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Förord

Föreliggande rapport är en dokumentation och utvärdering av det försök 
med charretter som genomfördes i Vägverkets regi under 2005. Syftet var att 
pröva charrette som metod för hantera komplexa problem som rör transport-
system och stadsutveckling. 

En charrette kan liknas vid en väl förberedd workshop där alla viktiga in-
tressenter i en planeringsfråga intensivt arbetar tillsammans för att utveck-
la gemensam kunskap, förståelse och i bästa fall konsensus kring lösning-
en av ett planeringsproblem. Kreativiteten i gruppen stimuleras genom att 
deltagarna parallellt med dialogen medverkar i ett skissarbete där nya lös-
ningar utvecklas och konsekvenserna av olika förslag snabbt går att avläsa 
och bedöma. Metoden bygger på teorier om konflikthantering, förhandling, 
konsensusbyggande, utveckling av samhörighet och förtrogenhet med frågan 
samt en styrka att gemensamt arbeta fram nya kreativa förslag.

Charretterna genomfördes i Kiruna, Ludvika och Söderköping. Helhetsin-
trycket är positivt och vi har fått ökad kunskap om hur man praktiskt bör gå 
tillväga. Intresset för detta arbetssätt har väckts på flera håll. En kraftfull 
sådan insats i ett tidigt planeringsskede kan snabba på och underlätta den 
fortsatta planeringsprocessen enligt PBL och/eller Väglagen.

I rapporten presenteras upplägg, aktörernas uppfattning samt forskarens 
analys och reflektioner. 

Vägverket, Borlänge september 2006 

Janeric Reyier 

Chef Verksamhetsstyrning
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Sammanfattning 

Vägverket har ett samlat ansvar för hela vägtransportsystemet och dess ut-
veckling. Inom ramen för detta ska Vägverket vara samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till övriga aktörer inom sektorn. Ett samspel mellan 
planeringen av transportsystem och bebyggelse är en förutsättning för att 
åstadkomma hållbara städer och regioner. Medverkan i samhällsplaneringen 
är därmed fokuserad på att verka för att integrera planeringen av bebyggelse, 
infrastruktur och transporter.  

Med bakgrund i ansvaret att verka för att integrera planeringen av bebyg-
gelse, infrastruktur och transporter samt utveckla metodik och samord-
ning mellan dessa sektorer har Vägverket tagit initiativ till tre charret-
ter under 2005. I Kiruna realiserades ett intensivseminarium med kommu-
nens politiker och tjänstemän i översiktsplanegruppen i samverkan med 
Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen. I Ludvika genomfördes en char-
rette arrangerad av kommunen, Vägverket, Banverket och regionala organ 
tillsammans med inbjudna intressenter från befolkningen i Ludvika. I  
Söderköping genomfördes en charrette arrangerad av kommunen, Vägverket, 
götakanalbolaget, Regionförbundet östsam och Länsstyrelsen i östergöt-
lands län tillsammans med inbjudna intressenter från befolkning och orga-
nisationer i Söderköping.  

Charretterna har dokumenterats och utvärderats av en oberoende forska-
re, tekn. dr. Kristina L nilsson, från institutionen för stad och land vid SLu 
i uppsala. avsikten med dokumentationen är att ge en beskrivning av hur 
verkstäderna genomfördes praktiskt. utvärderingen har gjorts för att visa 
på de fördelar och nackdelar som metoden och dess varianter innebär, som 
grund för att utveckla och förbättra framtida planering för integration av 
bebyggelse och infrastruktur. Rapporten pekar på de vinster som kan göras 
med charretter som en del i en mer omfattande planeringsprocess. den visar 
också på de svagheter metoden har och diskussion förs om vilken roll char-
retter kan ha i planeringsprocessen.  

Slutsatsen är att charretter har stora möjligheter att fördjupa frågeställning-
ar inom planeringsprocesser genom att många ingående delar av planerings-
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frågorna läggs fram och behandlas vid sammanhållna seminarietillfällen. 
Planeringen har möjlighet att bli mer långsiktigt hållbar genom att fråge-
ställningar, olika alternativ och eventuella motsättningar kommer fram i ett 
tidigt skede. På det sättet kan planerna bearbetas fram till alternativ som 
fler kan ställa sig bakom vid beslut om framtida förändringar.  

Charretter kan ge alltför höga förväntningar på att man under några inten-
siva dagar kan komma fram till ett färdigt utarbetat förslag. det är mer rea-
listiskt att ett eller några förslag arbetas fram för att senare bearbetas och 
behandlas i en traditionell planerings- och beslutsprocess. avsikten med att 
bjuda in företrädare för de intressen som finns för den aktuella planerings-
frågan på orten, är att bredda kunskapsunderlaget och företräda fler värde-
ringar som behandlas i verkstäderna. det är viktigt att se charretten som ett 
komplement till den demokratisk förankring som sker i de lagstadgade sam-
rådsförfarandena.  

Rapporten vänder sig till Vägverkets tjänstemän, tjänstemän och politiker 
inom kommuner, myndigheter och organisationer, samt andra intresserade 
av samverkansmetoder inom planeringsfältet.

Sammanfattning
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Inledning

Vägverket har prövat nya samverkansarenor, t.ex. charretter som metod för 
att i dialog med berörda parter hantera komplexa problem som rör trans-
portsystem och stadsutveckling. Vid en charrette möts de mest berörda in-
tressenterna i en planeringsfråga för att under en koncentrerad tid utveckla 
gemensam förståelse, kunskap och i bästa fall lösning på, eller identifiering 
av huvudalternativ för, det aktuella problemet. tillsammans med respektive 
kommuner, Banverket och regionala myndigheter har Vägverket tagit initia-
tiv till att pröva charretter som nya samverkansformer i stadsutvecklings-
frågor i Kiruna, Ludvika och Söderköping. dessa tre fall har gett möjlighet 
att studera olika sätt att underlätta och öka kvaliteten vid komplicerade och 
komplexa planeringsfrågor. 

utgångspunkten har varit att en kraftfull insats i ett tidigt planeringsskede 
kan snabba på och understödja den fortsatta planeringsprocessen. Charrette 
används här som en sammanfattande benämning på charrette, planerings-
seminarium, intensivseminarium m. fl. liknande metoder. den kan alltså ut-
formas på olika sätt, bygga på något olika metoder och framför allt anpas-
sas till den lokala situationen. För att bedöma charretternas möjligheter och 
lämplighet i olika planeringssituationer har arbetet följts och utvärderats av 
en fristående forskare. 

9Inledning



Bakgrund

I Vägverkets inriktningsdokument från 2005 anges viljeinriktningen för Väg-
verkets medverkan i samhällsbyggandet1.

Vägverket har ett samlat ansvar för hela vägtransportsystemet och dess ut-
veckling. Inom ramen för detta ska Vägverket vara samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till övriga aktörer inom sektorn. Ett samspel mellan 
planeringen av transportsystem och bebyggelse är en förutsättning för att 
åstadkomma hållbara städer och regioner. Medverkan i samhällsplaneringen 
är därmed fokuserad på att verka för att integrera planeringen av bebyggelse, 
infrastruktur och transporter. 

Vi har vidgat arbetet från att vara vägbyggare till att vara samhälls- 
byggare. Inriktningen för Vägverkets medverkan i samhällsplane-
ringen är att:

a Identifiera, utveckla samt sprida kunskap och metoder för sam- 
 hällsplaneringens möjligheter att bidra till hållbar utveckling 
 av transportsystemet

B Verka för utveckling och omställning av transportsystemet i den 
 regionala och kommunala samhällsplaneringen

C Påverka transportarbetet och fördelningen på transportslag

 
Vägverkets vägplanering behöver samordnas med den kommunala 
planeringen. Vägverket behöver också förbättra det interna samar-
betet så att enhetliga budskap förs fram oavsett om Vägverket upp-

1 Vägverket 2005.  
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träder som sektorsföreträdare, väghållare eller myndighet. Föränd-
ringar i befolknings- och bebyggelsestruktur, strukturomvandling i 
näringslivet samt teknikutveckling inom transportområdet föränd-
rar förutsättningarna för samhällsplaneringen. genom beslut som 
tagits utifrån proposition 2001/02:20, Infrastruktur för ett långsik-
tigt hållbart transportsystem ökar Vägverkets insatser i samhälls-
byggandet vad avser regional utvecklingsplanering och planering av 
stadens transporter. 

Vägverket har i uppdrag att gå från ”vägbyggare till samhällsbygga-
re”. En del i detta uppdrag innebär att integrera infrastrukturplane-
ring i övrig samhällsplanering. Konkret betyder detta att Vägverkets 
vägar på ett bättre sätt ska integreras i stadsbyggandet. under flera 
decennier har strävan varit att avlasta många städer och samhäl-
len från genomfartstrafik genom att bygga nya förbifarter. Idag har 
medvetenheten ökat om att trafiken på många huvudvägar har sitt 
mål i den närbelägna staden eller tätorten. denna närregionala trafik 
har i många fall en större omfattning än fjärrtrafiken. detta har med-
fört att planer för förbifarter idag omprövas och nya lösningar söks 
för att förbättra eller förflytta genomfarter och integrera dem i den 
övriga stadsutvecklingen. dessa integrerade genomfarter kan ibland 
även medföra förstärkningar av handel och besöksnäringar. 

även om planeringsbeslut tagits i enlighet med lagen och av representan-
ter i demokratiska politiska organisationer, så har många människor varit 
missnöjda med utvecklingen och upplevt sig ha små möjligheter att påverka. 
därför anser många det angeläget att utveckla metoder för mer direkt demo-
kratisk medverkan i planeringen för att bättre arbeta igenom förslagen innan 
de behandlas i politiska beslutande organ. 

detta är bakgrunden till att Vägverket har tagit initiativ till att genomföra 
ett antal planeringsseminarier, i form av charretter vid några komplicerade 
eller komplexa infrastrukturproblem på geografiskt spridda orter i landet. 
avsikten har dels varit att pröva hur nya typer av planeringsmetoder fung-
erar, dels ”att vägleda vägplanerare i stadsbyggandets breda ansats att finna 
lösningar på planeringsproblem som integrerar och sammanväger de anspråk 
människor har på stadens funktioner till en estetiskt tilltalande lösning”. 

Vid övergripande strategisk kommunal planering avstannar ibland plane-
ringsprocessen. det kan bero på att planeringsfrågorna är komplexa eller att 
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processen kommit till ett skede där beslut måste mogna i en politisk process, 
för att komma vidare. det kan även bero på att skilda aktörer och intressen-
ter involverade i planeringsprocessen har alltför olik syn på planens inrikt-
ning eller på hur processen ska drivas vidare. 

Ett sätt att komma vidare i detta läge kan vara att anordna en charrette. 
denna kan genomföras under 2-� dagar där huvudaktörer och huvudintres-
senter i den aktuella planeringsfrågan samlas för att intensivt diskutera och 
skissa på möjliga alternativa lösningar på planeringsuppgiften. Syftet med 
charretten är att vid dess slut eller en kort tid efter nå konsensus om pla-
nens innehåll och fortsatta hantering. Charrette är här en sammanfattande 
benämning på charrette, planeringsseminarium, intensivseminarium m. fl. 
liknande metoder. den kan alltså utformas på olika sätt, bygga på något olika 
metoder och framför allt anpassas till den lokala situationen. 

ordet charrette kommer från franskan och betyder “liten kärra”. I slutet av 
1800-talet cirkulerade på Ecole des Beaux-arts i Paris små kärror på vilka 
studenternas slutliga inlämningar samlades in. Studenterna följde kärran 
för att hinna lägga sista handen vid sina arbeten, ända in i sista stund före 
inlämning. ordet har amerikaniserats och kommit att stå som uttryck för 
det intensiva och kreativa arbete som föregår inlämningen av ett planför-
slag.  Benämningen charrette-process eller charrette-planering är okänd för 
de flesta människor, även för dem som arbetar inom planeringsområdet. Mo-
tivet att ändå använda det okända begreppet är dels att det står för en speci-
fik metod. dels beror det på viljan att väcka nyfikenhet bland människor att 
vilja ta reda på vad begreppet charrette innebär.

Rapporten behandlar erfarenheter från charretter genomförda i tre mindre 
svenska kommuner. de medverkande kommunerna har begränsade personel-
la och ekonomiska resurser och har ställts inför komplicerade eller komplexa 
planeringsproblem som ska lösas inom en pressad tidsplan. I alla tre fallen 
ingår tunga infrastrukturfrågor integrerade i stadsbyggnadsmiljöer. För-
utom kommunala aktörer och intressenter, boende eller verksamma i kom-
munen var även de nationella transportverken, Vägverket och i Kiruna och 
Ludvika även Banverket, varit involverade. I rapporten beskrivs även några 
andra exempel på dialogprocesser från olika håll i landet. 

de tre charretterna har genomförts på olika sätt beroende på planeringsfrå-
gans art och andra lokala förutsättningar. de har visat sig vara ett bra sätt 
att förstå komplexiteten och att driva på en pågående process. Charretter-
na har gett många intressanta erfarenheter som kan vara av intresse för en 
större krets av myndigheter, kommuner och andra intresserade att ta del av. 

Bakgrund
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I rapporten har begreppet charrette använts som en benämning på en metod  
att samverka på inom planeringsfältet. det skulle kunna översättas till det 
svenska ordet planeringsverkstad.  Begreppet charrette har dock valts som 
gemensamt begrepp på de metoder som nu genomförts på initiativ av Väg-
verket.

I rapporten används bl.a. begreppen aktörer, intressenter och samverkans-
arenor. Med aktör menas här de som aktivt deltar i planeringsprocessen, 
dessa har oftast en formell roll i processen. Med intressent menas här de per-
soner eller grupper som har ett eller flera intressefrågor i det aktuella pla-
neringsprojektet. Enligt plan- och bygglagen, väglagen samt järnvägslagen 
ska intressenter ha möjlighet att framföra idéer och synpunkter på projektet. 
det finns ändå tillfällen där denna möjlighet är eller upplevs som begränsad. 
Med samverkansarena menas här nya typer av platser eller sammankomster 
där alla aktörer och intressenter som är berörda av planeringsproblem eller 
projekt kan samverka för att tillsammans komma fram till gemensamma lös-
ningar.

Bakgrund
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Metodik

under 2005 genomfördes ett planeringsseminarium i Kiruna 18-19 april, en 
charrette i Ludvika 19-21 maj, samt en charrette i Söderköping 14-16 novem-
ber. Planeringsarbetet inför och genomförandet av de tre charretterna har  
följts och utvärderats av en oberoende forskare. utvärderingen gjordes i form 
av en flerfallsstudie med tre unika fall. Fallen är medvetet valda då de be-
dömts kunna ge god information och ny kunskap om det som studeras. Målet 
har varit att samla erfarenheter, och vetenskapligt utvärdera resultatet och 
värdet av de tre charretterna. Vägverket angav att utvärderingen skulle fo-
kusera på Vägverkets roll och ansvarsområde, d.v.s. sektorsansvaret. För att 
bedöma detta fanns behov av att även samla och inkludera andra aktörers, 
främst kommunernas, erfarenheter översiktligt.  

utvärderingen har omfattat följande moment. Inläsning av förutsättningar 
samt kontakt med Vägverket och kommunerna. Medverkan vid några plane-
ringsmöten inför var och en av charretterna. detta har innefattat besök i kom-
munerna för att i dialog med Vägverket och kommunen få en förståelse för för-
utsättningarna för att genomföra charretten. deltagande i hela genomförandet 
av charretterna under � dagar, samt dokumentation av deras genomförande. 
Intervjuer med nyckelpersoner som på olika sätt varit involverade i genomför-
andet av charretterna, ca 6 personer/fall. Slutsatser och reflexioner kring erfa-
renheterna av dessa charretter har sammanställs i denna rapport.  

utvärderingen har genomförts med kvalitativa metoder, d.v.s. genom att 
göra deltagande observationer, göra intervjuer, läsa dokument och tolka och 
bedöma det samlade materialet. detta skiljer sig från kvantitativa metoder 
där man använder sig av t.ex. enkäter, gör beräkningar och hanterar det sam-
lade materialet statistiskt. I detta fall har utvärderarens deltagande obser-
vationer och intervjuer av nyckelpersoner tolkats kvalitativt. utvärderingen 
har genomförts med en interaktiv metod. detta innebär att huvudintressen-
terna främst Vägverket, Banverket och respektive kommun har varit delak-
tiga i utvärderingen för att öka dess relevans och framtida användbarhet.  

Huvudintressenterna har varit delaktiga genom att deras syn på genom-
förandet framkommit genom intervjuer, vars innehåll ligger till grund för 
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sammanställningen av rapporten. Intervjuerna har gjorts 2-� veckor efter 
charretternas genomförande, för att deltagarna fortfarande skulle minnas 
genomförandet bra, men samtidigt haft en tid att reflektera över resulta-
tet. För att begränsa omfattningen av utvärderingen har inte alla deltagar-
na bland arrangörerna eller i arbetslagen  kunnat intervjuas. de kommenta-
rer som framkommit under lagarbetets gång och de samtal som fördes med 
dem i pauserna har antecknats. dessutom har kommentarer från deltagarna 
kommit med via intervjuer av arrangörerna.  

någon jämförande utvärdering har inte varit avsikten att göra, eftersom 
charretten endast genomförts med en metod och vid ett tillfälle i vardera 
kommun. det finns därför ingen möjlighet att jämföra med andra metoder 
eller något 0-läge. Resultatet av utvärderingen har sammanställts i resone-
rande form, där fördelar och nackdelar förs fram och diskuteras.  

under charretterna har utvärderaren varit deltagande observatör för att do-
kumentera och göra sin bedömning av seminariets genomförande och huvud-
sakliga resultat. utvärderaren har deltagit under hela charretterna och har 
vid lagarbetena i huvudsak följt ett lag för att kunna iaktta dess utveckling 
av diskussion och skisser på förslag. andra personer var utsedda att följa och 
anteckna utvecklingen i de övriga lagens arbete.  

Från varje undersökt fall har intervjuer gjorts med 2-� personer från kom-
munerna, 4-5 personer från Vägverket, 1 person från Banverket samt 1-2 per-
soner från regionala organ. öppna frågor valdes för att lyssna på vad de in-
tervjuade berättade mest och mer inlevelsefullt om. På det sättet fångades 
det som intervjupersonerna har uppfattat som viktigast. Vid intervjuerna 
har nedanstående halvstrukturerade frågor ställts. Med halvstrukturerade 
frågor menas att de öppna frågorna har en viss struktur för att ge svar på 
undersökningens huvudfrågor och försäkra sig om att alla intervjuade får 
samma frågor. 

Vilka förväntningar hade du på seminariet/charretten innan  den  
 genomfördes?

Hur tyckte du att planeringen av seminariet/charretten fungerade,  
 vad kunde ha gjorts annorlunda?

Vad tyckte du om genomförandet av seminariet/charretten?  
 Strukturen? Lagarbetena? Inspirationsföreläsningar?  
 de öppna mötena? Resultatet?

•

•

•

Metodik
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Vad var din roll i planering, förberedelse respektive genomförande?

I vilka sammanhang tycker du att charretterna är lämpliga att  
 genomföra?

Vad lärde du dig av att vara med att arrangera och/eller delta i  
 charretterna? Vad gjorde störst intryck på dig? 

Statsvetaren Vedung2 definierar utvärdering som ”bakåtriktad mekanism 
som är tänkt som att fungera framåtriktat”. Med det menar han att berörda 
politiker, myndigheter, enskilda som utför offentliga uppdrag och andra in-
tressenter förutsätts ta utvärderingen i bruk för att korrigera misstag och 
förstärka framgångar och därmed åstadkomma en bättre fungerande offent-
lig sektor. Vedung hävdar att utvärdering kan tillämpas i tre situationer: vid 
kvalificerad uppföljning, vid förklarande processvärdering samt vid använd-
ning av utvärderingens resultat. den här aktuella utvärderingen betecknas, 
som en förklarande processvärdering genom att den har för avsikt att för-
klara och reflektera över de processer som utvärderats. Förklarande process-
utvärdering är ett kvalitativt, helhetsorienterat tillvägagångssätt, som står i 
skarpast tänkbara kontrast till experiment och reflexiv kontroll.  

grundfrågan i förklarande processanalys kan ges två formuleringar. den 
ena är hur det kommer sig att de resultat som faktiskt uppstår kan skilja 
sig från den offentliga insatsens officiellt reglerade mål och förväntningar? 
den andra är hur det kommer sig att de önskade resultaten uppnås utan att 
insatsen bidragit till detta eller rentav trots insatsen? Vilka faktorer är det 
alltså som mer generellt kan tänkas förklara överensstämmelse eller skillnad 
mellan officiella avsikter och faktiska resultat? Med resultat aves här utfall 
av det som genomförts.  

Carlsson skriver i sin bok utvärdering – mer än en metod �att de medverkan-
de intressenterna bör vara med och påverka utvärderingen så att det som ut-
värderas berör dem. En större delaktighet ökar utvärderingsresultatets rele-
vans för intressegrupperna och därmed hela utvärderingen. Carlsson anger 
också olika syften med utvärderingar. Syftet med den avsedda användningen 
kan vara att utveckla verksamheten, d.v.s. om resultatet av utvärdering av en 
metod ligger till grund för förändringar nästa gång metoden används bidrar 

2 Vedung 1991, 2002
� Carlsson 1999

•

•

•
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utvärderingen till att metoden successivt utvecklas. En utvärdering kallas 
formativ då dess syfte är att förbättra en pågående verksamhet. Summativ 
utvärdering är till för att utvärdera om en viss insats givit förväntat resul-
tat.  

denna utvärdering betecknas i första hand som formativ då dess syfte är att 
förbättra en verksamhet som idag anses ha brister. Resultatet av utvärde-
ringen ska kunna användas som stöd i andra situationer och bidra till att me-
toderna vidareutvecklas. utvärderingen är även summativ då den diskuterar 
om insatsen med charretterna kan ge förväntat resultat. om det verkligen gör 
det är dock inte möjligt att värdera förrän om flera år då de utarbetade för-
slagen kan tänkas ha genomförts.  

Metodik
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Samverkansmetoder 

Sedan mitten av 1990-talet har ambitionerna höjts för en högre grad av sam-
verkan mellan olika aktörer och intressenter i planeringsprocesser. Krav och 
förväntningar har ökat både från befolkningen och från statligt håll på en 
högre grad av genomsiktlighet i planeringssammanhang. det har drivit på 
en utveckling av nya metoder och nya arenor för att samverka. Många pla-
neringsorganisationer har under det senaste decenniet prövat nya former på 
olika nivåer och grader samt nya arenor för samverkan mellan planeringens 
många parter.  

Forskaren arnstein4 kategoriserade redan på 60-talet olika grader av delta-
gande och samverkan i form av en stege med åtta pinnar. det högsta steget 
kallar han för invånarnas kontroll, vilket sällan kan uppnås då det är mycket 
inom planering som beslutas i politiska organisationer. Möjligen kan man 
säga att invånarna i en bostadsrättsförening har kontroll över sitt hus. det 
näst högsta steget kallas för delegerad makt, det kan exemplifieras med en 
lokal hyresgästförening som får planera bostadsområdets lekplatser efter 
delegation från fastighetsbolaget. det tredje steget uppifrån kallas för part-
nerskap, när olika parter går samman för att likvärdigt planera något.  

det fjärde steget uppifrån kallar arnstein för samverkan, där de som plane-
rar bjuder in invånarna för att diskutera och samverka med dem om det som 
ska planeras. Steget under det kallas för konsultation, vilket motsvarar det 
vi brukar benämna samråd. där konsulterar de som planerar de berörda in-
vånarna för att få mer kunskap och höra deras synpunkter. det tredje steget 
nerifrån kallas information, när planerarna anordnar möten för att enkelsi-
digt informera om förestående förändringar.  

den näst lägsta pinnen kallar arnstein för terapi, när bara vissa delar av de 
framtida förändringarna förs fram för att lugna invånarna. och det lägsta 
steget kallas manipulation, när informationen t.o.m. manipuleras och san-
ningen om förändringarna eller projektet undanhålls. Charretterna, som 

4 arnstein 1969
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denna rapport behandlar vill jag placera på stegpinnen kallad samverkan, 
då huvudaktörerna bjuder in intressenter för att samverka i aktuella plane-
ringsfrågor. 

de charretter som utvärderats inom detta projekt kan behöva relateras till 
andra liknande samverkansmetoder som prövats i andra sammanhang. 
några former av deltagande och samverkan presenteras här med ett antal 
exempel på tillämning i Sverige. det florerar många namn på metoderna och 
det finns ingen entydig eller vedertagen definition på benämningarna. de be-
skrivningar som presenteras nedan refereras till respektive författare eller 
projekt. I tabellen ges en översikt över några olika samråds- och dialogformer 
och därefter beskrivs och exemplifieras rådslag, charretter och dialoger.  

Vägverket Stockholm gjorde 1999 en idébok kring metoder för dialog kallad 
Samråd & dialog – en idébok för den som ska arrangera någon form av dialog5 
dialog definieras i den boken, som ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, 
idéer och åsikter mellan två eller flera parter i ett samtal. dialog ses som en 
tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation. dialog förutsätter att 
man får tillfälle att återkomma med flera repliker och vidareutveckla reso-
nemangen. I dialogbegreppet finns en dimension av samtidighet och direkt-
kontakt, fysisk eller via tekniska hjälpmedel. I boken finns denna översikt-
liga sammanställning och kortfattade bedömning av olika dialogmetoder. Se 
tabell sidan 20.

RådSLag 

Rådslag är enligt Reiter6 en ”förberedd, organiserad och strukturerad dialog 
och samverkan mellan intressenter inom ett geografiskt område”. det inne-
bär en metod för kunskapsutveckling och samverkan mellan privata, ideella 
och offentliga aktörer i utvecklande av gemensamma ställningstaganden till 
mål och medel för (landsbygds)utveckling inom ett definierat område. Råd-
slagen genomförs under ledning av tredje part, en neutral projektledare.  

Rådslag har bl.a. utförts för ett landsbygdsutvecklingsprojekt i Svalöv i Skåne 
2005. En dialog genomfördes där med avsikt att alla skulle ta del av varan-
dras synpunkter och åsikter, begrunda och besvara dem. 

5 Vägverket Stockholm 1999.
6 Reiter 2004
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Metod Karakteristik Tidsaspekter Fördelar Nackdelar Lämplighet 
Ar

be
ts

gr
up

pe
r Arbetsgrupper 

bildas som träffas 
och diskuterar med 
Vägverket ett antal 
gånger.

Kan ta allt mellan 
en månad och 
flera år

Ganska enkelt att 
genomföra. Ger 
bra dialog.

Grupperna kan 
fungera dåligt 
och ge besvi-
kelse

Bra när man har en 
stor grupp personer 
som vill engagera 
sig.

Se
m

in
ar

ie
r Ett par träffar med 

inbjudna deltagare. 
specifika frågor  
behandlas.

Med förberedelser 
och två träffar 
behöver man en 
månad på sig.

Enkelt och odra-
matiskt sätt att få 
dialog. 

Man når endast 
en begränsad 
krets. 

Lämpligt då man vill 
fördjupa kunskapen 
på något område. 

St
ud

ie
ci

rk
el En grupp studerar 

ett ämne tillsam-
mans vid några 
tillfällen.

Ofta en träff i 
veckan under  
5-10 veckor.

Bra metod för kun-
skapsuppbyggnad. 
Kreativ, lärande 
metod.

Man når endast 
en begränsad 
krets.

Lämpligt då man vill 
fördjupa kunskapen 
på något område.

Ö
pp

et
 h

us

Bemannad lokal 
med utställning av 
befintligt utred-
ningsmaterial.

Öppet hus bör 
pågå under åt-
minstone någon 
vecka gärna läng-
re. Förberedelser 
en vecka. 

