genom att fördela makt, så att människan får större självbestämmande, kan man vinna 
större ansvarstagande. Det är hela samhällets ansvar att nå målet om ett hållbart samhälle, 
men då måste man först öppna upp för detta ansvarstagande. 
En alltför omhändertagande politik ger inte människan något att kämpa för, sträva mot och 
växa med. I stället blir många passiva bidragstagare och upplever maktlöshet över sin egen 
livssituation.82 

En av de främsta orsakerna till att medverkan inte blev så omfattande som det var tänkt 
under projektet Ekostaden låg i svårigheten för myndigheter och andra instanser med 
makt att släppa ifrån sig ansvar. Kanske berodde detta på att traditionella arbetsmetoder, i 
samklang med passiviserande politik, inte tar hänsyn till en mer aktiv medverkan. Dessa 
arbetsmetoder är så inarbetade att det blir svårt med nytänkande.83

Detta visade sig bland annat i försöket med självförvaltning. När detta inte helt fungerade 
lät man inte de boende själva, eller tillsammans med dem, reda ut hur man skulle få det att 
fungera. Istället gick man in och tog över förvaltningen igen.84 Detta visar på hur man från 
överordnat håll har svårt att ge ifrån sig ansvar på allvar. 

På Svartlamoen har de boende fullt ansvar, detta medför att de själva ansvarar för att lösa 
eventuella problem som uppstår. Kommunen fungerar inte som en överförmyndare som går 
in och löser problemen eller tar tillbaka självförvaltningen om den fungerar dåligt, det är 
upp till de boende om arbetsstrukturen ska fungera. Detta bidrar till att ge de boende större 
makt över sin egen situation och ger dem större möjlighet att visa ett ökat ansvarstagande.

Trots att man kommit långt från myndighetshåll att ge i från sig ansvar finns vissa problem 
med ansvarsfördelning. Det traditionella arbetssättet ligger djupt rotat hos kommunens 
tjänstemän, vilket gör det svårt för dem att anpassa sig till de nya regler som finns i 
planbestämmelserna.85
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Vi anser att människan växer med ansvar och av att känna att man själv kan påverka 
sin livssituation. Genom att myndigheter släpper i från sig en del av makten och låter 
människan fatta mer självständiga beslut och får se resultat av sin egen medverkan, tror vi 
att man uppnår större engagemang. 

Människans eget ansvar

Det finns mycket kritik att rikta mot ett omhändertagande politiskt system, men vi bör även 
framhäva vikten av människans eget initiativ till ansvarstagande. Alla bidragstagare är inte 
passiva, utan det finns många som trots motgång jobbar för det de tror på och engagerar 
sig i samhällets utveckling. I våra intervjuer på Augustenborg visar det sig att de som är 
engagerade i boendemöten och liknande ofta är människor som är aktiva även i andra 
sammanhang, som på fritiden eller i arbetslivet. 
Vi lever i demokratiska länder där människan trots allt har ganska stor frihet att styra över 
sitt eget liv. Det är därför upp till varje person att ta ett eget ansvar. 
Det är ett problem att man på överordnad nivå inte kan släppa i från sig mer ansvar men 
samtidigt finns det en passiv mentalitet hos många boende att ”varför ska jag göra något för 
hyresvärden, jag betalar ju för att bo här”.86 Detta kan man i och för sig se som ett resulat 
av en passiviserande politik, där människorna inte ser vikten av att ta ett samhällsansvar. 
Därför bör man på högre nivå underlätta för detta personliga ansvarstagande, och kanske 
ställa mer krav.

På Svartlamoen har de boende tagit eget ansvar från starten och det är därför väl inarbetat. 
Kanske kan man sammanlikna ansvarsstrategin på Svartlamoen med u-lands strategi. I u-
länder finns inget omhändertagande system och därför måste människorna ta eget ansvar för 
sina liv. På Svartlamoen hamnade man också på sätt och vis utanför det omhändertagande 
systemet eftersom man motsatta sig kommunen och det politiska systemet. På så sätt blev 
man även här tvungen att ta eget ansvar och till viss del agera självförsörjande.