Man når många 
som kanske inte 
annars skulle  
engagerat sig.

Kan bli rörigt 
om öppettiden 
är för kort och 
det kommer 
många.

Lämpligt när man 
vill väcka intresse 
hos många. Bra 
som inledning av 
ett projekt. 

Ch
ar

re
tt

e 

Utvecklad ur öppet 
hus. Planerarna 
formar ett planför-
slag i dialog med 
allmänheten som 
kommer och går. 

Charretterna tar 
ca 1 vecka, men 
förberedelser och 
efterarbete gör 
att man får räkna 
med ett halvår. 

Ger utvecklad och 
god dialog. Frå-
geställningen kan 
bearbetas kreativt.

Lång plane-
ringstid, ställer 
stora krav på 
ledningen.

Lämplig när det 
finns många intres-
senter som kan för-
mås att delta och 
ställa sig bakom ett 
gemensamt förslag. 

Ar
be

ts
bo

ks
m

et
od

en
 

Tre arbetsböcker 
framställs. De 
är kombinerad 
enkät och infor-
mationsmaterial. 
Arbetsgrupper eller 
studiecirklar jobbar 
med arbets-  
böckerna.

Metoden tar ett år 
att genomföra.

Bra och utvecklad 
dialog. Kunskaps-
höjande metod.

Metoden tar 
lång tid. Kräver 
en stor arbets-
insats från pro-
jektledningen. 

När man har gott 
om tid och många 
personer som vill 
engagera sig. 

G
åt

ur
 

Promenad i områ-
det med efterföl-
jande diskussion.

Ett par veckors 
förberedelser, 
genomförande 3 
timmar och doku-
mentation ca 1 
vecka. 

Enkel och snabb 
genomförd metod. 
Ger indikationer 
om var problemen 
finns. 

Man når en 
begränsad 
grupp. Vill man 
nå fler kan man 
genomföra flera 
gåturer. 

Lämplig metod för 
att inleda en längre 
dialog. Bra i kombi-
nation med andra 
metoder.

ur Vägverket Stockholms idébok Samråd & dialog 1999 
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ur dessa svar hämtades sedan gemensamma ställningstaganden och kompro-
misser som lades till grund för ett handlingsprogram för områdets utveck-
ling. det innefattade privata, ideella och offentliga aktörer. En förutsättning 
var att endast förslag som uppfyllde kraven på konsensus mellan deltagarna 
lades till grund för beslut om utvecklingskoalitionernas arbete.  

arbetslagen bestod av öppet inbjudna representanter för olika intressen i 
samhället Svalöv. diskussionerna var inte försedda med något förberett un-
derlag utan varje deltagare bidrog med sin bakgrundskunskap och sina för-
slag och idéer. diskussionerna leddes internt av respektive lag där en av del-
tagarna fungerade som sammankallande. Varken företrädare för kommunen 
eller regionala organ deltog, vilket gjorde att dessa ifrågasatte legitimiteten 
i rådslaget.  

Rådslag enligt denna modell verkar vara utformat och lämpat för övergri-
pande utvecklingsfrågor för en bygd eller ett samhälle. Målet kan vara att 
utforma ett gemensamt handlingsprogram utan att det detaljutformas eller 
ges någon fysisk form.  

- prioriteringsdialog – som lämpar sig när handlingsalternativen är be-
gränsade och frågeställningen är vilket alternativ som ska prioriteras. Mul-
tikriterieanalys (där man analyserar många olika kriterier och hur de sam-
verkar eller motverkar varandra) kan vara ett bra instrument vid dialoger 
om prioritering och konsekvensbeskrivning. 

- förhandling/konfliktmedling – som tillämpas när två alternativ/motstå-
ende intressen står mot varandra i en relativt långt gången planeringspro-
cess. 

MEdBoRgaRdIaLogER 

Medborgardialoger kan anordnas då det finns beslut om att göra förändring-
ar och det finns övergripande mål för förändringen. Samtidigt finns det en 
stor öppenhet om vilken lösning som skall väljas och kommunen, exploatö-
ren eller annan initiativtagare vill ha medborgarnas idéer och förslag på vad 
som ska göras. Bakgrunden kan t.ex. vara att användningen ska förändras i 
ett område, att området ska bebyggas, eller att trafiksituationen behöver för-
bättras, etc.  

Samverkansmetoder



22	 	

Exempel: dialog Södra Älvstranden i Göteborg7 

I juni 2006 leddes trafiken längs södra sidan av göta älv ner i den nya göta-
tunneln. detta gör att centrala göteborg blev av med en trafikbarriär mellan 
älven och staden och kommunen fick möjlighet att planera om och bygga nytt 
på den södra älvstranden. dialog Södra älvstranden skapades för att pröva 
nya former för ett bredare deltagande i processen att omforma älvstrandsom-
rådet, som frigjordes när den tidigare genomfartsleden grävdes ned i göta-
tunneln. Initiativet togs ursprungligen av kommunala politiker.

under hösten 2005 arbetade sex grupper fram olika visioner för en förbättrad 
södra älvstrand, som baserades på göteborgarnas inskickade förslag. under 
våren 2006 arbetade Stadsbyggnadskontoret vidare med förslagen från grup-
perna. Efter invigningen i juni 2006 påbörjades samrådet som pågick hela 
sommaren. då gavs nästa stora tillfälle att lämna synpunkter på utveckling-
en. 

Kommunstyrelsen i göteborg gav ett kommunalt bolag, norra älvstranden 
utveckling aB, i uppdrag att vara utvecklingsbolag för södra älvstrandens 
fortsatta utveckling. I detta uppdrag har ingått att se till att det finns ett 
stort medborgarinflytande över processen. Inflytandet angavs ske under 
flexibla former och både den stora allmänheten och speciella målgrupper 
skulle ha möjlighet att ta del av det under en stor del av processen. Man på-
pekade också att förslagen från medborgarna skulle kunna gälla alla typer 
av idéer; sociala kvalitéer, kultur och infrastruktur, inte bara arkitektonisk 
utformning. För att uppfylla dessa villkor i sitt arbete startade norra älv-
stranden aB flera dialogprojekt. dels anordnade man en utställning ”dialog 
Södra älvstranden” på göteborgs stadsmuseum, dels en hemsida. Man hade 
också flera typer av aktiviteter knutna till utställningen.  

Projektet med parallella stadsanalyser påbörjades under våren 2005. Man 
annonserade på hemsidan och i dagspress efter dels projektledare, dels in-
tresserade medborgare. Medborgarna ombads berätta lite om sig själva och 
sin bakgrund. �0 medborgare valdes ut bland �00 sökande och 5 projekt-
ledare från 24 sökande. dessa medborgare fördelades på fem grupper och 
utöver detta bildades en barn- och ungdomsgrupp. alla medborgare ombads 
dessutom att sända in sina idéer och synpunkter. grupperna började arbeta 
i augusti 2005, senare under hösten hölls ytterligare ett möte där grupperna 
redovisade vilka av allmänhetens förslag de tagit till sig.  

7 www.alvstaden.se 2006
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gruppernas arbete dokumenterades i loggböcker. Medborgarnas represen-
tation i loggböckerna varierar dock och det har varit svårt att säga om det 
står i relation till deras inflytande i gruppen. grupperna presenterade sina 
slutliga resultat i slutet av 2005 då det även ställdes ut på Stadsmuseet i gö-
teborg. Förslagen ska nu bearbetas och inarbetas i ett planprogram av norra 
älvstranden utveckling aB samt i stadsbyggnadskontorets planering. Me-
ningen är att dialogen ska fortsätta en tid därefter genom att förslag lämnas 
ut för samråd. Ett samlat förslag ställdes ut i samband med götatunnelns 
invigning i juni 2006. 

ChaRREttE  

då charrette-metoden använts i två av de tre utvärderade fallen, i Ludvika och 
Söderköping, beskrivs den här mer utförligt än de övriga presenterade sam-
verkansmetoderna. Charrette-ledaren göran Cars har utvecklat den teoretiska 
bakgrunden och metodiken på följande sätt8. 

teoretisk bakgrund

Charretten tar avstamp i flera teoretiska skolbildningar med gemensam 
nämnare i ett fokus riktat mot relationer mellan aktörer med olikartade in-
tressen samt samspelet dem emellan. det handlar bland annat om teorier för 
konflikthantering och förhandlingsteori samt teorier för konsensusbyggan-
de och utveckling av institutionell kapacitet. 

Konflikter finns latent eller öppet i alla samhällsbyggnadsprojekt. Varje pro-
jekt har sina vinnare och förlorare. Snarare än att försöka skyla över eller 
bortse från dessa konflikter utgör de utgångspunkter i charretten. I char-
retten handlar det inledningsvis om att få berörda aktörer att lämna intag-
na positioner med precisa ståndpunkter för hur ett visst problem ska lösas 
och istället redovisa sina intressen för vad man vill uppnå. denna omfor-
mulering från ståndpunkt till intresse möjliggör ett ömsesidigt lärande och 
skapar drivkraft till kreativitet, att gemensamt utveckla handlingsalternativ 
som är sådana att de kan tillgodose berörda parters grundläggande intres-
sen. Här spelar förhandlingsteorin en nyckelroll.  

8 Cars 2001, Inregia 2005
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Ett stadsbyggnadsprojekt är aldrig sådant att alla eller ens någon part kan 
realisera sin ”bästa lösning”. Förhandlingsteorins bidrag är att peka på under 
vilka förutsättningar ”vinn-vinn”- lösningar kan utvecklas. I ett stadsbygg-
nadsprojekt hanteras många delfrågor, som behandlar allt från ekonomi till 
miljö, estetik och sociala konsekvenser. Förhandlingsteorins utgångspunkt 
ligger i att olika aktörer värderar dessa delfrågor på olika sätt. Vad som är 
viktigt för en aktör är mindre viktigt för en annan, och omvänt. genom att 
i systematisk form utveckla kunskap om varandras mest angelägna intres-
sen kan parterna i en förhandling identifiera lösningar som ger en sådan 
kompromiss att de ömsesidigt bedömer att en överenskommelse dem emel-
lan ger större värde än det alternativ som skulle kunna realiseras om en för-
handlingslösning inte uppnåtts. Förhandlingar spelar således en central roll 
i charretten.  

de förhandlingsinriktade inslagen har en stark koppling till parallella akti-
viteter med fokus riktat mot teorier kring konsensusbyggande. utmaningen 
ligger i att skapa ett samtal mellan parterna som innebär att tillit och för-
troende utvecklas. det handlar om att ge parterna möjlighet att tala om egna 
intressen och att lyssna på andra. det samtal som utvecklas syftar således 
både till ömsesidigt lärande och att utveckla respekt för andras perspektiv 
och intressen. En grundtanke i charretten är att när teorier om konsensus-
byggande och förhandlingar kombineras utvecklas respekt och kreativitet. 
Parterna delar ömsesidigt viljan att skapa lösningar som är bättre för alla, 
jämfört med alternativet till en förhandlingslösning.  

Slutligen tar charretten också stöd i teorier om institutionell kapacitet. grund-
tanken är här enkel. Charretten erbjuder ett forum för parterna att komma 
överens om hur en viss fråga ska hanteras. om de misslyckas kommer beslutet 
att fattas i ett annat forum, som de helt eller delvis saknar inflytande över. om 
de å andra sidan kan komma överens har de tillskansat sig ett kollektivt infly-
tande över utvecklingen. Istället för att vara åskådare har de tagit sig rollen av 
nyckelaktörer. För aktörer som axlar denna aktiva roll blir det aktuella projek-
tet bara ett inslag i vad som kan vara utvecklingen av en ny lokal spelplan för 
samhällsbyggandet. de investeringar parterna gjort för att lösa konflikter och 
för att bygga samförstånd har resulterat i ett ökat institutionellt kapital. de är 
rustade för såväl samverkan och genomförande av det aktuella projektet som 
för samarbete i andra och nya samhällsbyggnadsprojekt.  
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Charrette är en planeringsmetod med amerikansk och kontinental förebild 
vars kanske mest kännetecknade inslag är :  

kontinuerlig diskussion och förhandlingar som leder från idé till  
 planförslag, 

ett planarbete som syftar till att inkludera alla parter med ett 
 intresse i frågans lösning, 

att fristående planerare, arkitekter och andra experter, utan  egna  
 intressen i den aktuella sakfrågan, leder processen, 

att arbetet sker under en kort och koncentrerad tidsperiod, 

ambitionen att nå en konsensuslösning som har ett brett stöd 
 bland deltagande parter.  

Planeringsmetoden kan användas för olika typer av samhällsbyggnadspro-
jekt, exempelvis vid byggande av ett nytt område för bostäder, handel eller 
arbete, vid förnyelse av en stadskärna eller vid komplettering och utveckling 
av en stadsdel. några exempel: i nynäshamn och Kungälv handlade char-
retten om hur man skulle kunna förnya och vitalisera stadskärnan, i Lek-
sand var uppgiften att åstadkomma en varsam utveckling av byn tällberg, i  
norrtälje var uppgiften att skissera en möjlig utveckling av stadens hamnom-
råde och i Skellefteå var uppgiften att förstärka stadens attraktivitet genom 
att utveckla kultur och konstnärligt skapande. 

grundtanken med charretten är att erbjuda ett forum för att presentera idéer, 
diskutera olika handlingsalternativ och att uppnå konsensus om principerna 
för utveckling. Ytterst är målet med charretten att utveckla lösningar som är 
bättre än lösningar som skulle ha erhållits om traditionella planeringsmeto-
der valts. utmaningen ligger i att formulera lösningar som är sådana att de 
vinner brett gillande hos berörda parter, och därmed har goda förutsättning-
arna att kunna genomföras. andra vinster som kan uppnås med en charrette 
är att tidsåtgången och kostnaderna för planeringen reduceras. Charretten 
bygger på den uttalade ambitionen att hitta samförståndslösningar. För sam-
hället och investerare minskar riskerna för dyra misstag samtidigt som ett 
accepterat projekt får en stark förankring. 

•

•

•

•

•
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Charretten genomförs under en intensiv och tidsmässigt starkt koncentrerad 
period. tanken är att dra samman alla parter som har intresse av att påverka 
den aktuella planfrågan. En bärande idé i charretten är att uppmuntra aktivt 
deltagande hos alla berörda parter. det handlar alltså inte bara om markä-
gare, exploateringsintressen och planmyndigheter, utan också om personer 
eller företag, intresseorganisationer och den breda allmänheten, som berörs 
av den aktuella planfrågan. 

I charrettens inledande skeden uppmuntras parterna att artikulera sina in-
tressen i den aktuella frågan och att redovisa förslag till hur området skulle 
kunna utvecklas. alla idéer, oavsett hur orimliga eller ekonomiskt orealistis-
ka de vid första påseende kan tyckas, ska bemötas och belysas seriöst. För-
slagen “tas om hand” av charrette-ledningen, som består av representanter 
för de arrangerande parterna. denna ledningsgrupps uppgift är att med ut-
gångspunkt i berörda parters intressen och idéer ta fram ett förslag kring 
vilket kan byggas konsensus och därmed förutsättningar för genomförande. 
detta arbete förutsätter att charrette-ledningen är väl förtrogen med grupp-
deltagarnas grundläggande intressen och att man har förmåga att särskilja 
dessa från tidigare intagna ståndpunkter i del- och detaljfrågor. Ytterst är 
charrette-ledningens uppgift att kreativt utveckla lösningar och förslag som 
är sådana att parterna, även om inte alla deras ståndpunkter och detaljsyn-
punkter tillgodoses, kan acceptera den lösning som föreslås. 

Charretten som pågår under tre dagar inleds med ett öppet möte vid vilket 
alla som är berörda av det aktuella projektet inbjuds att delta. Vid mötet pre-
senterar olika aktörer sin syn på problem och sina idéer och förslag till lös-
ning. det kan handla om företrädare för kommunen, detaljhandel, näringsliv 
och förstås intresseorganisationer av typ hembygdsförening, miljögrupper 
och boendeorganisationer. Idéer och förslag som förs fram tas om hand av 
två eller flera arbetslag som skissar på olika lösningar. Charrettens första 
dag avslutas med ett nytt öppet möte vid vilket arbetslagen presenterar sina 
första grova skisser med förslag till utveckling av området. Förslagen disku-
teras och jämförs och de synpunkter som framförs tas till utgångspunkt för 
fortsatt jobb i arbetslagen under dag två.  

under dag två förfinar arbetslagen sina förslag till utveckling av området. Pa-
rallellt förs en dialog och förhandlingar mellan olika aktörer som har skilda 
intressen och önskemål. ambitionen är att utveckla förslag som är sådana 
att de berörda kan ställa sig bakom dem. En viktig uppgift kan i detta sam-
manhang vara att göra konsekvensanalyser av olika förslag och önskemål, 
dvs. att analysera vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga följder olika 
handlingsalternativ kan komma att få. dag två avslutas med ett nytt öppet 
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möte då arbetslagen presenterar mer detaljerade förslag. På samma sätt som 
dagen innan diskuteras förslagen och de synpunkter som framförs utgör un-
derlag för arbetslagens arbete.  

under charrettens tredje och avslutande dag jobbar arbetslagen med precise-
ringar av sina förslag. Parallellt pågår fortsatta överläggningar mellan olika 
aktörer. Målet är nu att utveckla ett förslag som alla kan ställa sig bakom. 
Charretten avslutas med ett nytt offentligt möte vid vilket förslaget presen-
teras och diskuteras.  

de charretter som genomförts inom denna utvärdering är inte tänkta att er-
sätta den ordinarie kommunala planeringen i form av översiktsplan eller  
detaljplan. de kommer heller inte att ersätta väg- eller järnvägsplaner. de 
ska ses som ett steg innan eller inom den ordinarie planeringen. Enligt den 
modell för charretter som göran Cars utvecklat deltar inga förtroendevalda 
eller någon politisk församling. Politikerna är inte med, men de informeras 
ingående om och ges insyn i vad som händer. På det sättet kan politikerna 
få en överblick över utvecklingen i charretterna. tjänstemän och politiker 
måste känna förtroende för processen. när man startar är det viktigt med en 
tydlig spelplan som är politiskt förankrad. det är viktigt att begränsningar 
klargörs från början. det är viktigt med en neutral processledare, med en 
ledarstil som passar för uppgiften och där auktoritet och tillit är betydelse-
fulla inslag gentemot politiker och tjänstemän. alla deltagare ska kunna gå 
från slutredovisningen och säga att ”det här kan jag ställa mig bakom”. Ingen 
kan få sin bästa lösning. 

den amerikanska charrettemetodiken

Charrette-metoden har utvecklats i uSa där organisationen national Charrette 
Institute9 har bildats för att sprida kunskap om metoden och tillhandahåller ut-
bildning av charrette-ledare. På nCI’s hemsida beskrivs metoden på detta sätt: 
“the nCI Charrette combines this creative, intense work session with public 
workshops and open houses. the nCI Charrette is a collaborative planning proc-
ess that harnesses the talents and energies of all interested parties to create and 
support a feasible plan that represents transformative community change”. nCI 
karakteriserar en process för charrette som genomförs på följande sätt.

9 nCI 2006
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Pågår åtminstone fyra dagar i följd

En öppen process där alla intresserade parter deltar

En samverkande process som involverar alla discipliner i en serie av 
 korta cirkulerande återföringar

En process som producerar en passande plan

En generalistisk, helhetsinriktad inriktning

(översatt från engelskan av författaren) 

MEtod- oCh VERKtYgSLåda

den metod- och verktygslåda för hållbar utveckling som användes vid in-
tensivseminariet i Kiruna, har utvecklats av ulf Ranhagen, adjungerad pro-
fessor vid Luleå tekniska universitet. Han var processledare för intensiv-
seminariet i Kiruna.. En viktig utgångspunkt för arbetet med att pröva och 
utveckla verktyg för hållbar utveckling i fysisk planering har varit att finna 
en arbetsgång med ett antal steg för planutformning. den togs först fram 
inom SaMS-projektet, Samhällsplanering med miljömål i Sverige, ett samarbe-
te mellan Boverket och naturvårdsverket. Metoden har sedan vidareutvecklats 
inom energimyndighetens projekt uthållig kommun10. arbetsgången består av 
sju huvudsteg och kan sammanfattningsvis beskrivas som: 

Val av planeringsuppgift 

Lokal tolkning av begreppet uthållighet 

Förutsättningsanalys – analys av omvärlds- och platsförutsättningar 

Identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor 

Framtagande av framtidsbilder 

Konsekvensbedömning av alternativ 

Val av strategi 

Verktygen ses i den här metoden som instrument för att aktivera, bredda och 
fördjupa den tvär-sektoriella dialogen i planeringen. det centrala begreppet 

10 Boverket & naturvårdsverket 2000, Energimyndigheten 2006
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som ska analyseras sätts i centrum, sedan grupperas andra nyckelord kring 
detta begrepp. nyckelorden delas därefter upp i mer detaljerade kategorier. 
dessa kategorier kan illustreras på ett grenverk utifrån det centrala begrep-
pet. denna delmetod kallas mindmapping. En viktig fördel med att arbeta 
med den är att människor får stor frihet att arbeta kreativt för att hitta nyck-
elord på olika nivåer och kopplingar mellan nyckelorden.

Vid identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor används metoden struk-
turerad brainstorming, som vetenskapligt också benämnas grafisk brain-
storming. En populär benämning av metoden är ”gula-lapp-metoden”. Me-
todfamiljen bygger på att man grafiskt visualiserar de idéer som en grupp 
kommer på genom att skriva dessa på notislappar, t.ex. gula post-it-lappar. 
Lapparna sätts upp på en arbetsvägg för att resultatet ska kunna överblick-
as och ge inspiration till följdidéer. genom att de nedskrivna idéerna enkelt 
kan flyttas runt går det att successivt strukturera resultatet. Slutligen är det 
möjligt att låta gruppen prioritera bland sitt arbetsresultat, t.ex. genom att 
rösta med små klisterlappar i annan färg.

För att metoden ska fungera är följande faktorer viktiga:

att de praktiska förutsättningarna och det tekniska stödet för övning 
 en fungerar. det ska t.ex. finnas tillgång till en bred arbetsvägg som 
 deltagarna kan vända sig mot, så nära som möjligt utan att överblick 
 en över arbetsytan förloras. 

att det finns en facilitator/processledare som driver processen så att 
 alla deltagare känner sig engagerade, respekterade och bidragande.  
 Faciltatorn/processledaren bör inte själv driva någon stark linje i sak 
 frågan men ska lätt kunna kommunicera med alla deltagare 

att deltagarna har förväntningar på resultatet som överensstämmer  
 med nivån av arbetet vid workshopen t.ex. att denna ingår i ett större 
 sammanhang 

att det sker en strukturering av framkomna idéer i s.k. kluster 

att det skapas en tydlig och överblickbar produkt som följd av aktivi 
 teten där man utöver strukturering av resultatet också åstad kommer  
 en prioritering bland idéerna.
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I delprojektet har metoden använts som ett komplement till SWot- 
analysen för att identifiera nyckelfrågor för arbetet med framtidsbilder och 
förslag. En nyckelfråga kan i det här sammanhanget definieras som en viktig 
frågeställning som behöver tacklas i det fortsatta arbetet för att ta tillvara 
möjligheter och kvaliteter samt undanröja hot och brister.

För att arbeta fram framtidsbilder förekommer olika metoder som t.ex. back-
casting, scenarioteknik, strategisk konsekvensbedömning, multikriterieana-
lys m.fl., vilka fått ökad användning inom samhällsplaneringen. att tänka 
i eventualiteter är också en gammal mänsklig specialitet. Vi försöker tänka 
oss in i olika, möjliga utvecklingar eller händelser och hur vi kan hantera 
dem. detta förhållningssätt skiljer sig från försök till förutsägelse genom att 
vara mer öppet för olika alternativ. Scenarioplanering är, strikt tillämpad, en 
avancerad metodik eftersom den ofta bygger på att man utvecklar scenarier 
utifrån analyser av troliga utvecklingar på global nivå. att tänka i visioner 
innebär att man föreställer sig hur samhället eller en viss verksamhet skulle 
kunna utformas på ett bättre sätt än i dagens situation. Backcastingansatsen 
som anknyter till denna tradition utvecklades under 70-talet som ett sätt att 
undersöka hur önskvärda eller särskilt intressanta framtidsbilder på något 
område eller för någon verksamhet skulle kunna se ut och realiseras. I stället 
för att göra framskrivningar från nuet in i framtiden – som i forecasting – så 
börjar man i backcasting med att utveckla framtidsbilder som visar hur t. ex. 
en önskad lösning av ett större samhällsproblem skulle kunna se ut utifrån 
uppställda mål. 

när man ringat in intressanta framtidsbilder och alternativ söker man finna 
en eller flera vägar från dagens situation till en eller flera framtidsbilder, 
som hänger samman. det angreppssätt på planering som benämns ”strategic 
choice” ungefär lika med ”strategiska vägval” visar möjligheter att hantera 
genuin osäkerhet i planeringen. denna skola faller inom den strategiska pla-
neringens domäner. Strategic choice ringar in fyra sätt att bedriva besluts-
fattande i planering för att hantera osäkerhet: forma/utveckla, utforma, jäm-
föra och konsekvensbedöma och välja. I denna planeringsfilosofi förespråkas 
fyra sätt att tänka i planering: 

Cykliskt i stället för linjärt. 

Subjektivt i stället för objektivt 

Med osäkerhet i stället för med säkerhet. 

Med selektivitet i stället för allomfattande.
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I strategic choice kan osäkerheten i planeringen främst handla om tre delar: 
bristande information och kunskap om olika frågor, diffusa och oklara mål 
eller hur olika beslutsområden och frågor förhåller sig till varandra. den 
sistnämnda typen av osäkerhet ges störst tyngd i detta angreppssätt. Ett me-
todiskt arbetssätt att koordinera olika frågor och att se hur relationer mellan 
dessa kan forma handlingsalternativ utgör därför en central del i strategic 
choice. Med dessa insikter som grund föreslås ett antal koncept och tekniker 
som bl.a. visar på hur man utifrån prioriterade nyckelfrågor eller besluts-
områden kan finna delalternativ. dessa kombineras med hjälp av scheman 
och bilder till helhetsalternativ. Man diskuterar kopplingar och konflikter 
mellan olika delområden. arbetssättet kan framstå som komplicerat och krä-
vande. 

Ytterligare ett verktyg för konsekvensbedömning som tillämpats i arbe-
tet i Kiruna är en förenklad form av multikriterieanalys, som används för 
att bedöma ett planalternativs totala kvalitet för ett antal delaspekter eller 
indikatorer. det bygger på antaganden om olika aspekters inbördes vikt. 
genom att sammanväga bedömd kvalitet och vikt för olika indikatorer fås 
en samlad bild av kvaliteten för ett visst alternativ. En viktig del av multi-
kriterieanalysen är analys av hur robust bedömningen är. genom att variera 
vikter för olika indikatorer kan man avgöra robustheten genom att se hur ett  
alternativs totala kvalitet förändras i förhållande till andra alternativ. detta 
ligger bakom metoden för värderosor, som användes i Kiruna. 

dIaLogpRojEKt

För flera av de presenterade metoderna används begreppet dialoger eller dia-
logprojekt som ett samlande begrepp för samverkans- och deltagandeprojekt. 
I den här rapporten görs en skillnad mellan dialogprojekt och charretter. Här 
menas att i dialogprojekt förs samtal mellan berörda aktörer och intressen-
ter med avsikt att utveckla gemensamma idéer och projekt för framtida ut-
veckling och förändringar. Begreppet charretter definieras som en dialog där 
man praktiskt arbetar vidare och gemensamt konkretiserar idéerna i skis-
ser och plankartor.  grundtanken med denna typ av charrette är att öka den  
gemensamma kunskapen och förståelsen för det som ska planeras. I denna 
process används skissande för att konkretisera förslag och som stöd för att 
analysera konsekvenser. designprocess används på detta sätt som dialog 
med samarbetspartners och brukare.  

Samverkansmetoder



�2	 	

Fallstudier 

KIRUna – FLYttnIng aV Väg, jäRnVäg oCh dELaR aV StadEn

Staden Kiruna har lokaliserats och utvecklats i ett exceptionellt nordligt läge 
i Sverige p.g.a. den värdefulla järnmalmen i och omkring berget Kiirunavaa-
ra. Kiruna kommun har ett symbiotiskt förhållande till gruvbolaget Luossa-
vaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKaB). LKaB är ännu idag den största nä-
ringen i staden och bolaget har behov av en stad med bostäder och service för 
sina anställda. LKaB-gruvans äldsta dagbrott ligger i dalen mellan staden 
och nuvarande underjordiska brytningar. 

nuvarande gruvverksamhet  orsakar sprickbildning som medför att nuvaran-
de järnväg och väg E10 måste flyttas senast 2012 oberoende av om mer malm 

Fallstudier - Kiruna

Sprickbildningar från gruv-
verksamheten i Kiruna medför 
flyttning av järnväg, väg och 
troligen stora delar av bebyg-
gelsen.
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bryts eller inte. Med en ökande internationell efterfrågan på järnmalm, har 
LKaB undersökt nya, eller tidigare kända men outnyttjade, malmfyndigheter.  
undersökningar har visat värdefulla fyndigheter under en stor del av den  
nuvarande stadsbygden.

Malmkroppen lutar in under staden och när malmen tas ut bildas det på en av 
sidorna en hängvägg. Från hängsidan fortsätter stenar att ramla ner i gruv-
hålen långt efter att malmen forslats därifrån. Sprickorna når så småningom 
ända upp till markytan i en slags kedjereaktion. Hängväggen ligger på den 
sida som vetter mot staden. dessutom visar undersökningar värdefulla fyn-
digheter under en stor del av den nuvarande staden. Ska denna malm kunna 
brytas innebär sprickrisken att ca en tredjedel av staden måste rivas och 
återbyggas på säkrare plats.

de stora förväntade förändringarna av stadens fysiska strukturer kräver 
övergripande planering för att hantera den mångfald underlagsinformation, 
krav och förväntningar som ställs på ett framtida Kiruna. Kommunen har 
därför tillsatt en politisk ledningsgrupp på kommunstyrelsenivå och påbör-

jade den nya översiktsplanen 
med att utarbeta en vision för 
kommande 100 år. översikts-
planen hanterar stora kom-
plexa planeringsproblem med 
nya alternativa lägen för E10, 
alternativa lägen för järn-
vägen mot Riksgränsen och 
narvik tillsammans med lo-
kalisering av ny bebyggelse 
motsvarande ca en tredjedel 
av nuvarande stad. denna 
översiktsplanering har dess-
utom gjorts under tidspress, 
dels p.g.a. rasrisk för väg och 
järnväg, dels en önskan att 

starta brytning av den nya malmfyndigheten så snart som möjligt enligt reg-
lerna i minerallagen. 

Visionen för Kiruna översiktsplan blickar 100 år fram i tiden. där sägs att 
planeringen för den nya staden ska gå ännu längre i klimatanpassning än 
den nuvarande 100-åriga planen och ett resecentrum ska skapas med all  
kommunikation samlad. Stadens befolkning, Kiruna kommun, LKaB, Vägver-
ket, Banverket, Vattenfall och många andra aktörer är involverade i plane-
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Delar av Kiruna centrum och 
arkitektoniskt känd bebyg-

gelse planeras att flyttas. 
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ringen. översiktsplanen ska enligt tidsplanen vara antagen i slutet av 2006 
för att Vägverk och Banverk sedan ska hinna med sin formella handläggning 
av väg- och järnvägsplaner och kommunen sina detaljplaner för bebyggel-
sen.  

planeringsseminarium om det framtida Kiruna 18-19 
april 2005

I Kiruna anordnades 18-19 april 2005 ett planeringsseminarium under 2 ½ 
intensiva dagar. Planeringsseminariet gav tillfälle för politikerna i Kiruna 
kommuns översiktsplanegrupp, att tillsammans med kommunens tjänste-
män inom planeringsområdet samt representanter för Vägverket, Banverket 
och Statens fastighetsverk koncentrerat diskutera Kirunas framtid. Externa 
experter inom ämnesområdet bjöds in dels för att ge inspirerande föredrag, 
dels för att leda de olika diskussionsgrupperna.   

Vägverket tog initiativ till att arrangera detta intensivseminarium i samar-
bete med Kiruna kommun, Banverket och Länsstyrelsen i norrbotten. Inför 
de stora förändringarna i Kiruna ville kommunen att Banverket och Vägver-
ket skulle planera nya sträckningar och lämpliga lägen för resecentrum som 
utgångspunkt för stadens nya utveckling. transportverken strävar efter att 
utveckla sina regeringsuppdrag att vara kreativa samhällsbyggare och inte 
enbart infrastrukturbyggare. En integration av väg och järnväg i stadsmiljö 
kräver då en gemensam planering. 

Ett antal planeringsmöten hölls inför genomförandet av seminariet. Kiruna 
var den första av de tre charretterna, som Vägverkets huvudkontor i Bor-
länge avsåg att vara delaktig i. det fanns därför mer att diskutera om metod 
och uppläggning än vid de senare charretterna. Seminariet började planeras 
redan hösten 2004. Förberedande möte hölls i Kiruna i januari 2005. därefter 
detaljplanerades seminariet av kommunen, Vägverket Region norr med stöd 
från Vägverkets huvudkontor i Borlänge samt Banverkets norra Banregion. 
Vid planeringen inför intensivseminariet fördes en omfattande diskussion 
mellan arrangörerna om upplägget och ansvaret både för olika delmoment 
samt finansieringen av dem. det fördes också en diskussion om vilket ansvar 
som skulle ligga på Vägverket regionalt respektive centralt. 

Kiruna kommun deltog i att arrangera intensivseminariet för politiker och 
tjänstemän och valde att inte hålla några öppna möten för kommuninvånar-
na. Inledningsvis planerades för att anordna ett seminarium enligt charrette- 
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metodiken. under förarbetet utvecklades arrangemanget metodmässigt till 
ett charrette-liknande intensivseminarium. avsikten med detta var att under 
några intensiva dagar ha tillfälle att gemensamt diskutera och skissa på Kiruna 
stads framtida fysiska form och integrering med nya dragningar för järnväg 
och Europaväg 10. Kommunalrådet ansåg sig inledningsvis inte ha tid att delta 
i seminariet. Han övertalades så småningom att öppna och delta i seminari-
ets huvuddag, datumet för seminariet flyttades av den anledningen. detta var 
viktigt både symboliskt för att visa seminariets tyngd och för att kommunalrå-
det skulle ha samma erfarenheter som de övriga i översiktsplanegruppen.

Kommunens motiv för intensivseminariet var som en av arrangörerna ut-
tryckte det ”översiktsplanegruppen behöver höja sin kompetens och bli pep-
pade i sin roll inför de beslut de ska ta. det är skarpt läge för politikerna nu.” 
Ett omfattande underlagsmaterial fanns vid starten av seminariet. det hade 
tagits fram av en informationsassistent på kommunen. Målsättningen för  
seminariet var att utveckla arbetet med översiktsplaneringen genom att in-
tegrera stadsutveckling och trafikplanering. Syftet var att seminariet skulle  
utmynna i framtidsbilder utarbetade från visionen och innehålla olika nyckel- 
frågor, vilket skulle leda till olika alternativ, olika strategier för framtiden. 
Samtidigt märktes en rädsla från politiker och tjänstemän att resultatet 
kunde bli alltför konkret, att det kunde väcka för stora förväntningar. 

Kiruna: Dag 0. Introduktion för externa experter

Första eftermiddagen togs de externa experterna och de statliga verkens  
representanter emot av några av Kiruna kommuns tjänstemän för en in-
troduktion av Kiruna kommuns planeringsförutsättningar samt uppläg-
get av intensivseminariet. Länets museichef gav en historisk bakgrund 
för att visa det kulturhistoriskt värdefulla i staden med föredraget ”In-
dustrisamhällets omdaning”. Presentationen av Kiruna fortsatte med 
en busstur inom Kiruna stad och dess närmaste omgivningar, guidad av  
chefen för norrbottens museum. 

Kiruna: Dag 1. Planeringsseminarium för Kirunas framtida utveckling

På seminariets huvuddag deltog politikerna i kommunens översiktsplane-
grupp, de tjänstemän som var aktiva i översiktsplanearbetet, representanter 
för Väg- och Banverk samt externa experter. dagen började med en föredrags-
serie. Vägverket och Banverket representerades av sina regionala kontor 
stödda med en representant vardera från deras huvudkontor. ambitionen 
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var att anordna ett så innehållsrikt seminarium som möjligt, trots både kort  
förberedelse- och genomförandetid.  

Seminariet hölls i en stor sal i Folkets Hus. Salen var inledningsvis möblerad 
för åhörarsittning, därefter delades deltagarna in i fyra arbetslag med ca 10 
personer i vardera. Lagarbetena leddes av en planerare, arkitekt eller land-
skapsarkitekt med vana att snabbt skissa fram konkreta förslag. dagen var-
vades med lagarbete och presentation av alternativen för de övriga lagen. På 
huvuddagens kväll hade de fyra lagen skissat fram två förslag vardera. det 
ena var mer realistiskt och det andra skulle enligt processledaren vara ett 
friare alternativ.  

Morgonen inleddes redan kl. 8 med en välkomsthälsning av kommunalrådet. 
Seminariets bakgrund och syfte presenterades och han berättade att Kiruna 
kommun såg detta som ett internt utbildningsseminarium och hade därför 
inte bjudit in LKaB. Processledaren ulf Ranhagen, adjungerad professor vid 
Luleå tekniska universitet, gav därefter en generell inledning om visionsar-
bete och långsiktigt framtidsarbete. Han beskrev olika former för planerings- 
och dialogarbeten. Processledaren redogjorde för huvudupplägget på semi-
nariedagarnas innehåll och metodik för lagarbetet. Inledningen avslutades 
med en kort presentation av de närvarande. 

Block 1 Kort info om läget i grundläggande utredningar om Kirunas framtid

I detta block gavs föredrag om bakgrund och planeringsförutsättningar i 
Kiruna, samt vad de olika involverade huvudaktörerna arbetar med. Före-
dragen behandlade Kiruna i ett globalt och regionalt perspektiv, hur läget 
varit för Kiruna under olika konjunkturer de senaste decennierna. Kiruna 
vision 2099 och översiktsplanering för tätorten presenterades liksom bak-
grunden till nuvarande planeringsförutsättningar, med sprickbildning p.g.a. 
gruvverksamheten. olika planeringsmetoder och en tidsplan för det påbör-
jade fördjupade översiktsplanearbetet för Kiruna tätort beskrevs.

det dialogarbete som pågår med Kirunaborna presenterades av kommunens 
informationsassistent, t.ex. de särskilda grupper som finns för att fånga upp 
kvinnors och ungdomars intressen. Kommunen har hållit separata möten 
med ungdomar och kvinnor samt intressegrupper som företagare, fastighets-
ägare, besöksnäringarna. Exempel på placering av järnvägsstationen i ett 
samlat resecentrum visades. det miljövänliga alternativet att åka tåg som 
vanlig resenär framhölls.  
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Chefsarkitekten på Vägverkets huvudkontor i Borlänge, torbjörn Suneson, 
presenterade transportverkens nya roll som samhällsbyggare. Han beskrev 
att trafikverken har ett genuint intresse för stadsbyggande. de är intressera-
de av alla transportslag, alla sätt att röra sig och att koppla det till stadsbyg-
gandet. Kommunikationsnätet är mycket komplicerat och förutom det ska det 
vara attraktivt och hållbart. Han menade att kommunikationerna spelar på 
samma spelplan som byggandet. Strävan att koppla samman infrastruktur-
planering och stadsbyggande har lett till att nya planeringsmetoder prövas. 
Han framhöll att ”vi vill tillsammans med er i kommunen lära oss mer om 
hur vi kan utveckla ett bra transportsystem som stödjer utvecklingen av det 
framtida Kiruna. Vi hoppas få ett bättre underlag för den förstudie som ska 
göras för Europaväg 10 och öka den gemensamma kunskapen om förutsätt-
ningarna för utvecklingen.” 

En representant för Banverkets norra Banregion i Luleå redogjorde för posi-
tionen i den pågående järnvägsplaneringen. Vägverket, Banverket och Kiruna 
kommun har upprättat en gemensam tidsplan. Planeringsunderlaget för järn-
vägen skickas senare till Regeringen för tillåtlighetsprövning. En represen-
tant för Vägverket Region norr i Luleå redogjorde för vägplaneringen med en 
förstudie av E10. nya lägen för resecentrum ute vid flygplatsen och även inne 
i staden har övervägts. Sträckningen av den nya vägen kan antingen utföras 
som förbifart eller miljöprioriterad genomfart och att samma korridor för väg 
och järnväg har diskuterats.

Block 2 Föreläsningar kring teman med relevans för Kirunas stads-
omvandling

Stadsstruktur och översiktlig planering – att ställa de rätta frågorna. En 
översiktsplanerare från umeå kommun, tillika en av lagledarna för inten-
sivseminariet, inledde detta block. Han gav Kiruna kommun raka, konkreta 
råd och uppmaningar att tänka på i översiktsplanearbetet utifrån sina erfa-
renheter. Han menade att det är bra att kommunstyrelsen har ansvaret, då 
översiktsplanearbetet är tvärsektoriellt. Han uppmanade kommunen att be-
gränsa planens omfattning och att samordna sektorerna. Han påpekade att 
den vision kommunen arbetat fram är en tjänstemannaprodukt, den skulle 
behöva bli ett politiskt dokument. Visionen såg han som en egenskapsvision. 
Han menade att kommunen måste bli mer konkret och relatera till en kartbild 
att känna sig hemma i. Med tydliga scenarier skulle  kommunen kunna få en 
reaktion med för- och nackdelar. Han poängterade att LKaB har gått ut och 
pekat med hela handen och att politikerna måste ta ställning till vad som är 
viktigt för kommunen.
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En doktorand från arkitekturskolan vid Lunds tekniska Högskola, redogjor-
de för sin studie i Karlshamn - att utveckla stadskärnan på medborgarnas 
villkor. Hon hade undersökt om det finns en gemensam bild av Karlshamn 
och hur den ser ut och vad Karlshamnsborna tycker är vackert respektive fult 
i staden. undersökningen har genomförts med en enkät till Karlshamnsbor-
na. Processledaren visade aktuella exempel från megastad till småstad att 
bygga nya städer i Kina och Sverige – finns paralleller? Han visade hur kine-
serna bygger nya städer med starka influenser av europeiska småstäder. Han 
menade att modeller är bra och frågade sig hur man får kontroll på trafiken 
när största drömmen är en egen bil? Ett sätt kan vara en extrem tillgänglig-
het till hållplatser plus miniterminaler för bussar. grönstruktur med ett nät-
verk av gröna korridorer ansåg hon vara mycket viktigt.  

En representant för Länsstyrelsen i norrbotten, som är uppvuxen i Kiruna, 
gav en personlig analys av Kiruna stad. Landskapet i staden Kiruna – staden 
i landskapet. Hon visade bilder som illustrerade stadens karaktär och kli-
matanpassning, naturen som resurs, grönstråk, viktig sammanhållen stads-
miljö och god åtkomlighet till centrumfunktion. Hon beskrev det historiska 
landskapet, det nuvarande och fjällandskapet runtomkring. Platsens karak-
tär är viktig, ordinära småstadens karaktär med olika stadstyper, central 
stad, villastad, trädgårdsstad osv. Hon framhöll vikten av närhet – en kom-
pakt stadskärna, kontakt med landskapet och en närhet till naturen. Kiruna 
är känt för att man har haft goda arkitekter. Hon framhöll att det framtida 
Kiruna behöver alternativ att bygga ut, att bygga på den befintliga staden. 
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En konsult beskrev Landskapsanalys för tätorten, som gjorts på uppdrag av 
Vägverket. Hon framhöll den för Kirunas struktur speciella karaktären med 
gruvbergen och utblickarna från staden, där man ser hur naturen skiftar 
med väder och årstider. 

Chefsarkitekten på Fastighetsverket beskrev arbetet med Lokalisering av 
Sametinget. Verket höll vid seminariets tidpunkt på att undersöka plats att 
lokalisera det nya stora byggnadsprojektet för Sametinget på. En arkitekt-
tävling höll vid den tidpunkten på att anordnas. Byggnaden för Sametinget 
måste bli en markör, som ett symbolprojekt i staden. Man räknar med ett 
stort intresse från både från Kirunabor och andra håll för att besöka byggna-
den. Vikten av att tomten kommer med i översiktsplanen framhölls. 

Block 3 Nyckelfrågor för Kirunas framtid

Block � behandlade formulering och prioritering av nyckelfrågor i de fyra ar-
betslagen. deltagarna delades in i tre arbetslag med en blandning av repre-
sentanter från Kiruna kommuns översiktsplanepolitiker och tjänstemän från 
planering och byggande, länsstyrelsen, Vägverket, Banverket och Fastighets-
verket. En 45 minuters lunch på intilliggande restaurang gav möjlighet till 
fortsatta diskussioner blandat med sociala samtal. 

arbetslagen satt i samma lokal som på förmiddagens föreläsningar, men den 
var då ommöblerad för lagarbete med 4 rektangulära bord parallellt med var-
andra. Ena långväggen var täckt av utställningsskärmar för att efterhand 
kunna sätta upp arbetsmaterialet på. På borden fanns kartor över Kiruna 
stad med omnejd, Kiruna stad i större skala, den kommunala visionen för det 
framtida Kiruna, planeringsunderlag samt förstudie för väg och järnväg. 

alla fick i uppgift att formulera ett antal nyckelfrågor – de skrevs ned på gula 
post-it-lappar som sattes upp på skärmarna, samlade för varje lag. alla satt 
tysta och skrev ner sina förslag till nyckelfrågor, varefter var och en satte 
upp sina post-it-lappar utan någon inbördes ordning. nyckelfrågorna grup-
perades därefter under gemensamma rubriker, ca 10 st. alla hjälptes sedan 
åt att sortera lapparna efter innehåll för att hitta det som deltagarna uppfat-
tade som nyckelfrågor. det visade sig att tjänstemännen i de flesta fall var 
snabbare och mer aktiva med lapparna, politikerna verkade ovana vid detta 
arbetssätt men blev mer aktiva efterhand. En annan observation var, med 
en viss generalisering, att politikerna framhöll mer konkreta frågor, medan 
tjänstemännen och de externa experterna framförde mer övergripande,  
abstrakta mål.  

Fallstudier - Kiruna



40	 	

Sedan gjordes en individuell prioritering av nyckelfrågorna med hjälp av sex 
röda punktformade klistermärken. Var och en satte röda märken på de frågor 
de prioriterade. Vid denna punkt uppstod en viss förvirring i arbetslagen.  
deltagarna verkade tycka att det var svårt att prioritera frågorna i förhållan-
de till varandra. alla jobbade ändå bra tillsammans om framtidsplanerna, de 
skojade friskt med varandra och det var svårt att se någon politisk skillnad i 

”rött” eller ”blått” i den politiska koalitionen. därefter rangordnades de nyck-
elfrågor som samlat flest röda märken. Efter detta togs beslut om gemensam-
ma nyckelfrågor för det fortsatta scenariearbetet, varje lag fick i uppgift att 
ta fram två frågor. Kaffepaus togs under tiden inne i arbetslokalen. 

Block 4 Alternativa framtidsbilder och utvecklingsmöjligheter

arbetet fortsatte i lagen med att diskutera och skissa på stadens utbyggnads-
riktningar. I ena laget uppstod två diskussionsgrupper, som sedan nådde 
enighet. I ett annat lag kom diskussionen om nya behov och utbyggnadsrikt-
ningar snabbt igång. till exempel diskuterades utbyggnad på f.d. Jägarsko-
lan/Vasallens område, lokalisering av Sametinget, behov av villor, inomhus-
centrum. Processledaren påminde alla arbetslagen om att tänka i stora drag 
och inte börja detaljstudera områdena. alla lag fick också i uppgift att pröva 
lokalisering av staden i externt läge. attasvaara, nordost om nuvarande sta-
dens läge var det externa läge som diskuterades mycket i alla arbetslagen.  

Sociala frågor diskuterades också, t.ex. att kulturutbudet behöver utvecklas. 
att åtgärder måste göras för att få unga kvinnor att stanna kvar i Kiruna, t.ex. 
genom attraktiva arbetstillfällen och bra service. Hur man stärker trygghe-
ten i staden  fördes också upp på bordet. Energifrågor diskuterades i form av 
stadsstruktur, vad som kan hända om t.ex. bensinpriset höjs. det fanns en 
önskan om en bättre integrering mellan miljö och rumslig utformning. alla 
lagen arbetade mycket kreativt och analytiskt.  
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Lagen fick sedan i 
uppgift att utveckla 
alternativa framtids- 
idéer för nyckelfrå-
gorna, där man under-
sökte diametralt olika 
utvecklingsriktningar 
men också mellanlä-
gen, det gjordes maxi-
malt 2-4 delalternativ. 
Vissa tidigare fram-
tagna alternativ sor-
terades och ordnades 
in i en struktur. del-
alternativen illustre-
rades principiellt på 

a�-kartor av de berörda delarna av tätorten där man visade var centrum 
skulle kunna utvecklas. alla lags delalternativ sattes därefter upp på en 
arbetsvägg för en första ”vernissage”. 

 
 
Processledaren gav olika uppgifter 
att jobba vidare med i arbetslagen, 
fördelade efter deras huvudintres-
sen. Varje lag arbetade fram tre al-
ternativ utifrån sin huvudfråga. För 
varje alternativ belystes konsekven-
serna utifrån ”underfrågor”. arbets-
lagens alternativ sattes samman till 
helhetsalternativ för att kunna se vad 
som är förenligt och oförenligt. 

därefter följde en gemensam genom-
gång av helhetsalternativen. Process-
ledaren sammanfattade arbetslagens 
olika alternativ. arbetslagen värde-
rade varandras helhetsalternativ med 
hjälp av värderosor. detta för att göra 
en mer neutral bedömning eftersom 
ett lag ansågs kunna vara alltför par-
tiskt till sitt eget förslag. Varje värd-

Intensivseminariet gav tillfälle 
för politiker och tjänstemän 

att under en heldag diskutera 
framtidsplaner för Kiruna.

Förslagen bedömdes  
genom värderosor.
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eros innehöll ca 10 indikatorer, värderingskriterier eller delmål som har re-
levans för Kirunas framtid och som byggde på hittillsvarande program- och 
visionsarbeten.

Middag åts i den näraliggande restaurangen där det liksom på lunchen gavs 
utrymme att lämna planeringsdiskussionerna för mer social samvaro. Efter 
middagen diskuterades förslagen inklusive externalternativen lokaliserade 
utanför nuvarande stadsbygd. därpå hölls en gemensam genomgång och dis-
kussion om värderosorna. Kvällen avslutades med en gemensam värdering 
av vilka slutsatser som kunde dras av dagens workshop och vilka bearbet-
ningar av materialet som skulle behöva göras under påföljande dag. En lång 
dags arbete avslutades först kl. 21 då alla deltagare var trötta men till synes 
mycket nöjda med det som hunnit utföras under en intensiv dag. 

Kiruna: Dag 3, Bearbetning av förslagen

den tredje dagen var inte politikerna med. då samlades alla externa exper-
ter och flertalet av tjänstemännen från kommunen, länsstyrelsen, Vägver-
ket och Banverket. dagen startade med en gemensam genomgång och vär-
dering av resultatet av första dagens workshop. därefter delas de delta-
gande upp i en ny mer samlad lagkonstellation än dagen före. andra dagens 
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arbete innebar att dimensionera ett framtida Kiruna. dimensioneringen 
skulle ha en spännvidd mellan rådande trend och en fortsatt utflyttning, 
till en stark inflyttning. diskussionen fördes inom respektive arbetslag.  
det ena laget koncentrerade sig på att göra dimensionerande beräkningar för 
olika typer av befolkningstal och täthet på bebyggelse. det andra laget utar-
betade en tidsplan genom att räkna bakåt från den tidpunkt järnväg och väg 
måste ha flyttats p.g.a. av sprickbildningen. tider angavs för varje skede i 
översiktsplanen, väg- och järnvägsplanen. Efter en gemensam diskussion ut-
mynnade arbetet i två huvudalternativ. 

Lag a bearbetade och förtydligade de två huvudalternativen med mer detal-
jerade skisser och gjorde en konsekvensbedömning genom att värdera förde-
lar och nackdelar med respektive alternativ. Lag B arbetade med idéer kring 
etapper och när strategiska vägval måste göras för de valda alternativen. 
detta lag arbetade fram ett förslag till hur planeringsprocess och tidsplan 
kan läggas upp för att klara målet att kunna anta en genomarbetad och de-
mokratiskt processad översiktsplan i slutet av 2006.  

På eftermiddagen fortsatte ett tiotal deltagare att arbeta med framtagande av 
presentationsmaterial i form av texter och skisser. två huvudalternativ  för 
utvecklingen av det nya Kiruna arbetades fram under intensivseminariet. Se 
nästa uppslag.
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det ena alternativet byggde på att staden byggs ut mot nordväst och järn-
vägsspåret dras väster om Kiirunavaara. Resecentrum med direkt koppling 
till centrum föreslog förläggas nedanför Loussavaaras sluttning. 
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det andra alternativet bygger på en utveckling av staden på området där  
Jägarskolan låg och sedan vidare åt nordost. Väg och järnväg planerades i 
detta alternativ att förläggas åt nordost för att skapa ett centralt beläget re-
secentrum kopplat till det planerade nya centrumet. 
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LUdVIKa – Kan gEnoMFaRtEn UtVECKLa StadEn?

Charrette om Ludvikas stadsutveckling med väg och järnväg

I Ludvika har kommunen tillsammans med Vägverket länge planerat en för-
bifart öster om staden för riksväg 50, Bergslagsdiagonalen, som idag går 
genom Ludvika. den planerade förbifarten stötte på stort motstånd från 
miljöorganisationer och många närboende längs den tänkta sträckningen. 
Motståndarna organiserade sig i en förening mot förbifarten. det har under 
många år förts en debatt i Ludvika och dess lokala tidningar om förbifarten 
och många alternativ har genomlysts. arbetsplanen överklagades och som 
sista prövningsinstans upphävde regeringen Vägverkets beslut att faststäl-
la arbetsplanen. Förbifarten kom inte heller med i den nationella planen för 
Vägtransportsystemet 2004-2015. det antogs allmänt att regeringen, utan 
att uttala detta, ansåg att leden skulle bli mycket dyr i förhållande till nyttan 
med åtgärden. Räkningar av trafiken genom staden visar att huvuddelen av 
trafikanterna har stadens centrum som resmål och en ny trafikled utanför 
staden skulle därmed inte avlasta trafiken på befintlig genomfart i någon 
större omfattning. Kritiken mot att stora naturvärden skulle förstöras om 
förbifarten byggdes antogs också ha haft betydelse för besluten.
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Kommunens tjänstemän och politiker hade satsat mycket på att förbereda för-
bifarten. detaljplaner var antagna och fastigheter inlösta. Kommunen hade 
också övertagit väghållaransvaret för den befintliga genomfarten, som nu 
skulle bli stadsgata. det fanns en trötthet i hur denna segslitna fråga skulle 
hanteras fortsättningsvis. avslaget från regeringen gjorde att planeringen 
för frågan avstannade helt.  

under senhösten 2004 tog Vägverket, som skulle återta ansvaret för genom-
farten, initiativ till att tillsammans med kommunen anordna en charrette 
för att åstadkomma en omstart med fokus på att förbättra miljön kring nuva-
rande genomfart. Kommunen ställde efter en viss tvekan upp på att genom-
föra charretten. Eftersom järnvägen går parallellt med riksväg 50 genom cen-
trum och vidgar sig till en bred bangård, inbjöds Banverket att delta. dess-
utom medverkar järnvägskorsningarna i centrum till trafikstörningar på 
vägnätet. Plankorsningar med bommar medför köbildning på några ställen i 
staden. Bangården kommer delvis att tas ur drift och antalet spår kan därför 
minskas. detta kan ge möjlighet att förbättra kontakten mellan centrala  
Ludvika och sjön Väsman som ligger på motsatt sida av bangården 

Huvudsyftet med charretten var att genom en intensiv, kreativ arbetsinsats 
under kort tid pröva alternativa möjligheter att förbättra nuvarande Rv 50 
och omgivande miljöer i Ludvika. Förbättringarna studerades med avse-

ende på framkom-
lighet, trafiksäker- 
het, störningar, ges-
taltning m.m., men 
också med hänsyn 
till funktionen i hela 
det övergripande 
trafiknätet i Ludvi-
ka, samt att öka kon-
takten med Väsman-
stranden. Charrette-
processen hade även 
som målsättning att 
stärka Ludvikas ut-
veckling i stort.  