Horisontal ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen bör, enligt vår mening, inte enbart ske vertikalt i samhällssystemet 
utan också horisontellt inom kommun och myndighet. Tvärsektoriellt arbete innebär 
delat ansvar och ett projekt eller en process blir då inte personberoende utan lagberoende. 
Sektorindelning har präglat kommunsystemet sedan uppbyggandet efter plan- och bygglagen 
från 1947, 1965 i Norge, då man önskade att varje sektor skulle skapa en förvaltning som 
kunde motsvara de olika nämnderna.87 Sektorerna har sedan dess arbetat uppdelat där man 
försvarar sina egna intressen.
Medborgarna ser till samtliga behov och resurser som finns där de bor eller arbetar, medan 
kommunerna planerar och lämnar service sektorsvis.88 Detta får till följd att man missar de 
helhetliga lösningarna och ett gemensamt ansvarstagande. 
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Genom att fördela ansvar på alla samhällsinstanser och invånare blir det lättare att 
jobba mot det gemensamma målet om en hållbar utveckling. Medborgarna påverkas 
psykologiskt med större självförtroende och mindre maktlöshet. Den strukturella 
sidan får mer resurser genom medborgarnas eget ansvar och självförvaltning. 
För att uppnå fullt fungerande ansvarsfördelning måste man undvika överförmynderi, 
man måste lita på att de boende kan hantera eventuella problem på egen hand. Om 
man kontrollerar hur det fungerar och griper in för mycket finns risken att de boende 
tappar respekten och drivkraften till ansvarstagande. 

Som planerare bör man satsa på att arbeta inom tvärvetenskapliga grupper. Samarbete 
mellan dicipliner verkar heltäckande och ansvar fördelas. Genom att ge mottagarna, 
de boende, större ansvar inkluderas de bättre i planprocessen. Engagemanget blir 
starkare och medverkan större. 

5.4.7 Uppföljning 

”Det är viktigt att människor får se sina egna bidrag, till idéen om ett hållbart samhälle, i 
en långsiktig handlingsplan. De kommer då lättare acceptera förändringar, aktivt deltaga 
i genomförandet samt känna ansvar för resultaten.” Aalborg-deklarationen (1994)

För att hålla engagemang vid liv måste man se till att visa resultat. Människor måste få se 
att deras bidrag följs upp och att deras medverkan har betydelse. Man måste anstränga sig 
för att leva upp till människors förväntningar.

Under projektet Ekostaden gjorde man misstaget att till en början bygga stora förväntningar. 
Detta var en medveten strategi för att öka engagemanget men då man inte kunde leva upp 
till förväntningarna och tidsplanen sprack fick man motsatt effekt.89 De boende fick inte 
se något resultat av sin medverkan vilket gjorde att de boende tappade förtroende och 
motivationen till att engagera sig. 

Risken med projekt är att en dag tar pengarna slut eller projekttiden är över och då missar 
man ofta en ordentlig uppföljning. Detta kan medföra förvirring hos de boende, något de 
blivit vana vid tas helt plötsligt bort på grund av att projektet nu är slut. 
De boende på Augustenborg saknar uppföljning av projektet Ekostaden. Man vet inte 
om projektet är avslutat eller om det fortfarande pågår. De boende önskar att de fått mer 
information om vilka resultaten eventuellt är.90

Under den mer aktiva projekttiden skedde det mycket och området utvecklades, nu har allt 
stannat upp och projektet börjar gå i glömska.91

På Svartlamoen har man upplevt en ökning i de boendes engagemang efter att kampen 
vunnits. Människorna fick se resultat av sitt engagemang och att det lönade sig, man fick 
bekräftelse på att det går att påverka. Det finns exempel på boende som blivit engagerade 
först efter kampen och orsaken till detta var att det goda resultatet tände ett hopp och 
bevisade att man faktiskt har makt att påverka sin egen situation.92
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Kommuen har haft en god uppföljning och genomförandet av reguleringsplanen fick kanske 
de sista skeptiska till att tro på det lönande i engagemang och medverkan.

Projekt lämnar ofta områden utan uppföljning, det finns ofta inte tid att försäkra sig 
om att projektet fortsätter att leva och utvecklas. För att förhindra detta måste man 
tänka långsiktigt, utöver projekttiden, och se hela processen.
För att projetket ska kunna leva vidare bör medverkan från de boende finnas med i 
alla faser. Projektet kan sedan lämnas över i deras förvaltning.
Man bör även tänka på att inte dra i gång något man inte kan slutföra. Lovar man 
full medverkan är det viktigt att detta syns genom hela projektet. Man bör undvika 
snabba beslut av experter, full medverkan innebär att beslut ska godkännas av alla.
Genom att skapa stora förväntningar man inte kan leva upp till mister man förtroende 
och risken är att människorna inför nästa projekt har förlorat sitt engagemang. 