Charretten genom-
fördes 19-21 maj i 

Ludvika Folkets Hus, som ligger lättillgängligt i centrum. Kommunens miljö- 
och byggkontor, stadsbiblioteket liksom flera andra kommunala förvaltning-
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ar finns i samma byggnad, vilket underlättade att snabbt plocka fram under-
lagsmaterial eller uppgifter som behövdes under seminariedagarna.  

Ludvika: Dag 1 - Eftermiddag

Inledningen för deltagarna i charretten hölls i Folkets Hus stora sal. det var 
totalt 65 åhörare inklusive de 20 personer som var deltagare i de två arbets-
lagen, processledaren, lagledarna samt representanter från Vägverket, Ban-
verket, Ludvika kommun samt utvärderaren. 

Vägverkets chefsarkitekt torbjörn Suneson inledde med att berätta bakgrun-
den till att denna charrette genomförs och hur arbetsdagarna har lagts upp. 
därefter hälsade kommunalrådet alla välkomna till den kommunikativa dia-
logen och beskrev kortfattat varför planeringen för förbifart respektive ge-
nomfart fastnade i en låst position, i en moment 22-situation. Han hoppades 
att charretten skulle leda till en genomförbar lösning, att de samlade delta-
garna inte bara skulle enas om något eller några förslag utan att det också 
kunde öppna möjligheter till ett genomförande. ”Förslagen måste komma 
vidare in i nationella vägplanen och få finansiering. Helst skulle objektet 
behöva komma med vid nästa översyn av den nationella planen, år 2008.” 

Vägdirektören från Vägverket Region Mitt tar vid. ”Vad vi än tycker, måste 
vi acceptera att regeringen har lyft ut förbifarten förbi Ludvika ur nationella 
planen. Bra eller dåligt, det är det vi får hålla oss till”. Han lovade att Vägverket 
inte skulle lämna Ludvika ”i sticket”, utan Vägverket skulle ta sitt ansvar. Väg-
direktören tillade att ett stadsutvecklingsprojekt innebär mer samhällsbygge 
än vägbygge. ”Vi ska skaffa oss en gemensam uppfattning om hur det ska se ut. 
när vi är överens är det mycket lättare att kämpa för en finansiering.” 

Fastighetschefen på Banverket Mellersta Banregionen var glad över att Ban-
verket fick vara med i projektet. Vägverket och Ludvika kommun hade tagit 
initiativ och sedan bjudit in Banverket. det går �� persontåg och 28 gods-
tåg per dygn genom Ludvika idag och Banverket bedömer att persontrafiken 
kommer att öka med ca 20% och godstrafiken med ca �0% till år 2015. Bangår-
den är en barriär i staden och den är onödigt bred. Beräkningar som gjorts 
visade att hälften av spåren, de som är närmast sjön Väsman, kan avvecklas. 
Han medgav att det även finns bullerproblem från järnvägen.  

Charretten öppnades sedan av Vägverkets chefsarkitekt med att ge fulla 
befogenheter till processledaren. Som processledare agerade den oberoen-
de professorn från KtH, göran Cars, som lett ett flertal charretteproces-
ser på olika håll i Sverige.  
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Nuvarande problem och önskemål

Problem och önskemål som finns längs den befintliga genomfarten framför-
des av fem representanter från intressegrupperna. de fick ca 4 min. vardera 
för presentationen. Representanterna framförde bl.a.: att beslut bör tas om 
att inte arbeta vidare med förbifarten, att utveckla Väsman-stranden, att tra-
fiken på den gamla bangården måste lösas, att skapa ett centrum där alla 
får en bättre boendemiljö, att minska på antalet lokalgator som ansluter till 
genomfart, handikapp- och tillgänglighetsfrågor som är beroende av miljön 
löses. Representanten från Projekt Bergslagsdiagonalen ansåg att det vikti-
gaste är de regionala och lokala funktionerna, det estetiska, det vackra och 
framkomligheten. Han framhöll att ”vi behöver skapa en väg som upplevs 
som framkomlig och ändå vacker”. 

Samlingen i den stora salen i Folkets Hus avslutades med frågor från all-
mänheten. därefter sammanfattade processledaren uppgiften och beskrev 
begränsningarna för vilka frågor som skulle behandlas. Charrette-arbetet 
skulle koncentreras på vägen, järnvägen, vägens kvalitet, kopplingen till 
staden och hur vägen skulle kunna berika staden. Han hälsade allmänheten 
välkommen tillbaka till de följande öppna mötena.  

Arbete i arbetslagen

Själva charrette-arbetet började första dagen, en torsdag efter lunch, med 
att processledaren presenterade upplägget av de tre dagarnas program för 
de två arbetslagen. Lagen bestod av ca 15 personer vardera. deltagarnas pre-
sentationer speglade de intressen som finns längs nuvarande sträckning av 
Rv 50 genom Ludvika. Kommunens. Vägverkets och Banverkets företrädare 
ingick inte i arbetslagen utan fanns tillgängliga som resurspersoner att kalla 
på då expertkunskap behövdes.  

 
arbetslagen diskuterade inled-
ningsvis problem och alternati-
va lösningar. Principiella skisser 
togs fram under resten av efter-
middagen. Lagen uppmanades av 
processledaren att inlednings-
vis frigöra sig från de förslag 
som tidigare arbetats fram för 
området. Han ville på det sättet 
locka fram helt nya, kreativa lös-
ningar.  

Fallstudier - Ludvika

Första dagens lagarbete in-
leddes med att sätta sig in i 

önskemål och problem.



50	 	

Första dagen fanns det i det ena laget en spänning mellan de som bor och 
verkar i Ludvika gentemot dem som företrädde transportnäringen. de boende 
förespråkade en lugnare säkrare genomfart, medan de genomresande vill 
kunna ta sig genom staden snabbt och smidigt. det diskuterades om vägen 
ska bli en 50- eller 70-väg i framtiden. ny bostadsbebyggelse vid Väsmans 
strand föreslogs endast av den enda yngre kvinnliga representanten. Lagle-
darna översatte förslagen till skisser under diskussionens gång. dessa skis-
ser användes sedan som underlag för de fortsatta diskussionerna.  

I det andra laget var det lite trevande start, då deltagarna fick välja arbets-
sätt. Lagledarna var ly-
hörda och inkännande 
och alla i gruppen lyss-
nade och respekterade 
de åsikter som fördes 
fram. Ett par personer 
satt tysta och framför-
de inte några idéer alls, 
men de tyckte att det var 
intressant och satt kvar 
under hela arbetet.    

arbetet varvades med 
fikapaus med socialt 
”småsnack”. En av lagle-
darna skrev på ett bläd-
derblock ner de förslag 
som kommit fram under 
diskussionen. I slutet 
av eftermiddagen sam-
manfattade en av lagle-
darna diskussionen och 
det material som skulle 
presenteras på kvällens 
öppna möte för allmän-
heten.  
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Kväll med öppet möte

Första dagens kväll hölls det första öppna mötet i Folkets Hus stora sal. 
Mötet hade annonserats ut i lokalpressen och via anslag i staden. På kvälls-
mötet presenterades arbetslagens skisser för allmänheten, som uppmanades 
att diskutera dessa och föra fram andra synpunkter och idéer. det ena laget 
presenterade alla de förslag som kommit fram under eftermiddagens arbete, 
de hade ritats upp enkelt på en adresskarta. Parallellt illustrerades detta 
med skisser i form av en blandning av problembeskrivning och förslag till 
lösningar. det andra laget hade huvudsakligen arbetat med framkomlighet 
och miljöfrågor och presenterade det huvudsakligen muntligt, ännu utan så 
mycket skisser. 

under första dagen hade ett 20-tal idéer från allmänheten kommit in i för-
slagslådan. Processledaren berättade för åhörarna att dessa förslag sedan 
skulle ligga som underlag för lagens fortsatta arbete. Han lovade att ”om det 
behövs kommer expertis att blixtinkallas i natt för att kunna ge svar på om 
idéerna kan genomföras tekniskt och ekonomiskt”. det kom några få frågor 
från allmänheten i salen, de som yttrade sig var huvudsakligen män i 70-års-
åldern. när någon föreslog att vägen borde förskjutas lite närmare järnvägen 
längs hela sträckan, föreslog processledaren att Banverket skulle undersöka 
om detta förslag var ekonomiskt rimligt. Han slog fast att ”vi ska inte jobba 
med några illusioner”. Ledaren avslutade mötet med att ge en eloge till ar-
betslagen, ”det är inte lätt att jobba igenom alla förslag på � timmar”.  

Efter det öppna mötet höll charretteledningen ett informellt möte med den 
politiska ledningen och lagledarna för att stämma av de framkomna idéerna 
mot kommunens beslut och gällande planer. Lagledarna satt sedan själva och 
jobbade vidare med några av förslagen, vilket inte hunnits med under efter-
middagen.  

Ludvika: Dag 2 

arbetslagen samlades tillsammans med lagledarna runt bordet tidigt på mor-
gonen. det ena laget delades upp i två delgrupper där den ena fördjupade sig i 
centrumanknytningen tillsammans med den lagledaren som är arkitekt. den 
andra halvan fördjupade sig i avfarten mot aBB åt ena hållet och centrum åt 
andra hållet tillsammans med den lagledare som är trafikingenjör.  

I den andra gruppen kom man igång med ett bättre, konstruktivt samspel än 
den första dagen. I denna grupp fanns det ett samlat större intresse för ny be-
byggelse längs Väsmans strand, men frågan orsakade livlig diskussion. Laget 
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enas slutligen om en lämplig lokalisering av bostadsbebyggelse där båthusen 
ligger idag. På förmiddagen hölls ett öppet möte kl. 11-14 med inspirationsfö-
reläsningar för både charrettedeltagare och allmänhet. Föreläsningarna in-
leddes med en forskare från KtH/samhällsbyggnad. Han pratade om vad som 
utmärker den attraktiva och konkurrenskraftiga staden? Forskaren beskrev 
städernas och framför allt handelns historiska utveckling fram till idag. den 
andra föreläsningen Så gjorde vi – exemplet Rättvik. Kommunikationslös-
ningar för att förena trafik och attraktivt stadsliv hölls av en privatpraktise-
rande arkitekt och forskare. Han beskrev vikten av ett gott samarbete mellan 
alla parter som är involverade i ett kommunikationsprojekt. den tredje före-
läsningen behandlade vad kan stadsutveckling vara i Ludvika, framfört av 
en forskare från KtH/Samhällsbyggnad. Han förespråkade en blandad stad 
med handel även 
längs genomfartsga-
tan, samt en silning 
av trafiken genom 
hela staden genom 
att även öppna trafi-
ken på gågatan. 

På eftermiddagen 
jobbade arbetslagen 
vidare med ledning 
av synpunkter från 
första kvällen och 
inspirationsföreläs-
ningarna. det ena 
laget fördjupade sig 
i den norra delen av 
Rv. 50 och det andra 
laget i den södra 
delen av vägen. Pro-
cessledaren gjorde denna uppdelning på grund av vilka delar som respek-
tive lag hade fokuserat mest på den första dagen. den ena ledaren i lag B tog 
upp en av föredragshållarnas idéer om att sila trafiken genom samhället för 
att höra vad deltagarna tyckte om det. Han fick dock inget tydligt svar. Efter  
eftermiddagskaffet var stämningen lite avmattad och några hade försvunnit.

Öppet kvällsmöte

På den andra dagens öppna kvällsmöte presenterades arbetslagens prelimi-
nära förslag i Folkets Hus stora sal. deltagarna var totalt cirka 80 personer 

Fallstudier - Ludvika

Andra dagen jobbade arbets-
lagen vidare med sina förslag 
efter synpunkter från de 
öppna mötena.



5�

inklusive arbetslagen och tjänstemännen från kommunen, Vägverket och Ban-
verket. Processledaren inledde kvällsmötet med att återge hur arbetet hade 
förts de två gångna dagarna och uppmanade igen alla att säga vad de tycker, 
och ”inte sitta och trycka”. En av ledarna för lag a presenterade förslag till 
förbättringar av den södra infarten med cirkulationsplats och separat gång- 
och cykelväg (gC-väg) samt med en parallell entrégata för att minska utfar-
terna direkt till genomfartsvägen. trafikingenjören i lag a fortsatte med att 
presentera detaljer för cirkulationsplatsen med en gC-väg i samma plan. Han 
visade också förslag på en upphöjd cirkulationsplats i höjd med aBB. 

Lag B presenterade sitt förslag för smalaste vägsträckan längs Valhallavä-
gen. Förslaget visade en väg för 50 km/tim med en trädrad i mitten. Inga hus 
skulle behöva rivas längs denna vägsträcka. de visade också ett förslag till 

cirkulationsplats för 
avfart mot aBB med 
en planskildhet under 
både Rv. 50 och järn-
vägen. Ytan i ”sväng-
en” skulle kunna an-
vändas till parkering 
eller bensinstation.  

allmänheten på mötet 
ställde frågor till lag-
ledarna. allt anteck-
nades och dokumen-
terades så att lagen 
skulle kunna ha syn-
punkterna med sig till 
arbetet dagen efter. 
Vid mötets slut häl-
sades alla välkomna 
tillbaka kl. 12 dagen 
efter, på lördagen, för 
att få se slutförslagen. 
Processledaren sam-
lade lagledarna efter 
mötet, gick igenom 
olikheterna i försla-
gen och gav instruk-
tioner för lördagens 
arbete.  
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Luvika: Dag 3

arbetslagen arbetade fram sina slutliga förslag under förmiddagen. det ena 
laget sammanställde förslagen för hela sträckan genom staden. det andra 
laget fördjupade förslagen och illustrationerna av föreslagna broar och tunn-
lar mer i detalj. därefter hölls informella överläggningar inom ledningen för 
charretten för att bestämma vilka alternativ som skulle arbetas vidare med.  

På eftermiddagen samlades återigen allmänheten i Folkets Hus stora sal, där 
de färdiga förslagen presenterades. Vid detta tillfälle deltog drygt 75 perso-
ner inklusive deltagare och arrangörernas tjänstemän. Processledaren göran 
Cars inledde med att säga att alla förslag som kommit in från allmänheten 
och från respektive lagdeltagare inte hade kunnat arbetas in i slutförslaget. 
Vissa delar hade deltagarna alltför olika syn på, t.ex. bostäder och handel 
längs stranden. det som visades under det sista allmänna mötet var förslag 
som många kan ställa sig bakom. Processledaren sade också att det som 
presenteras har ett ”hyfsat stöd” från dem som deltog. I vissa fall presente-
rades två alternativ. 
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På detta möte presenterade sedan de fyra lagledarna alla förslag, som arbe-
tats fram under alla charrettedagarna. de började i söder och slutade i norr. 
Inledningsvis beskrev en av trafikingenjörerna resultatet från det lag som 
diskuterat Ludvikas ”varumärke”. därefter presenterade en av arkitekterna 
delförslagen med en översikt över delområdena som benämnts: Södra infar-
ten, södra stadsporten, Valhallavägen, aBB-korsningen, stadsentrén, stads-
kärnan, Ludvikas kulturhistoria, norra infarten samt östra infarten. dessa 
delområden beskrevs sedan i detalj, med både kartor och illustrationsskis-
ser.  

Efter presentationerna inbjöd processledaren till frågor om förslagen. den 
efterföljande diskussionen kom mycket att handla om den föreslagna gång-
bron över både väg och järnväg som kan koppla samman stadskärnan med 
Väsmans strand. det framfördes mycket synpunkter på läge, höjd, och om det 
skulle glasas in eller inte. det var återigen huvudsakligen äldre män, upp-
skattad ålder 65-80 år, som var mest aktiva i diskussionen.  

Mötet avslutades med att de ansvariga huvudaktörerna för uppföljningen av 
arbetsresultatet gav sin syn 
på vad som kommer att hända 
framöver. det är aktörernas 
tjänstemän i ledande positio-
ner. tjänstemannen från Väg-
verket Region Mitt tyckte att 
det varit ännu högre energi 
och entusiasm i lagarbetet än 
han hade förväntat sig. Han 
sa att det inte är helt orim-
ligt att det här går att finan-
siera. ”Men vi måste hem och 
räkna. det finns inga pengar, 
men Vägverket, Banverket och 
Ludvika kommun ska komma 
fram till vad vi ska göra. nu 
när vi vet vad vi vill, kan vi 
kämpa för att få fram peng-
arna.” Han berättade också, 
att det ska bli en utställning 
innan sommaren, då alla Lud-
vikabor ska kunna säga sitt. 
därefter kommer Vägverket, 
Banverket och kommunen att 
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hantera förslagen i den ordinarie processen.  

En tjänsteman från Banverket Mellersta Banregionen tog över och intygade, 
att han imponerats över förslagen. Men han tyckte också att det kommit fram 
drastiska förslag, som skulle bli för kostsamma att genomföra,  ”järnvägen 
kommer att ligga kvar där den ligger”. Han menade att gemensamma projekt 
mellan Vägverket, Banverket och Ludvika kommun ger en styrka för ett kom-
mande genomförande. ”Vi har skapat en samsyn för vad som ska ske.” Kom-
munalrådet avslutade med att beskriva sig som realist, men han vill verka för 
att tillsammans med de övriga aktörerna finna en finansiering av de förslag, 
som arbetats fram de här dagarna. Mycket har funnits som förslag redan ti-
digare, men blev värderat av intressenterna under charretten.  Han ansåg att 
det helt nya var cirkulationsplatsen vid Lidl och bron över järnvägen i det 
läge som föreslagits här.  
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SödERKöpIng - MötE MELLan VägEn, KanaLEn oCh StadEn

Charrette om stadsutveckling med väg och kanal

Europaväg 22 passerar idag genom Söderköping. Strax norr om staden korsar 
vägen göta kanal via en öppningsbar bro. Särskilt under sommarhalvåret 
och vid veckoslut kan köbildning uppstå flera mil norr och söder om samhäl-
let. orsaken till köerna är dels en intensiv trafik, dels broöppningar och dels 
trafiksignaler i staden. trafiksituationen genom Söderköping anses succes-
sivt ha blivit ohållbar. den 14-16 november 2005 genomfördes en charrette på  
Söderköpings Brunn i samarbete mellan Vägverket, Söderköpings kommun, 
götakanalbolaget, Regionförbundet östsam och Länsstyrelsen i östergöt-
land. 

Bakgrunden till charretten är att en framtida förbifart planeras att lokali-
seras väster om Söderköping. detta innebär att en tidigare diskuterad östra 
förbifart inte längre är aktuell. Vägverket har undersökt en tunnellösning 
som tagits emot väldigt positivt av alla intressenter, då den inte stör det 
öppna landskapet och inte medför en barriär österut. denna lösning har dock 
ansetts för dyr och har därmed inte fått gehör från centralt håll inom Väg-
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verket. På grund av det har sannolikheten att inom rimlig tid få pengar till 
ett tunnelbygge minskat. Behovet av att hitta alternativa lösningar för den 
punkt där E22 korsar göta kanal ökade därmed.  

Hur E22 ska korsa göta kanal var ännu inte löst, vilket är en fråga som berör 
många aktörer och intressen.  En av aktörerna är Vägverket, som söker en 
lösning på köbildningen genom Söderköping. Söderköpings kommun har 
behov av att få fram en lösning för att kunna planera markanvändning-
en i anslutning till passagen över kanalen. götakanalbolaget söker en lös-
ning som ökar framkomligheten för båttrafiken och attraktionskraften för 
denna färdväg. Regionförbundet östsam och Länsstyrelsen sökte en lösning 
som skulle gynna den regionala utvecklingen genom att underlätta pend-
lingstrafiken, öka framkomligheten, gynna turismen, etc. Förutom dessa 
fanns intressenter som näringsidkare, grannkommunerna Valdemarvik,  
norrköping och Västervik, kolletivtrafikbolagen och övrig transportnäring, 
turism, medborgare, m.fl. 
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Hittills hade Vägverket undersökt olika lösningar för att förbättra situa-
tionen och optimera flödet av trafik i Söderköping. de justeringar av tra-
fikljusen som gått att göra för att förbättra situationen hade redan gjorts.  
götakanalbolaget hade tagit fram ett förslag på hur slussning av båtar 
skulle kunna genomföras genom ett lyft över E22. Regionförbundet östsam 
hade arbetat fram en rapport om en undersökning av sambanden i stråket  
norrköping – Söderköping – Valdemarsvik – Västervik. östsams rapport 
visade att E22 har mycket stor betydelse för alla kommunerna med tanke på 
olika former av vardaglig pendling, varutransporter längs ostkusten, samt 
sommartrafiken. under sommarhalvåret intensifieras trafiken kraftigt i hela 
stråket. Rapporten visade också att den största aktiviteten sker i stråkets 
norra del, Söderköping-norrköping. där bor flest människor, där är arbets-
pendlingen som störst, där är trafikmängden över huvud taget som störst och 
där finns den största arbetsmarknaden. Beräkningar visade att 70% av den 
sysselsatta befolkningen i Söderköping arbetar i norrköping. I Valdemarsvik 
är motsvarande siffra närmare 20%.

Med bakgrund av detta tog götakanalbolaget, Söderköpings kommun och Väg-
verket initiativ till att anordna en charrette för att stimulera att nya lösningar 
skulle komma fram och för att ge tillfälle för alla aktörer och intressenter att 
mötas för flera dagars diskussion. Charretten var en metod för att i detta läge 
genom en aktiv dialog och ett brett samråd utveckla förslag som berörda aktö-
rer och intressenter skulle kunna ställa sig bakom och som därmed skulle ha 
goda chanser att kunna förverkligas. Som processledare anlitades göran Cars, 
samme oberoende professor från KtH som i Ludvika-fallet. 

Söderköping: Dag 1

arrangörerna och intressenterna samlades i en stor sal på Söderköpings 
brunnshotell, som möblerats med små runda bord med ca 6 platser/bord. 
En representant för Vägverkets regionala kontor inledde charretten på för-
middagen genom att hälsa välkommen genom att säga att han såg detta ar-
betssätt som en möjlighet att ge planeringsprocessen mer spänst och spän-
ning. ”Söderköping är värd en bättre image, idag skrivs det mycket negativt i 
pressen på grund av trafikproblemen”. Stråket norrköping-Söderköping-Val-
demarsvik är ett mycket viktigt pendlingsstråk och sommartid är det även 
mycket turisttrafik längs E22. Söderköping är dessutom en viktig port till 
turistvärlden längs denna del av östergötland och Småland. Han slog fast 
att ”det är en hård konkurrens om de medel som anslås till vägar och denna 
charette kan vara ett sätt både för kommunen och Vägverket att åter komma 
upp på agendan”. 
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Processledaren göran Cars, som också ledde Ludvika-charretten, går igenom 
de spelregler som skulle gälla under Charettedagarna. arbetet innebär en 
strävan efter att få bort gamla låsningar och finna samstämmighet. det 
finns flera exempel på hur olika starka intressen ibland blockerar varan-
dra. Ett mål var att få fram nya tankar för Söderköping. En annan viktig 
fråga är hur man knyter staden till vägen. de lösningar som kommer att 
presenteras skall var tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra. Han 
beskriver att charretten även ger en bra demokratisk möjlighet, genom att 
alla förslag som lämnas in under dagarna tas på allvar och bli sakligt be-
mötta. En fördel har även varit att de förslag som presenterats är välför-
ankrade vilket förenklat den senare formella hanteringen. Han avslutade 
med att säga att varken Vägverket eller kommunen är formellt bundna av de 
förslag som presenteras inom charretten.

Programmet fortsatte därefter med att fyra av arrangörerna framförde sina 
visioner för projektet, som bakgrund till det fortsatta charrette-arbetet. två 
representanter från Vägverkets regionala enhet presenterade sin syn på pro-
blematiken i form av en frågestund. där behandlades frågan varför plane-
ringsprocessen för vägprojekt är så lång. det är ofta komplexa problem med 
många olika intressen, då är det är svårt att hitta rätta lösningar. Vägverket 
har redan förbättrat E22 för sträckan Valdemarsvik-Söderköping samt Söder-
leden inne i norrköping och det finns i planen pengar till att även förbättra 
delen mellan Söderköping-norrköping. däremot finns inga pengar till ”För-
bifart Söderköping” inom den närmsta tiden. de framförde att det är många 
parter involverade, staden, regionen m.m., som måste samarbeta för att snab-
bare nå resultat.

Stadsarkitekten i kommunen beskrev sin vision för Söderköping. ”Vi har en 
förbifart, med mer trafik än idag. Söderköpings stad kommer att växa i cen-
trum och utmed kanalen. Staden är ingen produktionsort utan det är tjänste-
sektorn, kultur- och historieturism som växer. Erik dahlbergsgatan är änt-
ligen iordninggjord, stationsområdet är utbyggt. Vikingavallen är utbyggd. 
Mer bebyggelse utmed kanalen och staden möter kanalen även österut. Stads-
kärnan är bilfri och en naturlig entré ligger i väster. Söderköping är en typisk 
småstad med nära till naturen”. 

östsams kommunikationssamordnare presenterade regionförbundet. det 
består av 1� kommuner plus landstinget. de svarar bland annat för prio-
riteringen av vägar inom regionen förutom de nationella vägarna. östsam 
har saknat en kreativ lösning för förbifarten i Söderköpings kommun. Han 
menade att man saknar bilder för att de beslutande skall förstå problema-
tiken. 71 % av de boende i Söderköping som arbetar, gör det i norrköping. 
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20 % av de yrkesverksamma boende i Valdemarsvik, arbetar också i norrkö-
ping. de gör alltså sina arbetsresor genom Söderköping. Målsättningen är att  
Söderköpingsförbifarten skall in i den nationella planen. det är viktigt med 
gemensam helhetslösning som alla ställer upp på för att uppnå detta.

Chefen för götakanalbolaget beskrev Söderköping, som är en pärla, att kana-
len är ”inne”. Han framförde att bolaget vill ha fler broöppningar för att under-
lätta kanalresandet. ”Von Platen tog hjälp av thomas tellford från Skottland 
vid byggande av göta kanal. till att börja med byggdes kanalbostäder av sten 
enligt skotskt maner men detta visades bli fel p.g.a. av kylan och husen upp-
fördes sedan i trä. Motala verkstad startade för att ursprungligen serva kanal-
utrustning. Von Platen var skicklig på att visualisera, bland annat finns 8000 
färglagda kartor. göta kanal blev vald till årtusendets byggnadsverk. �5% 
av alla röstande hade kanalen på första plats. alternativet med dubbelbroar 
fungerar inte!” chefen för götakanalbolaget  framhöll att en båtlyft skulle bli 
en attraktion som alla vill se, en port, ett nytt stopp till Söderköping.

På eftermiddagen startade charrette-arbetet. de inbjudna intressenterna för 
den aktuella planeringsfrågan bildade två arbetslag, med ca 10 deltagare i varje 
lag. Som ledare verkade en arkitekt/planerare och en trafikplanerare i vardera 
laget. alla tre dagarna fanns experter till förfogande från kommunen, Vägver-
ket, götakanalbolaget, östsam och länsstyrelsen de gick runt för att följa delar 
av arbetet. Ibland kallade lagen på en särskild expert. Resurspersonerna under-
sökte också t.ex. kostnader för olika nya lösningar som utarbetades i lagen. 

Lagen arbetade hela första eftermiddagen med att sätta sig in i tidigare ut-
redningar. I det ena laget beskrev alla deltagare sina visioner och idéer till 
lösningar på planeringsproblemet under ett rundabordssamtal. därefter 
sammanställdes och illustrerades deras bidrag till alternativa lösningar. På 
kvällen första dagen presenterades dessa alternativ på ett offentligt möte där 
ca 90 personer deltog inklusive arbetslag och resurspersoner. alternativen 
bestod av nya förslag på lägen och utformning av högbro, två parallella broar 
respektive båtlyft över kanalen.  

I inledningsskedet kunde man uppfatta en förvirring bland deltagarna om 
vad en charrette innebär och varför de hade ombetts att delta. någon und-
rade varför de, som amatörer, skulle arbeta flera dagar när det finns både 
experter och politiker som arbetat med frågan länge? någon kände sig som 
gisslan, för att ställa sig bakom förslag som redan fanns utarbetade. under 
dagarnas gång märktes dock en allt större entusiasm och kreativitet. I slut-
skedet, innan lagförslagen skulle presenteras, var många mycket aktiva med 
att rita och måla på skisserna.  
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även i den andra gruppen samlades alla idéer från deltagarna in och skrevs 
ner på ett blädderblock. alternativet med högbro avfärdades och båtlift- och 
tunnelalternativen diskuterades vidare. Lagledaren skissade upp två olika 
sätt att knyta staden mot vägen. Ett alternativ där vägen går långt utanför 
staden med enbart en anslutning för trafik in till staden. I det andra alterna-
tivet möter staden vägen och det är även det alternativ han själv förespråka-
de. gruppen enades om att det är det senare alternativet man skall satsa på

Söderköping: Dag 2

Lagen arbetade andra dagen med att diskutera styrkor och svagheter i de al-
ternativ som kommit fram under första dagen och som allmänheten gett syn-
punkter på under det öppna mötet på kvällen. några nya alternativ förkasta-
des och några undersöktes vidare. det ena laget åkte ut på plats för att titta 
på de olika alternativa lägena för ny förbifart. 

På eftermiddagen berättade tre ”inspiratörer” från Vimmerby, gränna 
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respektive tranås, om ”varumärken för städer” och hur deras respektive 
kommun hanterat kontakten med staden efter att nya förbifarter tagits i 
bruk. Föreläsaren från Vimmerby presenterade Vimmerby Vision - Mod, 
ansvar och Fantasi. Staden är idag känd för stark handel, småstad, jord- 
och skogsbruk, arla och astrid Lindgrens värld.  Kultur ses som en tillväxt-
motor. Man har antagit en LuP (lokal utvecklingsplan) där ”Mod, ansvar 
och Fantasi” finns som ledstjärnor. 1971 byggdes förbifarten. Bekymmer 
under förändringsarbetet har varit ”tröghet” i systemet, mycket beroen-
de på dåliga kommunikationer mellan förvaltningar, företag och politiker 
m.m.

Representanten från Jönköpings kommun föreläste om ”Lyftet för gränna”. 
E4 flyttades ut från gränna 1972. det fanns en grupp som var för en flytt och 
en grupp emot. Efter flytten genomfördes flera kampanjer får att få gränna 
att synas. I slutet av 90-talet lanserades ett stadsförnyelseprojekt ”gränna i 
Fokus”. Man startade en samverkansgrupp i gränna samt skickade ut enkä-
ter till alla invånare. Resultatet blev en handlingsplan på kort och lång sikt. 
En framgångsfaktor är samverkan och idag är gränna starkt nog att vara en 
”egen” magnet.

utveckling och framtidsvision – tranås presenterades. Förbifarten byggdes 
1996, innan hade man en kraftig genomfartstrafik på Storgatan. Efter ut-
byggnaden av förbifarten har 50 % av alla tung trafik försvunnit dagtid och 
75 % nattetid. den gemensamma samlingen avslutades med att processleda-
ren gick igenom de förslag som kommit in i den uppsatta förslagslådan. 

under seneftermidda-
gens diskussioner ut-
kristalliserades alter-
nativet med båtlyften 
över vägen som det in-
tressantaste alterna-
tivet för båda lagen. 
Efter det fortsatte ar-
betet med stadens ut-
veckling och kontak-
ten mellan staden och 
ett nytt läge för vägen, 
speciellt hur området 
däremellan skulle kun- 
na utnyttjas. 
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På kvällen presenterade de två lagen sina förslag för varandra samt för in-
bjudna intressenter, som inte kunnat delta i lagarbetet p.g.a. svårigheter att 
vara borta från arbetet dagtid. Ca 10 personer tillkom förutom charrettedel-
tagare, lagledare och resurspersoner.  

Söderköping: Dag 3

Lagen arbetade tredje dagen med att detaljstudera läge och utformning för 
båtlyft och väg, samt innehåll och utnyttjande av markområdet mellan den fö-
reslagna nya förbifarten och nuvarande stadsrand. det ena lagets förslag till 
förbifart, alternativ 1, låg relativt nära staden med en cirkulationsplats i plan 
och E22 i planskilt läge under. Laget föreslog en rad nya handelsetableringar 

och ett besökscen-
trum längs vägen i 
bra skyltläge. den 
föreslagna bebyg-
gelsen skulle samti-
digt bilda ett skydd 
mot vägen. Innan-
för randbebyggel-
sen föreslogs ny 
bostadsbebyggelse 
runtom en uppdäm-
ning av Storån. det 
andra lagets väg, 
alternativ 2, hade 
lokaliserats något 
längre från staden 
med en annan form 
av planskild kors-
ning över E22. I 
deras skiss hade ett 
besökscentrum fö-
reslagits mellan väg 

och kanal. För övrigt föreslogs en förtätning av bebyggelsen i stadens nuva-
rande randbebyggelse samt en parkanläggning mellan nuvarande stad och ny 
förbifart. 

denna sista kväll presenterades arbetslagens färdiga förslag på ett avslutan-
de offentligt möte som lockade sammanlagt ca 160 deltagare. allmänheten 
uppmanades att kommentera och diskutera förslagen. I slutet av mötet be-
skrev landshövdingen, vägdirektören respektive kommunalrådet sin syn på 
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uppföljningen av detta charretteseminarium. Som avslutning beskrev Väg-
verkets projektledare en realistisk tidsplan för projektet. tidsplanen förut-
satte ett snabbt beslut om finansieringen.  

Företrädare för arrangörerna Vägverket, Söderköpings kommun, göta- 
kanalbolaget, Regionförbundet östsam och Länsstyrelsen i östergötland 
fanns hela tiden tillgängliga som resurspersoner inom sina respektive ex-
pertområden. Resurspersonerna hade förutom detta arbete även tid att sin-
semellan diskutera aktuella samt andra gemensamma frågor som kan vara 
svåra att hinna med vid ordinarie mötestillfällen.   
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SÖDERKÖPING – E22 OCH GÖTA KANAL
C H A R R E T T E N S 
TEAM 2 :S FÖRSLAG
16 NOV 2005

MÖJLIGHET TILL 
VERKSAMHETS-
OMRÅDE SÖDER 
OM VÄG 210.

NY TRAFIKPLATS MED 
EXPRESSBUSSHÅLLPLATSER 
OCH ÖVERLIGGANDE 
VÄG 210 ANLÄGGS MED 
ENKEL, FUNKTIONELL 
GRUNDGEOMETRI.

PENDELPARKERING 
OCH SERVICESTATION 
KAN ANLÄGGAS
MELLAN VÄG 210 
OCH SLUTTNINGEN.

LILLÅN DÄMS TILL 
EN VACKER VATTEN-
SPEGEL I BOTTEN 
PÅ KULTURLAND-
SKAPET SOM NÅR 
IN TILL STADS-
FRONTEN.

VÄG 210 OCH GÖTA 
KANAL FÅR NYA TRÄD-
RADER SOM INRAMAR 
KULTURLANDSKAPET.

BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSER TAS BORT. 
45–50 VILLOR/RADHUS I ”KANALBYGG-
NADSSTIL” KAN BYGGAS MED UTSIKT 
ÖVER GÖTA KANAL OCH EN IORD-
NINGSTÄLLD ”GRÖN ZON”

GAMLA NORRKÖPINGS-
VÄGEN BLIR LOKALVÄG

INFORMATIONSFICKA BAKOM 
GLES TRÄDRAD SOM MEDGER 
UTSIKT FRÅN E22. 
SKYMMANDE SLY BORTRÖJES.

TRAFIKPLATSEN I KLEVBRINKEN TAS 
BORT. PLATSEN STÄDAS OCH LOKALVÄ-
GAR ANORDNAS MOT VIKBOLANDET 
RESPEKTIVE NORRKÖPING.

OMRÅDET RUNT DOCKAN KNYTS 
TILL ”GÖTA KANALS BESÖKS-
OMRÅDE”. VANDRARHEMMET 
UTVECKLAS MED FLER GÄSTHUS.

ERIK DAHLBERGSGATAN 
IORDNINGSTÄLLS SOM STADS-
ESPLANAD MED GATUTRÄD, 
NY BELYSNING OCH GC-VÄG.

ÅGATAN RUSTAS 
TILL EN PRYD-
LIG INFART TILL 
RÅDHUSTORGET.

NY PRYDLIG STADSFRONT MED LÄGRE 
BOSTADSBEBYGGELSE (CA 100 LGH) 
INRAMAR OCH DÖLJER BEFINTLIGT 
VERKSAMHETSOMRÅDE FRÅN DEN 
AVSMALNADE F D E22 SOM  BEHÅLLS
SOM LOKAL VÄG.

GRÖN- OCH 
PROMENADSTRÅK 
LÄNGS KANALEN 
IORDNINGSTÄLLS
MED BL A TRÄD 
OCH BELYSNING.

BESÖKSCENTRUM/
MUSEUM (EWK-, STADS-, 
KUSTMUSEUM) I MODERN
STIL BYGGS UTANFÖR 
STADSFRONTEN MED 
CA 150 P-PLATSER.

EN CA 15 M HÖG OCH 110 M 
LÅNG BÅTLYFTBRO ANLÄGGS 
OCH UTGÖR PORT TILL 
SÖDERKÖPING/BLÅ KUSTEN.

0 500

I alternativ 2 föreslogs ny be-
byggelse längs kanalens östra 

strand.
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Erfarenheter från de tre charretterna

Erfarenheterna bygger på fallstudierna av de tre unika charretterna i Kiruna, 
Ludvika och Söderköping. Begreppet charrette används som samlingsnamn 
även för intensivseminariet i Kiruna. utvärderingen av dem visar på många 
samstämmiga erfarenheter, men även på olikheter. under planeringssemina-
riet har utvärderaren varit deltagande observatör för att dokumentera och 
göra en bedömning av seminariets genomförande, huvudsakliga resultat och 
reflektioner i jämförelser med andra liknande metoder och teorier inom äm-
nesområdet.  

de lärdomar som kunnat dras av de tre fallen är sammanställda och reflek-
terade i rapporten. det är skrivet i en sådan form att den intresserade ska 
kunna ta ställning till i vilka situationer det kan vara lämpligt att anordna 
en charrette och förmedlar de fördelar, nackdelar och svårigheter man bör 
vara medveten om vid ett genomförande. 

FöRVäntnIngaR 

Vid intervjuerna av arrangörerna framkom vilka förväntningar personerna 
haft inför genomförandet, samt resultatet av charretterna. några av Vägver-
kets företrädare var självkritiska och beskrev sig som traditionella vägbyg-
gare, som oftast ser planeringsproblematiken ur ett begränsat vägperspektiv. 
de ansåg att arbetet med charrette-metodiken gav dem erfarenheter och kun-
skaper av att se problemen även ur andra perspektiv. En av de intervjuade 
uttryckte sig på detta sätt: ”tidigare har vi projekterat först och lyssnat sen 
– nu lyssnar vi först och projekterar sen. Ju tidigare vi får in synpunkter ju 
bättre resultat blir det.” de från Vägverket tyckte också att det var ”bra att få 
med den andra stora parten Banverket”.  

några av arrangörerna hade erfarenheter från andra dialogprojekt i mindre 
skala, som de tog med sig in i förberedelserna av den aktuella charretten. 
de som hade sådana erfarenheter visade sig även inledningsvis vara mer 
positiva till arrangemanget. En av dessa uttryckte att ”det fungerar bra i 
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begränsade lag på 10-15 personer, men det är svårt med stormöten”. andra 
kommentarer om förväntningarna var t.ex. nyttan med att ”intensivt frot-
tera intressegrupper mot varandra”. I Kiruna fanns förväntningar på att ”få 
politikerna att börja tänka i planering”. det framhölls flera gånger att ar-
rangemanget bygger på engagemang från de kommuner och samhällen man 
arbetar tillsammans med. 

I Ludvika fanns också förväntningar på konkreta resultat för att lösa  
logistiken i staden och samtidigt skapa en attraktivare stad. Kommunen hade 
hört talas om goda erfarenheter från charretten som genomförts i tällberg. 
det sågs också som mycket positivt att ”ta in tyckare från andra håll, det be-
rikar nya lösningar”. 

några hade en avvaktande positiv förväntan ”att hitta lösningar som är för-
ankrade hos intresseorganisationerna”. En kommuntjänsteman var inte sär-
skilt entusiastisk över förslaget på charrette under förberedelsetiden. Men 
han blev mer och mer tilltalad under arbetets gång. Han sa vid intervjun att 
”jag hade okunskap och många fördomar”. Han menade att processledarens 
mycket entusiasmerande beskrivning av metoden, ”han hade en väldigt posi-
tiv syn på det”, vilket gjorde kommuntjänstemannen mer positiv redan före 
genomförandet.  

Endast någon tog upp de ekonomiska kostnaderna för att kunna genomföra 
charretterna på ett omsorgsfullt sätt. Han tog upp det på ett positivt sätt 
genom att påvisa vinsterna med detta sätt att arbeta. ”det är en stor ekono-
misk satsning med charretten, men jag tror vi får tillbaka varenda krona.”  

FöRaRBEtE

Inför varje charrette har flera förberedelsemöten hållits mellan huvudak-
törerna. Vägverket, kommunen och regionala organ, länsstyrelsen m.fl. har 
som huvudaktörer tagit ansvar för arrangemangen. I Kiruna och Ludvika var 
även Banverket huvudaktör. I Söderköping var götakanalbolaget en viktig 
huvudaktör. På varje plats har projektledare utsetts inom Vägverkets regio-
nala kontor. Planerarna inom respektive kommun har deltagit. de regionala 
organen har deltagit i olika grad i förberedelsearbetet, eftersom utformning-
en av charretterna alltid har anpassats till respektive planeringsproblem 
och ortens förutsättningar. Vägverkets regioner har finansierat stora delar 
av genomförandet av de tre charretterna. Banverket var medarrangör i två av 
fallen, men satsade mindre andel medel och tog på sig ett mindre ansvar, som 
stod i proportion till finansieringen. Vägverkets huvudkontor i Borlänge har 
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initierat verksamheten, deltagit i planering och genomförande samt beställt 
utvärderingen. 

de tre charretterna har alla förberetts på ett noggrant sätt. I förberedelse-
arbetet har många representanter från arrangörerna deltagit, vilket visat på 
stort intresse och nyfikenhet på nya metoder. Vid en senare upprepning av 
den här arbetsmetoden kommer troligen betydligt färre att kunna delta. En 
start i god tid före genomförandet gör det möjligt att planera i lugn och ef-
tertänksam takt. I de undersökta fallen har ibland förberedelsetiden varit 
mycket kort och därmed alltför hektisk. En längre förberedelsetid gör det 
möjligt att bjuda in deltagare till arbetslagen så pass långt innan att de lätt-
tare kan ta ledigt från sina ordinarie arbeten. 

Vid intervjuerna hördes ett samstämt klagomål på en stark tidspress vid för-
beredelsearbetet även om det var olika lång förberedelsetid för de olika till-
fällena. I ena fallet sades att tidsbristen berodde på den egna arbetssituatio-
nen i kommunen. I ett annat fall beslutades om charretten kort tid innan ge-
nomförandet. arrangörerna framhöll att man måste vara ute i god tid för att 
kunna boka in den processledare och de lagledare samt föreläsare som man 
helst vill anlita. upptagenhet av annat, sjukdom, m.m. kan dock alltid inträf-
fa. det främsta skälet till att ha en längre planeringstid ansågs vara svårig-
heten att få strängt upptagna kommuninvånare att kunna ställa upp i arbets-
lagen. de har ofta en fylld almanacka med lång framförhållning. Bokning av 
lämplig lokal, som både har bra läge i staden och lämplig planlösning kräver 
också en lång framförhållning. En positiv följd av en kort planeringstid kan 
dock vara att arbetet görs effektivare och därmed till lägre kostnad.  

Förberedelsearbetet har ofta inneburit mycket diskussion om hur charret-
terna ska genomföras. dessa diskussioner har dels berott på en osäkerhet om 
hur den här typen av verksamhet ska läggas upp och vad det innebär. Här har 
diskussionen varit nödvändigt för att hela arrangörsgruppen skulle kunna få 
en samsyn om genomförandet. det kan tolkas som ett behov av att skapa för-
troende mellan aktörerna, att prata sig samman till en någorlunda likvärdig 
syn på genomförandet av charretten, dess målsättning, resultat och hur re-
sultatet ska hanteras efter genomförandet.  

Erfarenheterna från de studerade fallen visar också att det funnits behov 
av att diskutera ansvarsfrågor för innehåll, underlagsmaterial och finansie-
ring. En tydlighet i t.ex. vilka som är huvudaktörer, vem som står för vad 
ekonomiskt, vem som äger projektet underlättar både planeringsarbetet och 
genomförandet. när det är flera parter som är samarrangörer av charretten 
är det betydelsefullt att klargöra hur rollfördelningen gjorts mellan de olika 
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parterna. detta för att inte oklara roller ska medföra problem vid ett senare 
skede. t.ex. är det viktigt att klargöra vem som har ansvar för olika delar av 
både förberedelsearbete och genomförande. En arrangörspart kan ha repre-
sentanter från både central och regional nivå. där behöver rollfördelningen 
klaras ut mellan de olika nivåerna. de centrala och regionala aktörerna har 
ofta överblick och förankring på den nationella nivån medan de lokala aktö-
rerna naturligt nog ofta har väl upparbetade kontakter med lokala organisa-
tioner och grupper.

Valet av metod och dess genomförande är en strategisk fråga vid planerings-
arbetet, då förberedelserna måste anpassas till metoden. Processledaren i 
Kiruna var med vid två förberedelsemöten. Processledaren i Ludvika och Sö-
derköping har varit med på åtminstone ett av förberedelsemötena på respek-
tive plats för att beskriva metoden. Han gjorde det på ett mycket övertygande, 
entusiasmerande och medryckande sätt. denna presentation övertygade fler-
talet av huvudaktörerna även om de var lite skeptiska innan. 

I Kiruna var kommunen dock fortsatt skeptisk till charrette-metoden och 
man valde i stället att planera ett intensivseminarium, som man hade haft 
idéer om redan i ett tidigare skede. I Kiruna diskuterades om LKaB skulle 
vara med, då bolaget är en tung aktör i planeringen av det framtida Kiruna. 
Kommunen valde dock att inte bjuda in LKaB till seminariet. I Kiruna bjöds 
heller inte allmänheten in till några öppna möten. Här hänvisade man i stäl-
let till den allmänna informationen om översiktsplanearbetet. den förs ut 
till invånarna via Internet, via informationsblad till alla hushåll, via an-
nonsbladet och genom kommunens riktade möten med särskilda grupper. Po-
litikerna ville inte att tV skulle fokusera på konkreta fysiska förslag, som 
sedan skulle kunna bli svåra att hantera i den komplexa planeringssitutio-
nen. Medan charrette-metoden bygger på direktdemokrati under en kort kon-
centrerad period, har Kiruna kommun valt att arbeta med en långsammare 
metod med riktade möten med olika intressegrupper, förutom de allmänna 
informationsmötena. därför valde man att enbart samla politiker och tjäns-
temän tillsammans med externa experter på det 1-� dagar långa intensivse-
minariet.

under förberedelsearbetet finns även behov av att diskutera vilket fysiskt 
område respektive vilka planeringsfrågor som ska behandlas i charretten. 
detta måste naturligtvis ställas i relation till målsättningen för charretten 
och hur långt i konkretiseringsgrad man önskar nå. det kan vara klokt att be-
gränsa vad man ska prata om, t.ex. vilken väg vi arbetar med, var den börjar 
och slutar. om förutsättningarna är för vida finns det stor risk att slutresul-
tatet inte blir så konkret som kanske var avsikten. det är viktigt att tidigare 
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planer och politiska beslut som rör den aktuella planeringsfrågan klargörs. 
Erfarenheter från charretteledarnas tidigare verksamhet visar på vikten av 
att de ledande politikerna tar ställning till vilka begränsningar som delta-
garna har att förhålla sig till. om fria visioner arbetas fram först, kan senare 
beskrivna begränsningar orsaka stor besvikelse bland deltagarna och skapa 
en trovärdighetskris. Ett önskemål som kom fram vid intervjuerna var att 
konsulterna, d.v.s. lagledarna, borde ha kommit in tidigare för att ha mer tid 
att sätta sig in i de lokala förhållandena.

UndERLagSMatERIaL

I förberedelsearbetet innefattas också att ta fram och ibland utarbeta nytt 
underlagsmaterial, som ska finnas till hands vid lagarbetena. även om det 
finns tillgängligt kan det behöva skrivas ut och tryckas upp i lämpliga format 
och omgångar. detta material är huvudsakligen kommunalt, vilket inneburit 
att de respektive kommunerna tagit ansvar för detta. de regionala Vägverks- 
och Banverkskontoren har plockat fram tidigare utredningar och planer för 
sina respektive sektorsområden.  

För de studerade fallen har ”önskelistor” sammanställts under förberedelse- 
möten tillsammans med lagledarna. arrangörerna har sedan sett till att 
önskat material har plockats fram och kopierats. det material som funnits 
till hands vid de genomförda charretterna har i huvudsak varit:  

•	 Kommunala visioner, scenarier, strategier

•	 andra politiska ställningstaganden 

•	 Primärkartor 

•	 adresskartor

•	 ortofotokartor

•	 Flygbilder, snedbilder

•	 Stadsbyggnadshistoria

•	 Kulturhistorisk inventering
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•	 översiktsplaner 

•	 utredningar av olika slag för det aktuella fysiska eller problem-  
 området. 

•	 trafiksiffror med olycksstatistik

•	 tillgänglighetsplan/policy

•	 Regionala planer och utredningar

Kartmaterial måste finnas i lika många omgångar som antalet arbetslag. 
Vissa utredningar kan hanteras gemensamt under förutsättning att de olika 
lagen sitter någorlunda nära varandra under arbetets gång.  

InFoRMatIon 

till Kirunaseminariet gjordes ett internt program för deltagarna. där 
spreds ingen information till pressen, då man inte ville få någon upp-
märksamhet från press eller övriga media. Mottot var ”håll tillbaka press-

sen, ingen information är bättre än dålig  
information”.  

I Ludvika och Söderköping har däre-
mot gjorts stora ansträngningar för att 
föra ut informationen om de respektive 
charrette-processerna. dels annonsera-
des om charretterna i lokalpressen, som 
då också gjorde flera reportage veckan 
eller dagarna innan, om planeringspro-
blemen och om vad en charrette innebär. 
I Ludvika var det först en artikel sedan 
en annons i lokalpressen. På det sättet 
fick befolkningen både information om 
när de öppna mötena och föreläsning-
arna var, samt mer omfattande informa-
tion om vad som skulle hända även om 
de inte kunde närvara.  
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Vid genomförandet av charretterna i Ludvika och Söderköping har diskus-
sioner förts om den okända benämningen charrette skulle användas. I båda 
fallen beslutades att använda benämningen. Motivet var som beskrivits in-
ledningsvis att det okända begreppet skulle väcka uppmärksamhet, locka till 
nyfikenhet och ge arrangörena tillfälle att förklara innebörden. 

det visade sig vara svårt att locka folk till de öppna mötena i Ludvika, både 
det som låg en vardagskväll och det som låg mitt på dagen en lördag. det kom 
ca 80 personer inklusive arrangörer och deltagare och medelåldern var hög. 
Yngre familjer och ungdomar saknades. Vid intervjuerna diskuterades hur 
detta skulle kunna förbättras. alla var bekymrade över att samhällsfrågor 
inte tycks intressera yngre människor. En idé som kom fram var att bjuda på 
korv och glass och ha en lekhörna i foajén för att dra till sig unga barnfamil-
jer. Svårigheten att engagera fler invånare i Ludvika kan också beror på att 
staden är mer delad mellan högre tjänstemän och arbetare än i många andra 
mindre städer. 

I Söderköping var salen fullsatt båda gångerna det var öppet möte. det kan 
ha berott på att annonseringen av charretten nått ut bättre till befolkningen, 
och/eller kan det ha berott på att den långdragna planeringsfrågan, med pro-
blemen kring mötet mellan staden, kanalen och vägen med dess nuvarande 
ibland timslånga köbildningar, berörde stora andelar av stadens invånare.

Charretterna i Ludvika och Söderköping visade på vikten av bred information 
för att både informera och locka invånarna att engagera sig i planeringsfrå-
gorna  och komma på de öppna mötena under charrettedagarna. det har dock 
inte varit möjligt att få svar på varför det inte kom ännu större del av allmän-
heten utan att ha intervjuat eller gjort en enkät för delar av befolkningen. 

LoKaLER

För att få en charrette att fungera bra ställs även krav på de lokaler man ar-
betar i, samt närhet till större möteslokaler, matsal m.m. Kiruna- seminariet 
hölls i en stor sal i Folkets Hus, mycket centralt beläget i staden. där hölls 
inledningstal och föreläsningar med salen möblerad som en föreläsningssal. 
Vid det efterföljande lagarbetet möblerades salen om med arbetsbord för de 
fyra lagen, med ca 5 m mellan varje bord i samma sal. det innebar en nackdel 
att man störde varandra vid lagdiskussionerna. å andra sidan var det enkelt 
att samlas till delredovisningar, då alla tog sin egen stol och satte sig fram-
för skärmen där diskussionsskisserna sattes upp. Hela ena långväggen hade 
anordnats som en anslagstavla. Lokalen låg med inomhuskontakt med hotell 
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och restaurang som medförde korta förflyttningar till luncher, middagar och 
även boende för de tillresta experterna och regionala tjänstemännen. 

I Ludvika anordnades charretten också i Folkets Hus lokaler med samma entré 
som stadens bibliotek. Här hölls de större samlingarna, inspirationsföreläs-
ningarna liksom de öppna mötena för stadens invånare i en stor sal med gra-
dänger, en vid scen och en stor projektorduk. Salens form gjorde att alla såg 

och hörde bra. dä-
remot blev det ett 
stort fysiskt av-
stånd till dem som 
talade vilket kan 
medföra en känsla 
av organisatoriskt 
/hierarkiskt av-
stånd. En sådan 
stor sal kan även 
kännas ödslig om 
åhörarskaran blir 
liten. 