5.5 RESULTAT

Under denna analys har vi sett på flera olika faktorer som påverkar medverkan. Utifrån hur 
dessa behandlas i olika strategier och med olika verktyg blir resultatet mer eller mindre 
engagemang hos de boende. Om medverkan helt misslyckas leder det till att de boende blir 
passiva i förhållande till deras område. 

Att resultatet antingen är engagemang eller passivitet är kanske lite förenklat, men vi ser det 
som två huvudriktningar. Engagemang är den viktigaste förutsättningen för att människor 
som bor i ett område ska få inflytande över sin egen situation och kunna vara med och 
påverka utvecklingen. 
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6.1 INLEDNING

I detta avslutande kapitel går vi tillbaka till utgångspunkten av arbetet genom att besvara 
de frågeställningar som presenteras i inledningen. Vi ser även närmare på fallstudierna och 
presenterar slutsatser relaterade till de likheter och olikheter som finns mellan Svartlamoen 
och Augustenborg. Därefter rekommenderar vi fördjupningar och vidare studier, vilka vi 
anser relevanta för en fortsatt utveckling av temat vi behandlat i denna rapport. Varför vi 
anser att medverkan och lokalt engagemang är viktigt presenteras under en avslutande 
diskussion. 

6.2 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vad påverkar lokalt engagemang?
Hur skapar man och tar till vara på lokalt engagemang?

Vi har valt att inte försöka presentera några konkreta åtgärder som svar på dessa 
frågeställningar, eftersom vi anser att svaret ligger på en mer överordnad nivå.
Den första frågeställningen behandlas i analysens psykologiska och strukturella faktorer. 
Den andra frågeställningen är till viss del besvarad under analysens andra del, i form av 
exempel på strategier. 
Det större perspektivet och en mer generell slutsats kan sammanfattas i begreppet helhetligt 
tänkande, som vi anser är speciellt centralt för hur man från en planerares synvinkel 
handskas med medverkan och lokalt engagemang. 

Helhetstänkande 

De identifierade faktorernas sammanhang skapar en viktig förutsättning för helhetligt 
tänkande, vilket vi anser centralt för fungerande medverkan. Ser man endast till en faktor i 
sig själv missar man helheten. 
Engagemang och medverkan är komplext och situationsberoende. De många olika faktorer 
som påverkar är olika från situation till situation. Detta är också en anledning till att vi 
inte vill göra några mer konkreta val och prioriteringar av hur man ska arbeta för att stärka 
lokalt engagemang. Vi lever i ett allt mer komplext samhälle, varför behovet av att kunna 
identifiera viktiga faktorer samt koppla samband blir allt viktigare. Det är viktigt att man i 
varje specifik situation skapar sig en förståelse av komplexiteten och sammanhangen, och 
utifrån detta gör prioriteringar och val angående vad man ska satsa på.  

Helhetstänkande handlar inte bara om förståelse utan även om ett handlingssätt och 
problemangripande. Medverkan och engagemang innefattar som sagt många fält och 
problemställningar, samt berör många olika sektorer och områden man inte kan negligera. 
För att stärka lokalt engagemang måste man arbeta tvärsektoriellt och låta utgångspunkten 
vara lokalsamhället och inte den enskilda sektorn. 



Genom ansvarsfördelning väver man in alla aktörer. Fler människor tar ansvar och 
engagemanget som följer av detta underlättar i arbetet för att nå helhetliga lösningar. Man 
måste lita på att medborgarna kan ta ansvar för sin egen situation och inte göra sig själv, 
som expert, oumbärlig. Maktdelning är essentiellt för engagemang och därför en speciellt 
viktig faktor. 

Vår slutsats ligger innanför de stora fokusområdena i Agenda 21. Den tredje vägvisaren i 
det norska dokumentet behandlar helhetssyn som en viktig strategi för att nå målet om en 
hållbar samhällsutveckling.