Lagarbetet hölls i 
en stor intilliggan-
de sal, där allt för-
siggick under de 
tre dagarna. två 

hörn av salen delades av med skärmar för att skilja de båda lagen åt. Mellan 
dessa arbetshörnor fanns bord där tjänstemännen från transportverken satt 
och pratade eller arbetade under lagarbetets gång. Vid dessa bord intogs även 
kaffe, luncher och middagar, som transporterades dit av ett cateringföretag. 
det var gott om utrymme att sitta och arbeta. andra fördelar med att vara i 
samma sal var kontakten med alla som var involverade. de som inte deltog 
aktivt i lagen kunde gå runt och följa arbetet. nackdelen var möjligen att det 
rörde sig mycket människor i salen hela tiden, vilket ibland kunde vara stö-
rande. I samma byggnad ligger dessutom miljö- och byggkontoret m.fl. kom-
munala förvaltningar, vilket underlättade vid hämtning eller kopiering av yt-
terligare underlagsmaterial.  

I Ludvika fanns en bra entréhall att ta emot allmänheten i. där sattes aktu-
ella planskisser upp som alla invånare kunde ta del av. Kommunens tjänste-
män fanns till hands för att svara på frågor och ta emot allmänhetens förslag.  
Här fanns även en förslagslåda att samla in invånarnas idéer och synpunkter i.  
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I Söderköping hölls charretten i ett gammalt brunnshotell. Inledning, bak-
grundsföredrag, inspirationsföreläsningar och alla allmänna möten hölls i 
en stor öppen brunnshall. där fanns gott om plats, men den var lite kall och 
dragig i novemberkylan. där fanns även gott om plats för utställningar om 
göta kanal, olika tidigare förslag på brolösningar och förbifarter förbi Söder-
köpings samhälle.  

de två lagen arbetade i modernare konferenssalar inne i hotellet. de två sa-
larna var dock mycket olika i storlek. den ena var oerhört trång, medan den 
andra var dubbelt så stor och i stället gav ett ödsligt intryck. det fanns inga 
vistelseutrymmen direkt utanför dessa salar, utan tjänstemännen från trans-
portverken, kommunen samt regionala organ satt i hotellets foajé, en bit ifrån 
salarna. troligen gjorde detta att det fanns ett visst motstånd att gå iväg för 
att rådgöra med deras sakkunskap. Brunnshotellet innebar dock en vacker 
arbetsmiljö och praktiska förutsättningar för måltider, boende och att samla 
deltagarna.  

Erfarenheterna visar behovet av en ljudmässig avskildhet för arbetslagen. av-
skilda arbetsrum minskar också att personer utanför lagen ”tittar förbi” vilket 
framfördes som störande. typen av sal för de öppna mötena tycktes ha bety-
delse för kontakten mellan processledaren och besökarna. 

pRoCESSLEdaRE 

För att fortsätta med verkstadsmeta-
foren skulle vi kunna kalla den person 
som lotsar planeringsseminariet framåt 
för verkstadsledare. den personen har 
lämpliga verktyg att erbjuda före och 
under seminariet. Hon eller han måste 
även vara van att hantera verktygen och 
göra kompetenta bedömningar i vilka 
sammanhang de är lämpliga att nyttja 
och när nya verktyg behöver plockas 
fram. den engelska benämningen faci-
litator användes alltmer med svenskt 
uttal. I denna rapport används dock  
benämningen processledare för att inne-
fatta både intensivseminarium och char-
retter. Processledaren har tillsammans 
med arrangörerna av charretten ansva-
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ret för att göra programmet och avgränsa planeringsuppgiften. Hon eller 
han har ofta erfarenheter från tidigare verkstäder som grund för att anpassa 
verktygen till det specifika tillfället. Han/hon kan ofta även ge råd om vilka 
typer av intressenter som är lämpliga att företräda planeringsområdet.  

Erfarenheterna från de tre charretterna i Kiruna, Ludvika och Söderköping 
visar att processledaren har stor betydelse dels för hur seminariet löper och 
för vilket resultat som kommer ut av seminariet. det är givet att ledaren 
sätter sig in i lokala förhållanden och förutsättningar för att kunna fungera 
och inge förtroende för både arrangörer och deltagare. det är av yttersta vikt 
att alla parter har fullt förtroende för ledaren. det ställer krav på en neutral 
hållning till planeringsproblemet och till alla deltagande parters intressen. 
Processledaren bör vara en oberoende person, d.v.s. någon som inte är an-
ställd eller direkt knuten till någon av arrangörerna. I alla de genomförda 
fallen har processledarna varit universitetsprofessorer med vana vid att leda 
denna typ av processer. oberoendet är viktigt för att inte lagdeltagarna ska 
känna någon misstanke om att processledaren stödjer någon av de deltagan-
de parterna. naturligtvis går det ändå inte att bortse från att huvudarrangö-
ren/arrangörerna valt ut processledaren och engagerat denne för ett betalt 
uppdrag.  

det praktiska arbetet under själva charrettens genomförande består i att föra 
processen framåt, helst till konsensus för ett planeringsförslag. detta inne-
bär att snabbt se vilka steg som kan vara lämpliga och möjliga att ta för att 
komma vidare i diskussionerna. det handlar om att se till att alla kommer till 
tals vid de större mötena, att dämpa någon som är för dominerande i diskus-
sionerna eller upprepar samma fråga eller argument flera gånger. Han eller 
hon måste även vara förberedd på att behöva medla i eventuella konflikter 
som uppstår.  

Flera av intervjupersonerna tyckte att processledaren i Ludvika och Söder-
köping skulle varit mer aktiv under lagarbetets gång. Han ansågs vara allt-
för osynlig mellan samlingarna och de öppna mötena. Han hade dock mycket 
kontakt med lagledarna i pauserna för att sätta sig in i läget och för att ge 
dem instruktioner. I den senare delen av charretten valde processledaren 
tillsammans med lagledarna att ge lagen separata uppgifter. detta gjordes 
för att undvika dubbelarbete och för att få en bredare belysning och fördjup-
ning av planeringsuppgiften. 
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LagLEdaRE 

I de tre aktuella charretterna har deltagarna varit indelade i lag med re-
presentanter för intressenter i varje lag. dessa lag har haft ledare med upp-
gift att skissa och illustrera de förslag som kommit fram ur diskussionerna. 
detta ställer krav på snabb skissteknik för att göra sig förstådd av deltagar-
na. det kräver framför allt en stor lyhördhet att uppfatta vilka förslag som 
det finns en uppslutning kring. Lagledaren måste vara vaksam på att det är 
deltagarnas förslag och inte de egna professionella förslagen som skisseras. 
En skicklig ledare har sedan möjlighet att föra in och diskutera professionel-
la aspekter under bearbetningsfaser i arbetet.  

I Kiruna-seminariet var det endast en lagledare i varje lag, han eller hon hade 
både uppgiften att leda diskussionerna och skissa. Ledarna var antingen pla-
nerare, arkitekter eller landskapsarkitekter. En observation som gjordes var 
att det var svårt att vara koncentrerad både på diskussionsledning och på 
skissning samtidigt. arbetet såg därför ut att vara lite ”ryckigt”. I både Lud-
vika-, och Söderköpingcharretterna hade varje lag två ledare, den ena var ar-
kitekt eller landskapsarkitekt och den andre var trafikplanerare.  

två lagledare kan komplettera varandra kompetensmässigt. arkitekten 
och landskapsarkitekterna var kreativa samhällsbyggare. de är erfarna i  
gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor med vana att konkretisera och illus-
trera de förslag som diskussionerna förde fram. trafikplanerarna har god 
kompetens i tekniska och beräkningsmässiga trafikfrågor och kunde snabbt 
skissa fram vägdragningar, broar och trafikplatser med olika principlös-
ningar. de har även erfarenhet av att bedöma trafikflöden, buller, gatubred-
der m.m. utifrån trafikberäkningssiffor. att det var två lagledare medförde 
också att de kunde turas om att leda diskussionen medan den andre koncen-
trerade sig på skissandet.  

av de process- respektive lagledare som deltog i charretterna i de aktuella tre 
fallen var tre kvinnor och sju män. I Kiruna var det två kvinnor och två män i 
de fyra lagen. I Ludvika var det en kvinna och tre män och i Söderköping fyra 
män. detta behöver dock inte betyda att det inte finns kvinnor som arbetar i 
denna typ av funktioner. däremot tycks männen ha hunnit arbeta i fler lik-
nande processer och hunnit göra sig mer kända.  En av arrangörerna tryckte 
på och framhöll att ”vi ville ha både en man och en kvinna för att locka kvin-
norna att prata mer i grupperna”.  
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Ledaren för det lag 
jag följde i Kiruna 
berättade inled-
ningsvis mycket om 
arbetet i sin egen 
kommun. I detta fall 
gav det deltagarna 
möjlighet att jäm-
föra och reflektera 
över den egna kom-
munens planerings-
uppgifter och meto-
der. det är annars 
grundläggande för 
metoden att inte lag-
ledarna kommer med 
sina förslag, de ska 
utgå från och illus-
trera det lagen före-

slår. I arbetslagen eller på de öppna mötena fördes en del ”vilda” förslag fram, 
d.v.s. förslag som en professionell kan bedöma som antingen för kostsamma 
eller tekniskt omöjliga att genomföra. Förslagen togs upp till diskussion och 
förslagsställarna togs på allvar av lagledare respektive processledaren för 
att inte förlora tilliten mellan deltagarna och ledarna. En av ledarna han-
terade det på ett mjukt sätt genom att fråga förslagställaren ”Hur menar du 
då, hur vill du ha det?”. En förtroendefull stämning i lagen visar sig vara en 
förutsättning för ett kreativt lagarbete. gränsen mellan ”vilda” och innova-
tiva förslag kan vara svår att bedöma. I dessa lägen såg lagledarna till att gå 
från idéer till att formulera behov och intressen. därefter kan man pröva hur 
dessa kan relateras till platsens föutsättningar, undersöka och värdera ge-
nomförbarheten innan man för bort idéerna eller vidareutvecklar dem. En av 
ledarna uttryckte det så här: ”Man måste ha glimten i ögat, det är tröttande. 
alla kommer fulladdade, man måste etablera en kollegial stämning – en god 
öppen stämning, det är en förutsättning.”  

det ställdes väldigt stora krav på lagledarna, de var tvungna att vara kon-
centrerade hela tiden lagarbetet pågick för att följa och tolka diskussionen. 
de höll diskussionen vid liv, dämpade de som var för dominerande och såg 
till att alla kom till tals. deltagarna i lagen var överlag mycket imponerade 
av ledarnas arbete, att de så snabbt kunde omsätta deras tankar i konkre-
ta skisser. Lagledarna hade ett tufft arbete under de intensiva arbetsdagar-
na. de skulle hela tiden vara lyhörda och lyssna på lagets diskussioner samt 
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på papper konkretisera alternativa lösningar vartefter diskussionen fram-
skred. dessutom skulle de hinna rita rent de förslag som skulle presenteras 
på kvällsmötena. Skisserna skulle därutöver sammanställas och fotografe-
ras inför presentationerna.  

I förberedelsearbetet kan det vara värt att tidigt bestämma vem av arrangö-
rerna som ska välja lagledare, om det ska ske på den lokala, regionala eller 
centrala nivån. de aktuella tre charretterna har genomförts för att pröva 
och utvärdera nya planeringsmetoder. det var då viktigt för Vägverket cen-
tralt att tillsammans med de övriga arrangörerna välja process- och lagleda-
re som man kände till och hade förtroende för. En diskussion uppstod, om det 
var nödvändigt och önskvärt att välja personer som arbetat med charretter 
tidigare. detta begränsade urvalet kraftigt liksom möjligheten att utvärdera 
metodens användbarhet rent generellt.  

URVaL aV Lag

urvalet av lagdeltagare är strategiskt då det har stor betydelse för hur 
själva diskussionen och arbetet löper. Vilka som deltar i lagen har även be-
tydelse för representativiteten och därmed legitimiteten för hela charrettens  
resultat. Representativiteten måste dock diskuteras och problematiseras, se 
vidare under rubriken ”Representativitet”. I de undersökta fallen har delta-
garna aktivt valts ut och bjudits in att delta. Projektledaren föreslog tillsam-
mans med processledaren och kommunen vilka grupper, organisationer och 
liknande som bedömdes vara berörda av eller intressenter i det som skulle 
förändras. Kommuntjänstemännen utnyttjade sedan sin lokalkännedom om 
de grupper och organisationer som har intressen i de aktuella planeringspro-
blemen.  

Företag, föreningar, organisationer och intressegrupper, har bjudits in. de 
har i sin tur valt ut den person som de velat ska företräda dem i själva arbetet 
i charretten. det har visat sig svårt att få deltagare att kunna vara med under 
dagtid. För företagarna krockade det ofta med sammanträden de var inboka-
de på sedan länge. En annan grupp som varit svår att engagera är barnfamil-
jerna, de har svårigheter att komma ifrån hem och barn. En av arrangörerna 
menade att man behöver vara mer övertygande gentemot de som bjuds in för 
att locka fler; ”det måste bli en bredare representation”. Representanter från 
natur- och kulturintressen har varit trögt att engagera i de undersökta fallen. 
det kan, som en intervjuad uttryckte det bero på att ”det finns en rågång 
mellan kultur och teknik”. det är de tekniska avdelningarna på kommunerna 
som stått som arrangörer för charretterna.  
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deltagarna har inte fått något arvode. det kan i vissa fall ha haft betydelse 
om deltagarna hade varit tvungna att ta ledigt från det ordinarie arbete utan 
att få ersättning för inkomstbortfallet. allt detta sammantaget tycks ha haft 
betydelse för sammansättningen i lagen som till större del bestått av medel-
ålders eller äldre män, som har haft friare förutsättningar, lättare att komma 
från sitt ordinarie arbete eller varit pensionärer. Vid en av intervjuerna kom 
följande kommentar ”fantastiskt att vi fick så många att ställa upp, de fick ju 
ingen lön – jag tror inte fler skulle ställt upp även om de fått lön för utebli-
ven arbetsinkomst.” Vissa arbetsgivare har dock stöttat genom att låta den 
anställde vara med på charretten under betald arbetstid. de tycks ha sett det 
som värdefullt för företaget eller organisationen att en anställd kunnat vara 
med och påverka utvecklingen.  

alla de intervjuade framhöll vikten av att göra ännu större ansträngningar 
att få med fler yngre, ungdomar och kvinnor. För att engagera yngre skolbarn  

anordnades en teckningstäv-
ling i anslutning till charret-
ten i Söderköping. det kom in 
många bidrag på teckningar 
med förslag eller visioner 
på hur barnens Söderköping 
skulle se ut. Vinnaren i täv-
lingen korades vid det öppna 
kvällsmötet på charrettens 
sista kväll.
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I Ludvika inbjöds skolan 
att delta, men tidpunk-
ten i maj låg för nära 
terminsslutet för att 
skolungdomarna skulle 
kunna vara borta flera 
dagar från skolarbetet. I 
Söderköping deltog fyra 
skolungdomar från gym- 
nasiets samhällsveten- 
skapliga program i char- 
retten, två i vardera 
laget. den ena eleven 
var så intresserad att 
hon kom tillbaka efter 
att ha skrivit ett cen-
tralt prov och var dessutom med på kvällarna. de tre övriga deltog enbart 
under skoltid.  

I både Ludvika och Söderköping har alla deltagare i arbetslagen bjudits in en 
kväll en tid innan genomförandet för att få beskrivet hur charretten kommer 
att gå till. de bjöds då på landgång och öl/kaffe som en uppmuntran att av-
sätta tid en kväll. de två lagen fick i Ludvika tillfälle att sitta med processle-
daren en stund för att ta upp frågor direkt med honom. Huvuddelen av delta-
garna kom på denna förträff.  

av praktiska skäl måste det ske en begränsning av deltagandet. urvalet blir 
därmed en grannlaga uppgift som kräver noggrann planering. I och med att 
det var korta förberedelsetider i både Ludvika och Söderköping och många 
som blev tillfrågade tackade nej, finns en misstanke om att sammansättning-
en kan ha blivit lite skev, beroende på vilka som kunde ”ställa upp” de aktu-
ella dagarna. 

I intervjuerna från Ludvika kommenterades att det fanns få representanter 
med från fastighetsägare eller de hyresgäster som bor närmast genomfarts-
vägen. det fanns dock representanter från Ludvikahem, Hyresgästförening-
en och Villaägarföreningen. En av de intervjuade tyckte att ”man kan inte 
dra igång ett sådant här arbete för ofta, vartannat, vart tredje år kan gå bra.” 
Han menade att det dels tar mycket kraft och energi att förbereda denna typ 
av verksamhet, dels att det krävs tid och engagemang av deltagarna i lagen. 
Blir det för ofta orkar inga parter engagera sig tillräckligt. Han trodde också 
att det finns ett begränsat antal intressenter som kan engagera sig i sam-
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8�

hällsplanering på en övergripande nivå. En av intervjupersonerna uttryckte 
en naturlig brist ”vi vet inte vad de som inte var med tyckte, dem har vi inte 
nått för att fråga”.  

det hördes en del kommentarer redan under lagarbetets gång och några av 
arrangörerna har träffat deltagare efter charretterna. Flera har uttryckt en 
väldigt positiv syn på arbetet, de har känt en stor delaktighet. Köpmannaför-
eningen i Ludvika var också väldigt positiv, och representanterna därifrån 
presenterade resultaten på ett lunch-forum inom föreningen. 

IgångSättnIng 

de genomförda charretterna har inletts av respektive processledare, som 
gått igenom hur den kommer att genomföras och vad syftet är. de visade sig 
att det är viktigt att deltagarna kände sig välkomna och direkt delaktiga i det 
som ska hända. En av huvudarrangörerna vid ett av fallen såg till att möb-
leringen stärkte denna känsla. den stora öppna salen i Söderköping möble-

rades med småbord för ca sex 
personer där man kunde se de 
övriga runt bordet. avsikten 
med detta var att undvika den 
åhörarkänsla man lätt får vid 
en lektionsmöblering.  

Vid inledningen har process-
ledarna betonat ramarna 
för arbetet och vad man för-
hoppningsvis ska hinna upp-
nå under seminariedagarna. 
Man har även beskrivit vilken 
roll lagdeltagarna har och vil- 
ken roll resurspersonerna har 
som finns som tillgång under 
seminariedagarna. Vid de tre 
fallen har arrangörerna också 
beskrivit bakgrunden till 
varför man har valt att arrang-
era en charrette. de har också 
beskrivit planeringsproble-
mets bakgrund, nuläge, och 
vad syftet med charretten har 
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varit. I Söderköping höll huvudarrangörerna varsitt ”visionsföredrag” där de  
beskrev vilka framtidsutsikter de såg för det aktuella projektet.  

de praktiska förutsättningarna har också beskrivits vid inledningen så att 
alla vet hur det fungerar under de kommande dagarna. Vid alla de tre char-
retterna har deltagarna bjudits på lunch, middag och mellanliggande kaffe-
pauser. det har varit ett litet tack för all den tid som läggs ner av deltagarna. 
Men måltiderna har även varit betydelsefulla för andra mer sociala samtal 
där deltagare och arrangörer har kunnat lära känna varandra, vilket bidrog 
till ökad tillit och förtroende. 

LagaRBEtE

ordet lag används här i stället för grupp för att betona samhörigheten i det 
gemensamma arbetet för framtida förändringar. En grupp kan däremot vara 
vilken allmän sammansättning som helst av en viss mängd människor. anta-
let personer i de studerade lagen har varit 10, max 15 personer vilket bygger 
på erfarenhet av vilken lagstorlek som fungerar väl för gemensamma diskus-
sioner. Från en av intervjuerna kom kommentaren att; ”det kan vara svårt att 
prata 10 st. om man inte styr diskussionen kring en punkt”. Vid mina obser-
vationer kunde märkas att en lagstorlek mellan 10-12 personer var i största 
laget. I Ludvika innehöll lagen ca 15 personer, vilket blev ännu mer tungar-
betat. det blev ibland lite svårt att få med alla i samma diskussion och det 
kunde bli lite småprat i ändarna av bordet. några gånger delades laget upp i 
två mindre grupper för att diskutera olika mindre uppgifter.  

det svåraste i lagarbetet var att få alla aktiva i diskussionerna. I varje lag 
fanns det personer som var mycket ”pratglada” och därmed blev domineran-
de. Som en intervjuperson kallade det; ”det är alltid en klick som vill prata, 
det är inte alltid de som har vettigast synpunkter”. åt andra hållet fanns det 
i varje lag någon som inte sa något förutom på direkta frågor. En av deltagar-
na som varit helt tyst under halva tiden av arbetet får frågan vad hon tyckte 
om sättet att arbeta? Hon svarar då att hon tycker det är jättespännande. En 
annan framförde att ”det som kan misslyckas är om inte alla synpunkter 
kommer fram”. att ”gå laget runt” tycktes fungera bra som inledning av varje 
ny diskussion, d.v.s. att var och en i tur och ordning runt bordet uttryckte sin 
åsikt i den aktuella frågan. naturligtvis blir frågan till sist uttömd och det 
är lätt att bara hålla med någon, men var och en måste uttrycka det som är 
aktuellt med sina egna ord. 

Vid en runda runt bordet visade det sig vara bra att skriva ner förslag som 
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kommit fram på ett blädderblock, för att sedan systematiskt gå igenom de 
olika förslag som kommit fram. Erfarenheten från dessa charretter liksom 
från andra liknande metoder måste alla förslag tas på allvar för att behålla 
tilliten i laget. I Kiruna användes gula post-it-lappar där alla skrev ner vad 
man tyckte var viktigast. På det sättet utgick man från sina egna tankar och 
blev inte påverkad av de övriga. En intervjuad uttryckte att ”det är svårt att 
få fram synpunkter. det här att skriva lappar gjorde att alla kom med massor 
av gula lappar, det gav en fantastisk bredd.”  

Vid observationerna kunde märkas en viss avvaktan i arbetslagen under den 
första halva dagen, innan man lärt känna varandra. därefter var det över-
raskande att så pass många personer med olika bakgrund och så pass snabbt 
som efter en halv dag mycket engagerat kunde samarbeta kring gemensam-
ma förslag. Vid vissa tillfällen, när man kommit fram till något som de flesta 
tyckte var bra, kunde en slags eufori uppstå, någon utbrast spontant och ver-
kade nästan överraskad ”det här var kul”. att en euforisk stämning uppstår 
vid ett gemensamt arbete är något som är känt i forskning om gruppdynamik. 
Samtidigt fanns en viss stress att det måste presteras åtminstone något för-
slag på mycket kort tid.  

Man kunde observera att deltagarna genomgående accepterade varandra 
mycket bra. En intervjuad uttryckte det så här ”man körde inte över varandra 
utan lyssnade på vad de andra sa”.  Man kunde märka ett stort engagemang 
för den egna orten, vilket naturligtvis kan hänföras till urvalet. att ta på sig 
att vara deltagare i charretten tyder på ett engagemang för orten och de ak-
tuella planeringsfrågorna. då t.ex. en av lagledarna frågar vad man ”gör med 
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området vid sjön” engagerar sig alla i att initierat räkna upp vad som ligger 
där idag och vilka värden som finns där.  

under lagarbetet utnyttjade det ena laget möjligheten att ge sig ut och titta på 
området som planerades. alla i gruppen framhöll nyttan av att se det reella 
området, titta, peka och diskutera problemen på plats. någon utbrast ”fältet 
ser mycket större ut än jag förväntat mig”. För människor som är ovana att 
läsa kartor och planer kan ha svårt att uppskatta avstånd och arealer.

I Kiruna ingick politiker och tjänstemän i lagen tillsammans med externa ex-
perter. En deltagare uttryckte att ”det märktes ingen skillnad mellan politiker 
och tjänstemän, alla var lika engagerade” och många tycktes glömma vilket 
parti eller vilken förvaltning de företrädde. det gavs även ett unikt tillfälle 
för kommunalrådet och planarkitekten att sitta bredvid varandra och skissa 
på en gemensam lösning, till synes oberörda av rollerna inom kommunen.  

I Ludvika och Söderköping hade allmänheten möjlighet att komma med för-
slag eller synpunkter på lagens arbete antingen genom förslagslådan eller 
genom att framföra det på de öppna mötena. Förslagen sattes upp på skär-
mar i de  öppna utställningarna i Ludvika och Söderköping.  dessa förslag 
diskuterades och det som ansågs bra arbetades in i planskisserna. Varje dag 
sattes dagens skissförslag upp till allmänt beskådande. det framkom syn-
punkter på att de förslag från allmänheten, som kom indroppandes lite då 
och då, störde. det tog för lång tid att sätta sig in i dem. Många förslag var 
likartade och en beredning av närvarande tjänstemän skulle ha underlättat. 
det ansågs av många att det hade varit bättre att få en genomgång av försla-
gen vid ett tillfälle per dag.  

Vid intervjuerna framkom ett förslag på resursstöd för att snabbt på plats 
kunna utreda tekniska lösningar. den som framförde detta tyckte det tog 
mycket tid från själva arbetet med förslagen. Värderosorna, som användes vid 
intensivseminariet i Kiruna var svåra att bedöma värdet av. Flera har efteråt 
framfört att det var mycket ”tyckande”, som gjordes väldigt snabbt. alla läste 
in sina olika värderingar, då det inte fanns tid att diskutera fram en gemensam 
värdeskala. Många tyckte att det var ”mycket gissningar och tyckande”, medan 
någon ansåg att det var ett bra sätt att ”få igång hjärnverksamheten”.  

Inför presentationerna på de öppna mötena ville lagledarna gärna ha en 
timme för att rita rent de förslag som arbetats fram i lagen. under lagarbe-
tet hade deltagarna ibland svårt att koncentrera sig på grund av allt ”surr” 
runtomkring. 

Erfarenheter från de tre charretterna
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några av lagledar-
na valde då att sitta 
ner själva i ”lugn 
och ro” efter dagens 
arbete eller under 
lunchen för att rita 
rent eller förtydli-
ga arbetsskisserna.  
Vid ett tillfälle satte 
sig en av lagledarna 
vid ett separat bord 
för att rita rent de se-
naste förslagen som 
arbetats fram. Han 
gav laget i uppgift 
att gå igenom och 
bedöma de förslag 
som kommit från all-

mänheten via förslagslådan vid entrén. Vid ett annat tillfälle stimulerade i 
stället en av lagledarna deltagarna till att delta i renritning och färgläggning 
av skisserna. det uppstod en engagerad aktivitet när några satt och målade, en 
som var tekniskt kunnig ritade upp ett perspektiv på en planskild korsning.  

En av de intervjuade tyckte att deltagarna fick en klar bild av vad plane-
ringsproblemet handlar om, att de fick en helhetsbild över problematiken. 
denna överblick kan vara svår att skaffa sig som allmänhet, då man är ovan 
att sätta sig in i de olika delar av problemet som finns tillgängligt via olika 
utredningar, utställningar, samråd, tidningsartiklar eller liknande. någon 
sammanfattande det så här; ”jag tyckte det var helt fantastiskt, det flöt på 
och blev ett bra förslag”. En annan uttryckte det positiva på detta sätt; ”man 
väcker entusiasmen, invånarna får tillfälle att förstå vad planering är, att 
man måste kompromissa”.  