3.Helhetssyn och tvärsektoriellt tänkande – Genom att se flera sidor av naturen, 
 produktionen, människan och samhället i ett större sammanhang, ökar man 
 möjligheterna för att komma fram till mer hållbara lösningar.1 

6.3 LÄRDOMAR FRÅN FALLSTUDIER 

Utöver svaret på våra frågeställningar, som presenterats ovan och i analysen, finns det också 
andra slutsatser och erfarenheter man kan dra utifrån våra fallstudier. Med utgångspunkt 
i de kriterier vi satte upp för val av våra studieområden, se kap 2, väljer vi att presentera 
några erfarenheter och jämförelser. Vidare presenteras också några generella slutsatser 
man kan dra utifrån jämförelser och skillnader mellan de båda områdena Svartlamoen och 
Augustenborg.  

Ekologisk profil

Båda fallstudierna har en ekologisk inriktning, vilket var ett av kriterierna vi satte upp i 
starten. Då ett projekt eller planarbete har en ekologisk profil är man ofta väl medveten 
om innehållet i Agenda 21 och jobbar inte enbart efter den ekologiska delen utan efter 
alla principer som behövs för att nå ett hållbart samhälle, inklusive långsikitgt tänkande, 
medborgardeltagande och helhetssyn. Genom ekologisk profilering når man fler mål än 
just miljöförbättring, bland annat högre grad av medverkan. 

Existerande situation

Ingen av fallstudierna innefattar nybyggande på jungfrulig mark. Projekten har inneburit 
förändringsprocess av befintlig situation. Detta tror vi kan ha betydelse för graden av 
medverkan. Människor har lättare att relatera till sin närmiljö och ser behov som förankras 
i vardagen. 
Det är viktigt att använda sig av boendemedverkan även i nybyggnadsprojekt, men denna 
medverkan får en annan vinkling och härstammar inte från de boendes tidigare relation till 
området. 
För att nå ett hållbart samhälle krävs många omställningar och nytänkande. En av de största 
utmaningarna är ekologisk omställning av existerande områden, där det redan finns fasta 
premisser och invanda rutiner. 
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Unikt och nyskapande

Den form av medverkan vi framhåller som reell finns inte med i den traditionella planeringen 
med expertfokus. Det krävs nya arbetsstrukturer och nytänkande för att planering med 
medverkan ska fungera. 
Om man ska fortsätta utvecklingen i planeringen vidare inom traditionen av social 
mobilization, som John Friedmann föreslår, blir det viktigt att fokusera på medverkan. Han 
talar om en ny planeringsera med fokus på självförvaltning och 
community action. Social mobilization framhäver bland annat kollektivt handlande 
nedifrån, helhetssyn samt genomgripande planering.
I våra fallstudier har man prövat nya metoder och angreppssätt. Detta har resulterat i större 
fokus på medverkan och gett en tankeväckare inom den kommunala  administrationen. 
Den något annorlunda arbetsstrukturen har även bekräftats genom goda resultat och visar 
på en utveckling av planeringen i en tradition av social mobilization. 

Nedifrån respektive uppifrån-perspektiv 

En av de kanske mest centrala skillnaderna i de områden vi studerat, Svartlamoen och 
Augustenborg, är hur initiativet till en medverkansprocess har uppstått. På Svartlamoen 
kom initiativet nedifrån, det var de boende själva som framhävde sina rättigheter och sina 
behov. På Augustenborg, genom projektet Ekostaden, kom initiativet uppifrån baserat på 
förutsatta behov hos de boende. 
Det framgår tydligt att initiativ nedifrån ger ett bättre resultat i form av lokalt engagemang 
än då initiativet kommer uppifrån. Då initiativet kommer nedifrån är de boende redan 
engagerade, medan engagemanget måste väckas då initiativet kommer uppifrån.
Ett initiativ nedifrån kräver mycket av medborgarna och är ganska ovanligt i våra nordiska 
länder. Därför har uppifrån-initiativet en viktig roll i att väcka engagemang och starta ett 
nedifrån-perspektiv.
Agenda 21 fungerar som ett verktyg för detta genom den fjärde vägvisaren där det står att 
medverkan är väsentligt för att trygga ett nedifrån och upp perspektiv där hela lokalsamhället 
deltar.