REpRESEntantER FRån aRRangöRER

Representanter från arrangörer och myndigheter fanns tillgängliga under 
hela tiden charretterna pågick. det var tjänstemän från Vägverket, Banver-
ket, respektive kommun, länsstyrelsen eller annat regionalt organ. I Kiruna 
var de statliga tjänstemännen med i intensivseminariet genom att vara med 
i lagarbetet. de intog dock medvetet en mer passiv roll än tjänstemännen 
och politikerna från kommunen. En Vägverksrepresentant berättade vid in-
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tervjun att han tvekade att säga att ”här kan man inte gå fram med en väg”, 
även om det var tydligt att det inte fungerade topografiskt.  

de som deltog i Kiruna var fritidspolitiker och därmed ovana att planera. En 
av tjänstemännen tog spontant på sig en biledarroll, då han tyckte att ”poli-
tikerna gärna ville stå bakom planerarna och observera, man behövde knuffa 
fram dem med lapparna, jag var där och knuffade fram dem när de stod bakom 
mig”. Samtidigt var denne medveten om sin mer passiva uppgift under semi-
nariet genom att säga ”jag ska ju inte vara där och tycka om deras stad”.

I Ludvika och Söderköping hade tjänstemännen ingen aktiv roll i arbetslagen. 
deras roll var att bistå lagen med expertkunskap när de efterfrågade den. 
”Jag såg min roll att vara ett stöd, förklara och förtydliga. då ser jag skillnad 
på expertroll och stödrollen, sen har jag en bred erfarenhet att vara expert 
också. nu såg jag rollen som att uppmuntra till idéer”. den passiva rollen 
representerades av kommentaren; ”jag höll mig undan och försökte se till 
att det fungerade runtomkring”. någon intog en mer halvaktiv roll; ”En gång 
ryckte jag in och sa att några nya plankorsningar går inte att göra”  

En av intervjupersonerna sammanfattade sin roll; ”jag servade konsulterna, 
var expert, men höll låg profil med vad jag tyckte – så kom folk från allmänhe-
ten och diskuterade med oss ute i foajén, en del kom och passade på att disku-
tera (andra saker)”. En annan tyckte det var mycket ”dötid”, mycket väntan. den 
enda uppgiften för den här personen var att vid ett tillfälle ringa till huvud-
kontoret och fråga vad det kostade att genomföra en teknisk del av ett förslag.  
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några av de intervjuade kommunala planerarna berättade att de var lite skep-
tiska innan genomförandet av charretten. En beskrev att; ”det som kom fram 
var det som vi jobbat fram under de senaste 20 åren”. denne menade att det 
inte kom fram så mycket nytt med denna typ av charrette, men att deltagarna 
blev mer insatta och förstod de komplicerade förhållandena bättre. nu när 
de varit med och sett det positiva i genomförandet, skulle ändå flera av dem 
kunna tänka sig att använda metoden i andra sammanhang, men i mindre 
skala. En av de kommunala planerarna såg även det positiva i att ha tid att 
sitta och prata med tjänstemännen från Vägverk och Banverk i lugn och ro. 
några av tjänstemännen behövde följa hela förloppet för att kunna samman-
fatta arbetsprocessen och resultatet vid det avslutande öppna mötet.  

InSpIRatIonSFöRELäSnIngaR

Vid de tre studerade charretterna har inspirationsföreläsningar hållits anting-
en inledningsvis eller efter någon dag. Syftet med föreläsningarna har varit 
att ge en ökad kunskap om den typ av problem som verkstaden handlar om. 

det har i några fall 
varit exempel från 
liknande fall på 
andra håll i Sve-
rige eller utom-
lands. I andra fall 
har föreläsningar- 
na varit friare i 
förhållande till 
det aktuella plane-
ringsproblemet och 
haft som syfte att 
ge inspiration till 
nya kreativa lös-
ningar. ”Bra med 
lite provocerande 
att man tvingas 
tänka till.” någon 
ville ha ännu mer 

visionära föreläsningar för att släppa tankarna fria från det vardagliga.  

Från intervjuerna har det framkommit synpunkter på vikten av att föreläs-
ningarna har en koppling till det aktuella planeringsproblemet för att kännas 
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relevanta. ”det kändes främmande när han kom in och berättade med svåra 
ord om en avlägsen plats.” I några fall har kopplingen varit allt för svårtydd; 

”det är svårt att se paralleller med en alltför annorlunda stad. det har ansetts 
viktigt att det finns utrymme för frågor från åhörarna till föreläsarna. 

det har även framkommit önskemål om att föreläsarna inte ska komma från 
samma organisation och att det bör vara en blandning av kvinnliga och man-
liga föreläsare. I flera av fallen har de här inspirationsföreläsningarna varit 
öppna även för allmänheten och på det sätten bidragit till den allmänna kun-
skapen om planering. Med tanke på detta har det betydelse med tidpunkt och 
lokal för inspirationsföreläsningarna. Vid kvällsföreläsningar eller t.ex. en 
lördag har allmänheten större möjligheter att komma och lyssna.  

öppna MötEn 

tanken med charrette-metodiken är att både utvalda representanter och en 
bredare allmänhet ska ha möjlighet att sätta sig in i det aktuella planerings-
problemet samt kunna komma med förslag och ge synpunkter på planering-
en. I jämförelse med traditionella samråd förväntas förslagen få en bredare 
acceptans och därmed en högre legitimitet. utifrån denna hypotes måste de 
förslag som deltagarna utarbetar prövas av allmänheten.   
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Växlingen mellan lagarbete och stormöten anses nödvändig för att alla in-
blandade ska kunna ta del av förslagen underhand. offentliga möten an-
vänds för att fånga allmänhetens synpunkter och förhoppningsvis öka för-
ståelsen och acceptansen ute i samhället. På så sätt har positionerna succes-
sivt kunnat flyttas fram. I de tre studerade fallen av charretter har det ännu 
inte framkommit några protester mot de presenterade förslagen. det spelar 
en stor roll hur media i form av tidningar, radio och regional tV rapporterar 
från charretterna. genom att bjuda in till presskonferens ansåg arrangörer-
na att man på bättre sätt fick fram ett önskat budskap än om media droppade 
in och intervjuade enstaka personer. 

Intensivseminariet i Kiruna var till för politiker och tjänstemän att komma 
vidare i den komplexa planeringssituationen för stadens framtida utveckling. 
Kommunens politiker och tjänstemän var inte beredd på att i detta skede in-
volvera kommuninvånarna i diskussionerna. 

Vid charretterna i Ludvika och Söderköping varvades lagarbetet med öppna 
möten för allmänheten på kvällarna. de förslagsskisser som hade arbetats 
fram under dagarna presenterades för kommuninvånarna på kvällarna. de 
fick då möjlighet att framföra egna idéer och få kommentarer till dem. avsik-
ten var också att få synpunkter på förslagen som lagen hade arbetat fram. På 
det sättet bedömdes förslagen av en bredare grupp där alla kunde framföra 
vad de tyckte. det har varit ett sätt att få fram hållbara förslag, d.v.s. förslag 
som många ställer sig bakom och inte utsätts för kritik vid senare tillfällen.  

Vid några av de öppna mötena kom förslagsställare till tidigare inlägg i de-
batten för att få respons på sina förslag. I några fall hade förslagen varit 
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uppe som alternativ i lagarbetet och fanns antingen med i det fortsatta arbe-
tet eller hade avfärdats. andra förslag ansågs inte ligga inom den ram som 
charretten omfattade. I de fallen svarade processledaren vänligt men be-
stämt förslagsställaren/na att detta var orsaken till att frågan inte togs upp 
i detta sammanhang.  

I Ludvika skulle det utarbetade förslaget innebära breddning av den norra in-
farten till staden. På ett ställe skulle breddningen medföra rivning av några 
hus. En av de inter-
vjuade tyckte det var 
märkligt att de som 
skulle få sina hus in-
lösta inte hörde av sig, 
trots att det skrevs om 
detta i lokaltidningen. 
I och med att de utar-
betade förslagen bara 
var i skisstadiet togs 
ingen direktkontakt 
med fastighetsägarna 
i detta läge det hade 
inte varit möjligt att få 
svar på om det berodde 
på att informationen 
inte nådde fastighets-
ägarna, varken med de 
öppna mötena eller via 
pressen. Eller så be-
rodde det på vetskap 
om att detta kommer 
att diskuteras vidare vid senare tillfälle.  

utifrån tidigare erfarenhet av att det kan vara svårt att locka befolkningen 
till allmänna möten om översiktliga planeringsfrågor har mötena annonse-
rats i god tid i den lokala pressen och genom anslag på stan.  För att samla 
fler människor diskuterades betydelsen av lokal, veckodag och tidpunkt på 
dagen. arrangörerna har även bjudit på ”fika”, smörgåsar och godis för att 
göra mötena till en trevlig tillställning. I Ludvika kom flest människor vid 

det första mötet direkt efter introduktionen.
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tIdSaSpEKtER 

Idén med charretter eller intensivseminarier är att under en kort koncen-
trerad tid arbeta fram ett eller fler alternativa planeringsförslag. det före-
kommer dock i andra liknande dialogprojekt att det anordnas ett par semi-
narier för samma planeringsproblem utsträckt under en längre tid. Koncen-
trerade seminarier för problemlösning har å ena sidan fördelar genom att 
deltagarna måste prioritera seminariet och välja bort andra störande akti-
viteter under en period. å andra sidan finns det behov av att låta problem-
lösningar få mogna fram under en tidsperiod. Svåra komplexa problem bör 
reflekteras innan beslut tas, beslut som kommer att påverka människor och 
miljö i kanske 100 år framöver. tidsåtgången har diskuterats livligt i alla de 
tre fallen. Parterna har i planeringsstadiet tyckt att 2½-� dagar låtit väldigt 
mycket, men har efteråt insett att denna längd på seminariet behövs för att 
det ska bli någorlunda genomarbetat. 

I Kiruna var huvuddelen av intensivseminariet inklusive föredrag koncentre-
rad till en heldag från tidig morgon kl. 8 till sen kväll vid niotiden. Hela semi-
nariet med förberedande halvdag och en avslutande bearbetningsdag för ett 
mindre antal deltagare omfattade sammanlagt 2½ dagar. anledningen till 
detta var att fritidspolitikerna inte hade möjlighet att vara borta mer än en 
dag från sitt ordinarie arbete. däremot träffades tjänstemän och externa ex-
perter en andra dag för att bearbeta och sammanställa de framtagna försla-
gen. Huvuddelen av det kreativa arbetet skulle hinnas med på en dag. Många 
kände det stressigt ”man hann inte tänka färdigt förrän nästa moment skulle 
påbörjas”. någon tyckte att ”det var egentligen för lite tid” och att man borde 
haft ett uppföljningsseminarium i Kiruna. Processledaren för Kirunasemi-
nariet har vid ett annat tillfälle hållit på med motsvarande seminarium i en 
hel vecka.

Charretten i Ludvika pågick tre hela dagar, från lunch första dagen med kväll, 
andra dagen till sen kväll och tredje dagen till efter lunch. denna längre 
tid gav lite mer möjlighet att smälta diskussionerna och ”sova på saken” till 
nästa dag. det visade sig vara svårt för några av deltagarna som hade pro-
blem att vara borta från det ordinarie arbetet att delta alla dagarna. några 
organisationer var företrädda av skilda representanter varje dag, vilket kom-
plicerade kontinuiteten. Möjligheten att delta alla tre dagarna kan även ha 
påverkat vem som skulle företräda organisationen. 

I Söderköping pågick charretten i tre hela dagar, från klockan nio första 
dagen till åttatiden på kvällen den tredje dagen. Efteråt ansågs denna tid 

Erfarenheter från de tre charretterna



94	 	

välbehövlig för att hinna med diskussioner, skissande och analysarbete där-
emellan. det blev ändå stressiga stunder inte minst inför lagens presentatio-
ner på de öppna kvällsmötena. Hela första dagen gick i stort sett åt till att 
lära känna både förutsättningarna och de andra lagdeltagarna innan själva 
arbetet kunde påbörjas. 

Samlad slutsats från de tre fallen är att det finns ett motsatsförhållande 
mellan den tid som går åt för att kunna arbeta fram och arbeta igenom idé-
förslag och lagdeltagarnas möjlighet att kunna vara borta från sina ordina-
rie arbeten. Både deltagarnas och arrangörernas åsikt är att tre dagar är en 
lämplig tidsåtgång för att kunna utarbeta seriösa förslag. Erfarenheter från 
andra charretter där man har flera träffar med längre mellanrum är att där 
hinner förslagen mogna mellan träffarna. nackdelarna med denna form är 
dock att en viss tid går åt som startsträcka vid inledning av varje träff. Vid 
de här aktuella tredagars seminarierna arbetar man i ett kontinuerligt pass 
med enbart sömn emellan.  

RESULtat 

deltagare vid charretterna, liksom de som blev intervjuade efteråt, hade 
många kommentarer om slutresultatet. allmänt var många förvånade över 
att en grupp amatörer på så få dagar kunde få fram så många synpunkter. 
”Enastående att få till så mycket under så kort tid.” Samtidigt är tidsbristen 
en begränsande faktor; ”det är så tidspressat, det ska gå så fort, ekonomin och 
tekniken hinner inte med.” Faran med att förslagen inte hinner prövas mer än 
översiktligt ekonomiskt eller tekniskt, är att man inte vet hur pass hållbara 
de är. de som sedan ska ta ställning till förslagen inom den representativa 
demokratin har andra krav än de som diskuterar fram förslagen under några 
dagar.  

Resultaten som utarbetats i charretterna ska ses som första preliminära och 
alternativa skisser som kommit fram i ett inledningsskede, som i Kiruna. Ett 
nordvästligt, ett sydostligt och några decentraliserade alternativ arbetades 
fram under intensivseminariet där. Politikerna var positiva både till arbets-
sätt och till resultat. Förslagen har sedan bearbetats och diskuterats vidare 
i den politiska översiktsplanegruppen. grundalternativen vidareutvecklades 
till den samrådshandling som presenterades i januari 2006. 

I både Ludvika och Söderköping har de aktuella genomfarterna genom stä-
derna planerats och diskuterats under årtionden. där har flera alternativa 
förslag ”stötts och blötts” utan att man kunnat komma överens mellan aktö-
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rer och intressenter. På dessa orter utarbetades delalternativ i charretterna. 
dessa förslag vidareutvecklas innan de arbetas in i förstudier för respektive 
väg. de arbetas successivt in i den vanliga processen för väg enligt vägla-
gen, järnväg enligt järnvägslagen respektive stadsutveckling enligt plan- och 
bygglagen.  

Processledaren i Ludvika och Söderköping framhöll att det var positivt om 
det gick att nå konsensus kring ett förslag. Med konsensus menar han då ett 
förslag som alla huvudaktörerna kan ställa sig bakom, d.v.s. ett förslag som 
inte någon direkt protesterar emot. någon frågade då om det är ett misslyck-
ande att inte nå konsensus? Enligt processledaren är det helt acceptabelt att 
charretten slutar i flera alternativ som sedan kan bearbetas vidare.  

Inget av vägalternativen i Ludvika eller Söderköping finns med i några natio-
nella vägplaner eller andra beslutade finansieringslösningar. genom att visa 
på ett genomarbetat förslag på en framtida lösning som både huvudaktörer 
och befolkningen kan ställa sig bakom räknar aktörerna med att komma for-
tare fram i de nationella väg- respektive järnvägsplanerna. Förslaget är på det 
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sättet långsiktigt hållbart genom att det troligen inte utsätts för försenande 
protester och överklaganden. Parterna kan också gå vidare både i sin fysiska 
och ekonomiska planering och motivera detta med att förslaget har hög legi-
timitet.  

En så här omfattande sammandragning av många människor med tillhö-
rande måltider innebär stora kostnader. Motsvarande konsultarbete, många 
möten mellan kommun och myndigheter och flera samrådstillfällen med till-
hörande resor uppskattas dock innebära ännu högre kostnader och tar vä-
sentligt längre tid. arrangörerna var vid slutpresentationen mycket nöjda 
med att på kort tid få fram grundligt diskuterade, genomarbetade alternativa 
lösningar realistiska nog att kunna genomföras.  

En stor satsning med många engagerade, möten med allmänheten, inslag på 
regional tV och serie av artiklar i lokalpressen skapar stora förväntningar, 
bland både allmänhet och inblandade, på att den komplexa planeringsfrågan 
nu ska vara löst. Vid det avslutande öppna mötet beskrevs både möjligheter 
men också realistiska svårigheter med framtida finansiering samt saklig in-
formation om långsträckt tidsplan. det är därför av mycket stor vikt att de för-
slag som charretten resulterade i följs upp av de ingående aktörerna så snart 
det är möjligt och att varje steg i denna uppföljning presenteras i media och  
genom andra informationskanaler.
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Utvärdering

Charretter och andra dialogseminarier bygger på kommunikativa metoder, 
vilket motiverar en beskrivning av kommunikativa planeringsmetoder och 
vad de innebär. Kritiken som finns mot traditionella planeringsprocesser 
har medfört en utveckling av metoder för större delaktighet i demokrati och  
beslutsfattande. den bygger på det faktum att samhället blir alltmer plura-
listiskt, vilket betyder en variation av politiska åsikter, värderingar, kultur, 
etnicitet, etik m.m. En deliberativ demokrati är en mer deltagande och dis-
kuterande demokrati till skillnad mot den representativa demokratin. den 
handlar inte om val och omröstningar utan om många förslag, lyssnande öm-
sesidig förståelse och förändringar utifrån varandras åsikter.  

deliberativ demokrati är grundad på dialog, inte bara i meningen att delta i 
en diskussion, utan att var och en blir en behörig deltagare genom diskussio-
nen. Valet av metod vid utarbetande av förslag och beslut bör göras utifrån 
diskussion om metodernas fördelar och nackdelar. Meningen med dialogpro-
cesser är inte bara att diskutera och besluta om tidigare kända alternativ 
utan också en process att utveckla nya alternativ.  

Planeringsprocesser för fysisk planering har alltid varit beroende av 
dialog och kommunikation mellan involverade parter. även i traditionell  
rationell planering har olika typer av planerings- och sektorsexperter kom-
municerat planeringsfrågor mellan varandra och med ledande politiker. 
denna offentliga del av samhället kan betecknas som en systemvärld och 
den andra delen med människors vardagsliv för livsvärlden. I den här rap-
porten betyder kommunikativ planering att dialoger och kommunikation förs 
mellan representanter för den offentliga systemvärlden, med tjänstemän från 
kommun, länsstyrelse och statliga verk och den vardagliga livsvärlden med 
kommuninvånare av olika kön och ålder. det finns även en bredare kommu-
nikation mellan allmänna och privata intressen. detta medför att en mång-
fald aktörer och intressenter behöver samverka i planeringsprocessen. Med 
aktörer menas de som aktivt har en roll i processen och intressenter som har 
ett intresse i hur resultatet blir men inte nödvändigtvis deltar. 
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Företrädare för kommunikativ planeringsteori betonar kommunikativ etik, 
där det bästa argumentet vinner i en dialog. det betyder att människor i en 
öppen, tillgänglig diskussion kan komma överens om vad som kan komma 
att påverka deras sociala liv i framtiden. Förutsättningarna måste vara en 
dialog mellan jämlika för att kunna diskutera och värdera alternativ i en pla-
neringsprocess. den kommunikativa etiken innebär att alla förutsätts föra 
fram sanna och ärliga argument i diskussionen och att skillnader i makt, 
status och prestige inte får påverka besluten. detta är skillnaden mot för-
handlingsplanering, där man utgår från att parterna har skilda förutsätt-
ningar och olika syften, för att sedan förhandla sig fram till en gemensam 
ståndpunkt. I en sådan förhandling förekommer det t.ex. att man undanhål-
ler vissa faktorer, att man för fram bud med ”prutmån” eller att man håller 
på ”ess i ärmen”. 

En kommunikativ process planeras för att inbegripa alla kända intressen-
ter eller representanter för intressegrupper. I processen utbyter deltagarna 
idéer, väljer ut vad som ska bedömas och se vad som är viktigt i värderingen 
av planeringsförslagen. alla förväntas vara medvetna om och acceptera mot-
satta ståndpunkter och identifiera eventuella konfliktpunkter. att framföra 
sina faktiska synpunkter, att argumentera för dem samtidigt som man för-
söker förstå varandra, ger en legitimitet för beslutsfattandet. även om man 
inte når fram till fullständig konsensus så förväntas deltagarna vara nöjda 
med steg-för-steg framåt.   

när kommunikativa metoder framhålls brukar lärandeprocessen föras fram 
som en viktig fördel. I gemensamma diskussioner där olika synpunkter och 
perspektiv diskuteras och testas lär sig alla av varandras kunskap och av 
de problem som olika parter för fram. det är ofta lättare att ta till sig olika 
ståndpunkter genom att höra någon beskriva det inlevelsefullt till skillnad 
mot att läsa sig till det. genom att diskutera och argumentera olika stånd-
punkter förstärks respektive försvagas olikheterna och konsensus kan i 
många fall nås.  

denna syn på kommunikativa metoder kan dock ses som ideella då det alltid 
finns olika maktrelationer mellan de parter som samverkar. det finns sys-
temskillnader, t.ex. har de planerare som deltar en makt genom sin expert-
kunskap om och erfarenhet av hur formella planeringssystem fungerar. Po-
litikerna har makt genom sin beslutsfunktion i nämnder, styrelser och full-
mäktige. Representanter för allmänheten och olika intressegrupper har även 
makt genom sin vardagskunskap och egna ämnesområden.  
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Förutom detta finns det stora skillnader mellan människors vana att dis-
kutera och argumentera. Social bakgrund, utbildning, typ av arbete ger oss 
olika möjligheter att aktivt delta och kunna föra fram våra åsikter i grupper 
eller större samlingar. allt detta måste det finnas en medvetenhet om vid ar-
rangerandet av alla typer av dialogprocesser.  

SKISSMEtodIK 

dialogprocessen enligt den charrette-metodik som använts i Ludvika och  
Söderköping, samt till viss del i Kiruna, handlar om ett samspel mellan 
gruppdiskussionen och lagledarens skissning av de idéer som kommer fram. 
I Ludvika och Söderköping turades två personer om att hålla samman diskus-
sionen och tolka den i skissform. den ena personen har varit arkitekt eller 
landskapsarkitekt med vana att visualisera den fysiska miljön. den andra 
personen har varit trafikexpert med vana att lösa komplicerade trafikpro-
blem. de har tillsammans tolkat diskussionen i dess olika skeden. när den 
ena har varit upptagen i aktivt skissande har den andre sett till att hålla 
diskussionen levande genom att se till att alla ges tillfälle att föra fram sina 
idéer och argument.  

under dessa diskussioner har alternativa skisser arbetats fram. de har suc-
cessivt analyserats och någon eller några skisser har valts ut för att vidare-
utvecklas. Skissernas visualisering av idéerna är ett hjälpmedel för delta-
garna att bättre kunna förstå hur de diskuterade lösningarna kan komma att 
fungera konkret. diskussionerna kan fortsätta om vilka konsekvenser denna 
lösning får och nya alternativ som bättre uppfyller de önskemål deltagarna 
i arbetslagen har kan växa fram. det nya förslaget skissas upp och bedöms 
återigen och på detta sätt kan idéerna utvecklas, vidareutvecklas och förfi-
nas vartefter processen fortlöper. detta sker på ett sätt som gör att flertalet 
av deltagarna ”hänger med”. Som någon uttryckte det, ”finessen är att direkt 
åskådliggöra tankarna med ritpennan”.  

genom denna skissmetodik kan processen i en charrette vara mycket effekti-
vare tidsmässigt än en traditionell planeringsprocess. där kan det ofta inne-
bära långa tidsavstånd mellan de olika skedena; program, plan, konkret lös-
ning och projektering. dessutom utförs ofta dessa skeden av olika personer 
och professioner. den långa processen kan även bero på att planer och illus-
trationer är svårtydda och missförstånd kan uppstå. det kan också bero på 
att det tar tid om varje sektorskontor undersöker en sak i taget. I charret-
ten sker denna process under några timmar. nackdelen kan förstås vara att 
förslagen inte hinner mogna fram då det inte finns tid för eftertänksamhet. 
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däremot hjälper diskussionen mellan lagdeltagarna till att ge en bred belys-
ning.  

I de här skisskedena är det en konst för lagledarna att utifrån deltagarnas 
idéer utnyttja sin professionella kunskap att översätta idéerna till konkreta 
lösningar. detta måste ske utan att lagdeltagarnas intentioner förvanskas 
samtidigt som orealistiska förslag måste väljas bort. denna konst utvecklar 
naturligtvis lagledarna genom att delta i många charretter och vara medvet-
na om att det är en balansgång mellan amatörism och professionalism.  

Vid några av charretterna har lagledarna velat ha egen tid efter diskussio-
nen för att rita rent förslagen och låtit lagdeltagarna diskutera någon annan 
utvecklingsfråga som inte har haft någon direkt fysisk anknytning, som t.ex. 
turism. detta tycks dock medföra ett utanförskap i själva skissarbetet. Vid 
ett tillfälle där verksamheten mellan lag och lagledarna fungerade särskilt 
väl blev deltagarna så engagerade att de spontant tog tag i att detaljstudera 
några delar i förslagen eller att måla det som skissats. det märktes att detta 
engagemang stärkte delaktigheten i arbetet betydligt.

Charrette-metodiken bygger på att en gemenskap byggs upp som driver arbe-
tet framåt. denna gemenskap mellan en majoritet av deltagare kan bli stark 
och en samstämmighet uppstår kring det gemensamma. I positiva ordalag 
kallas detta för socialt inkluderande, då man gemensamt kan bli väldigt 
starka och åstadkomma mycket mer tillsammans än summan av vad var och 
en kan prestera. detta påminner om det som i samhällsvetenskapen kallas 
för socialt kapital, även om det i de här planeringsverkstäderna blir en ge-
menskap av kortare karaktär.  

den negativa sidan av det inkluderande är ett socialt exkluderande av dem 
som inte deltar i den starka gemenskapen. detta kunde observeras i det ena 
arbetslaget i Ludvika där endast en person representerade dem som före-
språkade smidig genomfart genom staden utan för mycket hinder och hastig-
hetsreduktion. denna person fick mycket motargument av de övriga i laget. 
Han var endast med halva första dagen och det framgick inte om han kände 
sig ”utstött” eller om han inte kunde närvara längre på grund av andra orsa-
ker. detta inträffade dock inte i det andra laget, där det fanns en person, som 
företrädde liknande intressen – god framkomlighet för transportnäringen, 
vars intressen arbetades in i förslagen. 

Flera av arrangörerna visade tydligt att de blev imponerade av innehåll och 
bredd på arbetslagens prestationer. de tycktes ha förväntat sig betydligt 
enklare resultat än de professionellt utarbetade förslag som kom fram. En 
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viktig del i att få fram ett realistiskt resultat berodde troligen på att beräk-
ningar gjordes t.ex. på exploateringstal och översiktliga kostnader för olika 
vägalternativ.  

Kartan och flygfotografiet, som bild av verkligheten, är viktiga att samlas 
kring. de underlättar starten av samtalet, där alla har möjlighet att beskri-
va hur man ser på nuvarande förhållanden. att föra fram det man upplever 
som bra respektive dåligt och vilka behov och önskemål man har för fram-
tiden. Från tidigare erfarenheter är det dock känt att kartan även kan vara 
begränsande, dels för dem som har svårt att läsa planer och kartor samt för 
dem som har svårt att avläsa en tredimensionell verklighet utifrån den två-
dimensionella kartan. den kan också vara begränsande för det som inte går 
att uttrycka på en karta, upplevelser t.ex. det finns en risk att kartan eller il-
lustrationsbilder blir så starka att det som inte går att redovisa på dem glöms 
bort.  