Storlek

Storleken på de områden vi studerat skiljer sig väsentligt. På Augustenborg bor det ca 
3000 personer, medan det på Svartlamoen bor ca 200 personer. På Svartlamoen är den 
sociala miljön väldigt tät och de flesta känner varandra. Denna bekantskap underlättar för 
medverkan och lokalt engagemang. På Augustenborg är denna sammanhållning mer eller 
mindre omöjlig på grund av områdets storlek. 
Inte bara våra erfarenheter visar att medverkan fungerar bättre i mindre och mer homogena 
områden. Här har människor ofta mer likartade värderingar och lättare att enas om frågor 
kring området. I stora områden kan det därför vara viktigt att dela in området i mindre 
lokalsamhällen.2



Två länder

Även om våra två studieområden ligger i olika länder, är det inte det som är den huvudsakliga 
skillnaden mellan dem. Rent generellt är Sverige och Norge ganska närliggande, inte bara 
geografiskt, och jämförelser mellan områdena blir mer beroende av andra faktorer. 
Men trots att Svartlamoen är ett unikt fall i Norge tror vi ändå att det kan finnas vissa 
skillnader i mentalitet mellan Norge och Sverige. Detta är inget vi studerat närmare, men 
vi tycker oss kunna se vissa tendenser vilka kan vara intressanta att nämna här. 
På Svartlamoen kan man se effekten av att det norska politiska systemet har en något mindre 
passiviserande och omhändertagande karaktär än det svenska. Den kamp som bedrevs där 
hade kanske inte uppstått i Sverige. Folkhemsbyggandet i Sverige har fört med sig ett 
välordnat land, där inget lämnas åt slumpen. Därför existerar knappast sådana områden 
som Svartlamoen och aktivistkulturen blir inte lika framträdande. 
Kanske har norrmannen en större toleransnivå för att det inte är så välordnat och kanske är 
svensken bekvämare och mer anpassad till ett passiviserande system? 

6.4 VIDARE STUDIER 

Vår studie avgränsar sig till att behandla identifiering av påverkande faktorer och strategier. 
Studien är grundläggande och det finns många fördjupningar att gå vidare med inom temat 
medverkan och lokalt engagemang.

Samband

Vi har tidigare framhävt att det finns samband mellan faktorerna. Dessa samband kan 
utvecklas och kartläggas. Man skulle kunna eftersöka kedjereaktioner, vad händer med de 
andra faktorerna om en påverkas? På så sätt kan man sätta faktorerna i ett nätverk där vissa 
får en mer central betydelse och fungerar som katalysatorer för de andra.
Ytterligare samband som kan undersökas är de mellan det som vi klassificerat som 
premisser (fysiska och ekonomiska) och faktorerna. I analysen har vi funnit ett klart 
samband mellan de fysiska premisserna och de psykologiska faktorerna men på grund av 
arbetets avgränsningar har detta inte studerats närmare.

Tvärvetenskaplighet

Vårt tema, medverkan och lokalt engagemang, är brett och berör många dicipliner. Denna 
studie har baserats på våra tidigare erfarenheter och kurser inom samhällsplanering. För 
att ge studien ett större djup och bredare resultat skulle den kunna genomföras genom en 
tvärvetenskaplig analys. Tvärvetenskapligt arbete blir allt viktigare i ett samhälle där fler 
och fler arenor integreras. Genom att tillföra bland annat en sociologisk, psykologisk och 
nationalekonomisk vinkling till denna studie kan man se behovet av lokalt engagemang i 
andra perspektiv. 
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Jämförelse med U-land

Att dra paralleller utanför Norden kunde ytterligare bredda undersökningen och ge större 
helhet i ett mer globalt perspektiv. I lokal Agenda 21 framhävs vikten av att lokalsamhällen 
ska lära av varandra, både nationellt och internationellt. Framförallt hade undersökning 
av lokalsamhälle i utvecklingsland varit ett intressant bidrag till medverkandiskussionen. 
Detta eftersom dessa lokalsamhällen har en helt annan struktur än våra och en ännu större 
betydelse för samhällsutvecklingen.
I u-länder har man en närmare grannrelation och lokalt engagemang. Lokalsamhället 
spelar en organisatoriskt viktig roll, då den statliga organisationen ofta är ostabil. I i-länder 
däremot fungerar den politiska administrationen och det är därför lätt att bortse från det 
lokala perspektivet. 
Ytterligare en orsak till att det lokala engagemanget är större i u-land är att människorna 
har en närmare koppling till traditioner och sina ursprungliga rötter. I den västliga och mer 
moderna världen har man tappat denna närkontakt med sitt ursprung och därför mist en del 
av sitt lokala engagemang.

6.5 DISKUSSION

Vad är det som gör att medverkan är viktigt? Varför skulle det vara relevant att använda 
extra resurser i form av tid och pengar för att prioritera att vanliga människor ska få vara 
med och bestämma?  

Svaret på detta är inte entydigt och det har ganska stora dimensioner. I Agenda 21 presenteras 
medverkan som en viktig del på vägen mot ett hållbart samhälle. Huvudorsaken till detta 
är att för att genomföra de förändringar som behövs måste alla samhällsmedborgare 
deltaga. Det är ett kollektivt ansvar att ta hand om vår jord. I en reell medverkanprocess 
blir människor medvetna om sina omgivningar och tar sin del av ansvaret för lokalområdet. 
Om alla människor tar sitt ansvar för de nära omgivningarna kan man komma längre mot 
målet om ett hållbart samhälle. Det viktiga är att sätta detta i handling och komma längre 
än de fina orden. 

I det demokratiska styreskicket ligger en förutsättning av att medborgarna har ett visst 
engagemang. I det minsta krävs det att de flesta röstar vid allmäna val. 
Man kan fråga sig varför det är viktigt med lokalt engagemang i en globaliserad värld. Många 
av dagens urbana människor har ett litet förhållande till den plats de bor på. Deras identitet 
knyter sig ofta till andra ting, till subkulturer som baserar sig på intressen och livssituation. 
Den lokala förankringen blir bara en plats där man bor, men inte har en relation till. Men 
den plats man bor på är ändå där man sätter ifrån sig det största ekologiska fotavtrycket. Ett 
lokalt engagemang är av betydelse för hur man förhåller sig till ett hållbart samhälle. Det 
faktum att samhället blir mer och mer globaliserat gör inte att vi kan strunta i vår närmiljö. 
För att kunna ta ansvar i ett globalt perspektiv måste det få en lokal förankring. Annars blir 
det alltför lätt att skyffla problemen under mattan och förflytta dem till andra situationer 
och världsdelar. 
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I ett samhälle där individens personliga utveckling ofta anses viktigare än samhällets kan 
man också föra in ytterligare en aspekt av en lokal tillhörighet. Trots att världen finns i 
vardagsrummet har människan behov för en lokal förankring. Att världen kommer närmare 
betyder att gränser suddas ut och människan kan hamna i ett rotlöst tillstånd. Att kunna 
definera sin tillhörighet blir viktigare, trygghet i att kunna identifiera sig vid en plats. Det 
behövs något fast i en värld som mer och mer präglas av flyktighet. Det är viktigt att 
inte glömma bort lokalsamhället utan finna kombinationen av det globala och det lokala. 
Genom denna kombination tar man det bästa från alla håll och skapar en god plats, en god 
stad, ett gott land och ett hållbart världssamhälle.
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Noter kapitel 6

1 Lokal Agenda 21 (2004-02-18)
2 Byggforskningsrådet (2000), sid 8
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BILAGA 1

Intervjuguide

Intervju med _______________________

Fakta
Ålder

Kön

Nationalitet

Yrkeshistoria och utbildning

Familjestiuation

Bostadshistoria

Fritidsintressen

 Ideelt arbete 

 I eller utanför området

Frågor 
Frågan innefattar följdfrågan varför/varför inte där det passar.

Frågor med kortfattade svar

Hur länge planerar du att bo i området? Vill du flytta?

Vad vet du områdets historia?

Vad anser du vara speciellt med ditt område?

Har du mycket kontakt med dina grannar? Vilka och var?
 Trapp/hus/gård/område

Hur mycket tid tillbringar du i området? 

Umgängeskrets i förhållande till området? 
Mer kontakt med vissa? Vad och hur?



Är den fysiska miljön tillfredsställande ur gemenskapsynpunkt?
 Gårdarnas utformning/naturliga samlingspunkter/mm

Deltar du i gemensamma aktiviteter? 

Deltar du i möten angående områdets utveckling? 

Frågor med mer utförliga svar

Vet du var du ska vända dig med åsikter eller problem?

Blir dina åsikter hörda? Vem lyssnar i så fall

Vet du vad som händer i området? Framtida planer?

Hur får du veta ting som händer i området?

Vem bestämmer i området, vem har makten?

Är du nöjd med din bosituation? Vad önskar du förändra?

Finns det problem i området?

Situation för och efter projekt (kamp/ekostad)? Positiva och negativa förändringar?

Varför är du engagerad i området? Alt. Vad ska till för att du ska engagera dig?