För att kunna vara kreativa i lagarbetet framhöll de intervjuade att loka-
lerna och de praktiska förhållandena runtomkring är viktiga faktorer. att 
bli bjuden på god mat och fika ger möjligheter till social samvaro för att lära 
känna varandra, vilket ytterligare förstärkte känslan av gemenskap. det gav 
också en god stämning vilket var en förutsättning för att vara kreativ och ut-
veckla nya idéer. Vid de efterföljande intervjuerna har det visat sig att både 
arrangörer och deltagare har haft stora förväntningar på diskussionerna mer 
än själva planeringsresultatet. Samtidigt har förväntningar på ett positivt 
resultat gjort att man varit villig att bidra till genomförandet av charretten. 
Så gott som alla har spontant vittnat om att skissförslagen har blivit mycket 
väl utförda och genomarbetade på så pass kort tid. Eftersom deltagarna har 
varit nöjda och känt sig delaktiga i det förslag som arbetats fram tyder det på 
att lagledarna skickligt har hanterat att integrera deltagarnas förslag med 
sin professionella expertkunskap.  

Efter Söderköpingcharretten kom idén fram att det sammanställda slutför-
slaget skulle skickas ut till alla deltagare. de kan då visa upp och berätta om 
förslagens innehåll i sin närmaste omgivning och får på det sättet ett ansvar 
för spridande av kunskap om planering i en ännu bredare församling. På det 
sättet blir deltagarna också ambassadörer för fortsättning och uppföljning 
av projektet och samrådsformen ger ringar på vattnet. detta förfarande bör 
också minska risken för någon form av gisslanfenomen. 
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ChaRREttEnS FöRdELaR

Frihet från traditionella planeringsinstrument

Sättet att jobba med charretter ger en frihet att välja parter i en diskussion, 
sätt att arbeta på och sätt att presentera förslag, som är helt fria från tra-
ditionella planeringsprocesser och planeringsinstrument. arbetet kan utgå 
direkt från den aktuella problemställningen utan att det finns aktörer som 
måste försvara sina respektive sektorsintressen. detta kan ge förutsättning-
ar för nya kreativa lösningar, som kan ha haft svårt eller tagit längre tid att 
få fram på annat sätt. det gör att planeringsprocessen kan gå snabbare än i 
traditionella processer.  

Initiativtagarna till charretterna och de som designar processen har natur-
ligtvis stor makt och inflytande över hela processen. de föreslår vilka parter 
som ska bjudas in till verkstäderna och hur processen läggs upp. I de stude-
rade fallen har parter bjudits in i form av företag/organisationer som sedan 
i sin tur valt ut någon företrädare. På det sättet har företaget/organisationen 
kunnat påverka vem som har företrätt dem. det har dock visat sig att valet 
inte alltid gjorts utifrån vem som varit lämpligast utan vem som har haft 
tid och möjlighet att kunna ställa upp och kunna vara fri från sitt arbete. 
detta med representativiteten har utvecklats mer under kapitlet med samma 
namn. 

Regimskapande 

de studerade charretterna har visat på att det funnits en tillitsfull gemenskap 
i lagen. det kunde höras i diskussionerna att deltagarna lyssnade på varandra 
och det förekom nästan inga hetsiga meningsskiljaktigheter. om det berodde 
på att man var eniga eller att man dämpade sina egna intressen var dock svårt 
att utröna. Metoden att jobba intensivt kring ett gemensamt förslag skapar en 
stark vision som många har ställt sig bakom, eller flera alternativ att vida-
reutveckla vid ett senare tillfälle. denna gemensamma uppslutning kring ett 
sätt att se på framtida förändringar kallas i vetenskapen för regimkoalition.  

Baksidan av en sådan här gemenskap i ett samarbete kan vara att andra, som 
inte deltagit, kan känna sig utanför. det har därför varit viktigt att lagdelta-
garna öppet berättat för andra om hur arbetet gått till i lagen. utanförskapet 
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undviks också genom de öppna möten för allmänheten, som hållits på kväl-
larna som en del av det officiella programmet. där har alla som velat kunna 
framföra sina åsikter. Har man tyckt att det varit svårt att muntligt framföra 
sina åsikter och sina förslag har det vid de båda charrette-tillfällena i Lud-
vika och Söderköping funnits tillfälle att lämna in skriftliga förslag i en låda. 
Förslagen har sedan lämnats till lagen för att föras in i diskussionerna. 

det är känt från forskningen att i en process som är uppbyggd kring dialog 
lyssnar människor med olika värderingar, yrkeskunskap och vardagserfaren-
heter direkt på varandras idéer och synpunkter. dessa diskussioner ger ofta 
en större förståelse för varandras synpunkter än om man läser vad andra 
människor eller grupperingar har för åsikter i samma fråga.  

den formella planeringsprocessen

I de studerade fallen har inte avsikten varit att charretterna ska fungera som 
en form av direktdemokrati, d.v.s. som den enda processen i planeringsfrågan. 
avsikten i dessa fall har varit att få fart på planeringsprocesser, som anting-
en varit för svåra att få i gång eller har stoppats upp på grund av hög kom-
plexitet, oenighet om lösningar eller osäker finansiering av tidigare förslag. 
avsikten har varit att charretterna är ett utvecklingsmoment, som senare ska 
följas upp i den formella planeringsprocessen. genom att charretterna har 
innehållit flera öppna möten skulle de dock i vissa fall kunna ersätta något 
av de obligatoriska samrådstillfällena under planeringsprocessen.  

Bredare kunskap och förståelse

Erfarenheterna från charretter visar flera fördelar, som sammanfaller med 
de som uppnås vid andra typer av medborgardeltagande. En mångfald av 
intressenter som bidrar med sin vardagskunskap från både arbets- och pri-
vatliv bidrar till ett bredare kunskapsunderlag in i planeringsprocessen. Ett 
kunskapsunderlag  som sedan prövas och värderas gentemot varandra i pro-
cessen.

de som är aktiva i charretterna fick en ökad kunskap och troligen även en  
högre förståelse för planeringsproblem och dess komponenter. detta blev 
tydligt i Ludvika, där flertalet deltagande intressenter inte hade haft någon 
inblick i planeringsfältet tidigare. det ger troligen som följd en kunskap om 
planering i allmänhet och fortsatt engagemang för framtida planering i del-
tagarnas omgivning.  
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I Kiruna-fallet deltog översiktsplanegruppens politiker. de är fritidspolitiker, 
oftast med sitt vardagsliv i helt andra sektorer. de angav efter intensivsemi-
nariet att de fått en helt annan inblick i komplexiteten i planeringen för Kiru-
nas framtid genom att delta i diskussionerna om olika alternativ och bedöma 
styrkor och svagheter. I deras ordinarie arbetsgrupps- och nämndarbete 
läser de endast kortfattade beskrivningar av planer och deltar i komprime-
rade ofta beslutsinriktade möten. Enligt tidigare observationer kommer inte 
sällan ledamöter dessutom till möten utan att ha läst utsända handlingar.  

under de diskussioner som förs vid charretternas genomförande får de olika 
intressenterna ta del av varandras kunskap och argument direkt från res-
pektive intressent. dessa diskussioner fungerar då som läroprocesser där 
alla kan delta i ett brett kunskapsutbyte. det ger kunskap inom många varie-
rande yrkesområden. dessutom delger man varandra olika perspektiv på och 
erfarenheter från olika användningsområden av samma fysiska miljö.  

deltagarna får dessutom möjlighet att ta del av och förstå varandras erfa-
renheter och värderingar. genom att ställa argumenten mot varandra testas 
deras hållbarhet där tanken är att det starkaste argumentet ska vinna. I dis-
kussionerna vrids och vänds planeringsproblemet så att helt nya lösningar 
har chans att utvecklas. Sättet att arbeta ger också en kunskap om komplexi-
teten i många planeringsproblem och vad det innebär att hantera planerings-
förslag utifrån denna komplexitet.  

ChaRREttEnS SVåRIghEtER

att mer direktdemokratiska planeringsmetoder utvecklas och prövas idag 
motiveras med att den traditionella representativa demokratin har alltför 
stora brister och att befolkningen inte har tillräcklig insyn och möjlighet 
att påverka planeringen. det finns en kritik mot den här typen av småskalig 
direktdemokrati. En del av kritiken handlar om att utvecklingen av mer di-
rektdemokratiska planeringsmetoder ökar möjligheterna att genomföra för-
ändringar i samhället som går vid sidan om och inte blir lika kritiskt gran-
skade som i en väl fungerande representativ demokrati. där bedömer de olika 
partiernas representanter det som ska genomföras utifrån sina ideologier. 
Förslagen blir därigenom mer allsidigt bedömda än i en direktdemokratisk 
process där sammansättningen kan vara relativt slumpmässig. En annan del 
av kritiken handlar om att människor kan ges en föreställning om att de kan 
påverka det framtida genomförandet av planeringen mer än vad som i reali-
teten är möjligt. 
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I många planeringssammanhang reagerar ofta allmänheten för sent, när 
nästa fas i processen redan har inletts. därför är det bra att diskussioner 
förs på ett stadium när få beslut är tagna. Men den öppna diskussionen stäl-
ler också krav på medborgarna, då det är svårare att tycka fritt än det är att 
kommentera färdiga förslag. Fördelarna gentemot den ordinarie processen 
är att man kan plocka in nya aktörer eller backa vissa delar av processen till 
skillnad från i det traditionella planarbetet som ofta är mer linjärt från poli-
tiskt beslut, via program, samråd, nya politiska beslut, detaljplaner, o.s.v. till 
färdig byggnation. Man hoppas att de som deltagit i charretterna genom att 
ha deltagit bättre förstår processen och att det slutliga förslaget är inspirerat 
av gruppernas förslag och anpassat till de lokala förutsättningarna.  

Representativitet och hållbara förslag?

urvalet av deltagare i charretterna är av stor betydelse då det avgör hur ge-
nomförandet fungerar, vilka förslag som kommer fram samt hur långsiktigt 
hållbara förslagen blir. Eftersom antalet intressenter som kan delta måste 
begränsas för att få hanterligt stora lag måste det ske ett urval. I Kiruna-
fallet planerades deltagandet för dem inom kommunförvaltningen och de po-
litiker, som var direkt involverade i översiktsplaneringsprocessen. arbetsla-
gen fick därmed en tämligen naturlig avgränsning. 

För Ludvika-charretten skulle ett antal personer väljas ut för att represen-
tera intressena runt genomfarten i staden, t.ex. boende och företagare längs 
vägen, företagare som använder vägen regelbundet och organisationer för 
olika sakområden. det fanns inte möjlighet för dem som själva ansåg sig re-
presentera något att kunna delta direkt i arbetslagen. däremot kunde de både 
lämna synpunkter skriftligt och/eller framföra dem vid de öppna mötena.  

arbetsgruppen med företrädare för Ludvika kommun, Vägverket och Banver-
ket, vilka planerade charretten, diskuterade urvalet av intressenter vid ett 
par tillfällen. Ludvika kommun hade uppdraget att sköta kontakterna med 
företagen/organisationerna. Medlemmarna i organisationerna valde i sin tur 
ut vem som skulle företräda dem. Vid frågor till de deltagande framkom att 
det ofta var de som hade tid att delta alla tre dagarna, som valdes ut. det kan 
vara en förklaring till den anmärkningsvärt stora andelen pensionärer bland 
deltagarna. Yngre företagare eller småbarnsföräldrar hade svårigheter att 
kunna vara borta från arbete eller barn under en så pass lång sammanhäng-
ande tid. ungdomar tycks inte intressera sig för denna typ av frågor som 
berör fysisk planering då de var väldigt få bland lagdeltagarna och de kom 
inte alls på de öppna mötena. Försöken att engagera samhällsvetenskapliga 
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klasser på gymnasiet misslyckades i Ludvika p.g.a. tidpunkten nära skolav-
slutningarna. deltagandet av skolelever fungerade bra i Söderköping där två 
gymnasieungdomar deltog i vardera laget. 

trots att det är omöjligt att uppnå en demokratisk representativitet måste 
urvalet av deltagare ändå ske mycket strategiskt för att arbetslagen ska 
kunna fungera på ett bra sätt. Lagen bör ha en allsidig sammansättning för 
att kunna ge en legitimitet till det resultat som arbetas fram. Svårigheten för 
många att ställa upp ideellt flera vardagar och den risk som finns för en sned 
fördelning både köns- och åldersmässigt har behandlats tidigare i rapporten. 
detta är en skillnad från det tidigare beskrivna exemplet Södra älvstranden 
i göteborg där invånarna i annonser uppmanats, att om de är intresserade, 
söka att få vara med. där har arrangörerna sedan valt ut ett lämpligt antal 
utifrån kön, ålder, yrken m.m. deltagarna har också fått ett mindre arvode 
för sin insats. 

det kan finnas en risk att deltagarna ses som gisslan av de grupper eller or-
ganisationer de företräder och blivit utvalda av. under processen slipas de 
olika deltagarnas argument samman till ett konsensusförslag. I denna pro-
cess kommer naturligtvis många grundargument att förändras, grundargu-
ment som deltagarna haft med sig in i gruppdiskussionerna från deras res-
pektive organisationer. det kan då uppfattas av deras intressekollegor, som 
om de i vissa fall lättvindigt gett efter för sitt lags intressen. Vid ett konsen-
susförslag måste de deltagande parterna kunna ställa sig bakom förslaget. 
andra som inte varit med i arbetet kan då se deltagarna som en gisslan. 

nIMBY – “not in my backyard” betyder att man kan tänka sig att något byggs 
eller förändras bara det inte sker för nära det egna hemmet eller den egna 
fastigheten. det finns alltid en risk att enskilda människor eller grupper 
deltar i de här aktuella typerna av charretter för att företräda enskilda egna 
intressen även om avsikten och förväntan är att alla företräder sin grupps, 
organisations eller arbetsplats intressen ur ett mer allmänt perspektiv. det 
finns alltid en risk att allmänintressena kommer i andra hand när resultat-
inriktade lösningar arbetas fram. detta kan återigen jämföras med traditio-
nella planeringsprocesser, där allmänna intressen bevakas av myndigheter 
och organisationer på ett mer formaliserat och heltäckande sätt. detta feno-
men kunde dock inte märkas i de undersökta fallen. 
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UppFöLjnIng

under en charrette satsas mycket tid och engagemang av många männis-
kor för att det ska bli ett lyckat och genomförbart resultat. Resultaten måste 
följas upp av arrangörerna i rimlig tid efter genomförandet av charretten. 
Från forskning är känt att får inte de, som deltar i dialogprocesser, se att det 
man arbetat fram kommer till någon användning medför det risk för stor be-
svikelse, ”här ställer jag upp och sen händer det inget”. Skulle detta ske är det 
mycket svårt om inte omöjligt att uppamma samma engagemang vid senare 
tillfälle.  

om det inte finns resurser att genomföra förslagen och alla möjligheter un-
dersökts, måste detta informeras om på ett ärligt och tydligt sätt för att inte 
skapa missnöje och misstänksamhet. under genomförandet är det viktigt att 
man, som arrangörerna av charretterna i Ludvika och Söderköping, tydligt 
informerar om en realistisk tidsplan som beskriver de långa utdragna pro-
cesserna för väg- och järnvägsprojekten. det är en lång process innan del-
tagare och allmänhet får se något av skissförslagen realiseras. det kan då 
finnas en risk att människor uppfattar att det inte inte händer något. Ett sätt 
att undvika detta är att arrangörerna via media eller samhällsinformation 
fortlöpande beskriver hur projektet utvecklas. 

uppföljningen av en kreativ process med många involverade aktörer i ett 
stadsutvecklingsprojekt, kräver troligen särskilda egenskaper hos aktörer-
na. I dessa fall innebär det en förmåga att se och kunna arbeta med såväl 
väg- som stadsbyggnadsfrågor och kunna hantera en integration av dessa. 
En god entreprenörsanda kan även behövas för att lotsa projektet fram till 
ett genomförande. det är därför en viktig kompetens att beakta vid urval av 
personer som är projektledare och de som har till uppgift att följa upp char-
retternas resultat.  

LäRopRoCESS InoM VägVERKEt

Charrette-begreppet var okänt för de allra flesta inom de arrangerande or-
ganisationerna. de som varit involverade i de tre studerade fallen har många 
gånger uppfattats vara undrande, skeptiska men ändå mycket nyfikna på att 
pröva charrette som ny metod för att vidga väg- eller järnvägsplanering. En ut-
tryckte sig att, ”Jag har blivit religiös. Jag har blivit övertygad om att så här 
ska man börja sin planering. att starta med intensivplanering tror jag på.” En 
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annan var skeptisk även efter genomförandet. ”nu är inte det här sättet en ga-
ranti för den optimalt bästa lösningen ändå. Man gör ett försök i alla fall.” 

För många som tidigare arbetat i traditionella sektorsorgan och i en linjeor-
ganisation har det varit en överraskning att, ”det har varit så mycket att han-
tera människor, så mycket psykologi”, mer än den vanliga tekniska kunska-
pen. Här ingår det mycket personkännedom och hantering av gruppdynamik. 
Vid planeringen har det tagit mycket tid att informera och övertyga om den 
nya arbetsmetoden. Samtidigt har det funnits en förundran över hur entusi-
astiska människor är.  

till det positiva resultatet hör även den entusiasm och kreativitet som kommit 
från flera av arrangörerna. Följande citat tyder på ett stort intresse att vida-
reutveckla metoderna för att bearbeta de brister som trots allt finns: ”Hur 
går vi vidare, hur jobbar vi med små och stora kommuner?”, ”Hur kvalitets-
säkrar man det när man går vidare, hur ser förhållandena ut? upptäcker man 
en massa nackdelar måste man ha diskussion om hur man ska förändra det.”  

Sammanfattningsvis visar denna interaktiva utvärdering mellan intervju-
personerna och utvärderaren att metodiken för charretter ger en möjlighet 
att få fram bra idéer och kreativa lösningar. det ger förutsättningar att lösa 
upp knutar i komplicerade planeringsproblem och förankra förslag och re-
sultat hos intressenter.  den här aktuella utvärderingen har haft för avsikt 
att förklara och reflektera över de processer som utvärderats. nu förväntas 
berörda kommunpolitiker och tjänstemän samt myndigheter, som har ansvar 
för planeringsfrågor, ta utvärderingen i bruk för att korrigera misstag och 
förstärka framgångar och därmed åstadkomma bättre fungerande plane-
ringsprocesser.
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Reflektioner 

I denna rapport behandlas charretter som genomförts för komplexa plane-
ringsproblem i Kiruna, Ludvika och Söderköping, där bebyggelsefrågor ska 
samordnas med bl.a. trafik, samhälls- och kommersiell service, m.m. på ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. det krävs verksamma meto-
der för att hantera dessa planeringsfrågor. I den här typen av processer måste 
planeringsproblemet ses som en gräns- och sektorsöverskridande fråga. uti-
från det sammanhanget hanteras de olika delfrågorna t.ex. bebyggelse, gator, 
järnväg i ett samlat sammanhang i stället för att de involverade sektorsorga-
nen endast utgår från och utreder sakfrågan utifrån sina ansvarsområden. 

Planeringen kan vara omfattande vilket kräver mycket värderingsdiskussio-
ner om flera alternativ, som i Kiruna. den kan ha stannat upp p.g.a. svårig-
heter att finna en lösning som accepteras av flertalet av de involverade par-
terna eller av befolkningen, som i Ludvika-fallet. Ibland kan det handla om 
att välja bland flera alternativ och skapa uppslutning kring det som både gör 
mest nytta och samtidigt stör minst, som i Söderköpingsfallet. I alla dessa 
tre exempel har det visat sig att charretterna antingen satt fart på plane-
ringsprocessen eller löst upp ”knutar” som tidigare förorsakat att processen 
stannat upp. 

En tanke med charretten är att frigöra de berördas tankar och att ompröva ti-
digare lösningar, särskilt i de fall processen har stannat upp. Charretter kan 
också ge möjligheter till att skapa nya kreativa lösningar där det inte gått att 
nå konsensus för tidigare förslag. Ett stort antal deltagare som representerar 
olika intressen, behov och erfarenheter skapar förutsättningar för att många 
aspekter kommer fram och ger underlag till fler alternativ. Man arbetar steg-
vis och låter alternativ växa fram. alternativen värderas utifrån behov och in-
tressen och vidareutvecklas fram till ett förslag som hela gruppen kan ställa 
sig bakom. Många kommuner och andra planeringsorganisationer prövar idag 
nya former och arenor för att öppna den fysiska planeringen för ett vidare en-
gagemang från kommuninvånarna. det är därför av intresse att utvärdera hur 
olika typer av metoder designats och genomförts, samt analysera och proble-
matisera vilket värde de kan ha i hela planeringsprocessen. I de aktuella pla-
neringsfallen har Vägverket och Banverket varit viktiga aktörer. 
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Kommunikativ eller kollaborativ planering definieras som en planeringsme-
tod där grupper kommunicerar framtida förändringar i den fysiska miljön. 
En kommunikativ planeringsprocess förutsätter en ideal dialog mellan de 
involverade parterna. I en sådan process förväntas alla intressen företrädda 
genom att deltagarna för fram sanna och ärliga argument i diskussioner-
na. Förespråkare för kommunikativa processer framhåller lärandet som en 
viktig del. I detta avseende är charretterna som presenterats i denna rapport 
kommunikativa processer. 

Svenska kommuner prövar idag nya arbetssätt för att vidga deltagandet i pla-
neringsprocesser. Ett motiv är människors krav på större insyn, som växt 
med ökad kunskapsnivå i samhället. Charretter för kommunala planerings-
uppgifter är ett positivt och konstruktivt sätt att öppna planeringsprocessen 
för grupper av intressenter och för allmänheten. Som beskrivits tidigare möj-
liggör det för fler att aktivt delta i den fysiska samhällsplaneringen och att 
man ges tillfälle att lära sig av varandras både yrkes- och vardagskunska-
per. Inte minst är det mycket värt att olika aktörer och intressenter får pröva 
sina argument mot andras. Planeringsprocesser kan också ha förändrats på 
andra sätt, t.ex. genom partnerskap, d.v.s. där aktörer som är ansvariga för 
att något genomförs går samman i planering och finansiering av genomför-
andet.

urvalet av deltagare i arbetslagen är strategiskt då det påverkar slutresulta-
tet av charrettens förslag. Företrädare för kända motstridiga intressen bör 
bjudas in. om viktiga intressen inte är representerade i arbetslagen finns 
risk att kritik och nya frågor kan dyka upp senare i processen och kullkas-
ta charrettens resultat. urvalet till arbetslagen är en känslig länk i plane-
ring och förarbete. det är viktigt att inte urvalet eller de som verkligen kan 
komma och delta i arbetet blir slumpmässigt, beroende på vem som kan just 
vid det tillfället, eller som kan komma ifrån sitt ordinarie arbete vid tidpunk-
ten för charretten. 

Charretter på två till tre dagar är som tidigare betonats en del i en längre 
planeringsprocess där resultaten i väsentliga delar hanteras även i en re-
presentativ demokratisk process. Skillnaden mellan en traditionell process, 
med samråd som hålls av olika sektorsorgan, och denna typ av integrerad 
process är framför allt att alla huvudsektorer samverkar och deltagare och 
allmänhet får se integrerade förslag som troligtvis är lättare att förstå än att 
sätta sig in i delförslag från kommun, Vägverk, Banverk m.fl. Processen är 
öppnare, den blir mer uppmärksammad i pressen och stimulerar det lokala 
samtalet på orten.
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de studerade charretterna ingår som en liten del av planeringsprocesser-
na som i övrigt följer Plan och Bygglagen (PBL) respektive Väglag och Järn-
vägslag. dessa processer skiljer sig delvis åt vad gäller dialog och beslutsfat-
tande. Framför allt finns det kulturella skillnader, som beror på den närhet 
som finns mellan politiker och allmänhet/organisationer och företag i en 
kommun. de politiska beslutsfattarna hålls kontinuerligt underrättade om 
ärendet och kan diskutera det i partigrupperna under lång tid. Samrådskret-
sen, som bjuds in till dialog och får ta del av underlag och förslag är ofta be-
tydligt vidare än den formellt fastlagda.

För vägplaneringen finns föreskrifter om samråd i Vägverkets författnings-
samling VVFS 2001:18. I inledande skeden, förstudie och vägutredning, ligger 
fokus på allmänna intressen. Vanligtvis ordnas informationsmöten med 
allmänheten med syfte att etablera kontakt med alla som har ett intresse i 
frågan. Vägverket har täta kontakter med länsstyrelsen och berörd kommun 
i hela processen. En skillnad är beslutsfattandet.  Många beslut fattas på na-
tionell nivå. avståndet mellan allmänheten och beslutsfattarna kan därige-
nom uppfattas som större än i den kommunala planeringen. 

Skillnader i beslutsfattandet visar sig framför allt när den strategiska lång-
tidsplaneringen ska göras. transportverkens planering sker i cykler med in-
tervall på några år och med lång planeringshorisont. Förstudier och vägut-
redningar kan göras långt innan medel finns i planerna. I kommunerna ar-
betar man ofta med korta tidshorisonter och tar fram planer när realistiska 
förslag till finansiering finns. Kopplingen mellan systemen i plan- och bygg-
lagen, väglagen respektive järnvägslagen har brister, som kan leda till osä-
kerhet hos aktörerna. Ett av syftena med de arrangerade charretterna med 
vägprojekt integrerade i stadsutveckling är att sätta fokus på och diskutera 
denna fråga genom att t.ex. visa exempel på nya samverkansformer. 

Förtroende mellan de arrangerande och deltagande parterna visar sig ha 
stor betydelse vid planering och genomförandet av charretterna. olika syn 
på upplägg har i vissa fall tagit mycket tid och engagemang från planerandet 
av dem. det kan bero på eller resultera i minskad tillit till varandra. En oe-
nighet hos arrangörerna kan skapa osäkerhet bland deltagarna om betydel-
sen av charretten. 

om deltagarna i charretten är utvalda för att representera boendegrupper, 
företag och olika intresseorganisationer företräder de i de flesta fall enskil-
da intressen. Förutom detta finns de så kallade allmänna intressena, de som 
berör hälsa, säkerhet och frihet att röra sig för flertalet av oss. de allmänna 
intressena har i de undersökta charretterna i vissa fall varit företrädda t.ex. 
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genom Räddningstjänsten för säkerhetsfrågor, Socialtjänsten för handikapp-
frågor och naturskyddsföreningen för miljöfrågor. På det sättet har de en-
skilda intressena prövats direkt gentemot de allmänna i diskussionerna. då 
sammansättningen av arbetslagen inte gjorts för att få en jämn fördelning 
mellan enskilda och allmänna intressen är det svårt att säga vilket resultat 
diskussionerna fört med sig ur denna aspekt.

I charretterna i Ludvika och Söderköping valde deltagarna i arbetslagen till-
sammans med lagledarna vilka frågor som togs upp till diskussion och un-
derlag för skissförslagen. detta arbetssätt kan innebära att vissa frågor inte 
kommer upp på bordet. I de undersökta fallen var representanter för miljö, 
kultur och estetiska frågor underrepresenterade. det skulle kunna innebära 
att dessa frågor inte blir tillräckligt företrädda och belysta. Ett sätt att und-
vika detta kunde vara att t.ex. ha en lista med allmänna intressen, som måste 
hanteras och tas ställning till i lagarbetet. 

det finns risk att den kommunikativa processen övervärderas med tanke på 
maktaspekter, d.v.s. maktrelationer i förhållandet mellan de människor som 
deltar i arbetet. Vi har olika förutsättningar i diskussionerna, olika vana att 
uttrycka oss i större grupper, vilket kan bero på självkänsla, utbildningsni-
vå, social bakgrund eller ställning. det visade sig i de genomförda charret-
terna att det i alla grupperna fanns några personer som dominerade diskus-
sionerna, medan några om än få, inte sade något alls eller enbart svarade 
kort vid direkt fråga, under hela genomförandet. det visade sig i de stude-
rade fallen vara svårt för lagledarna att fördela ordet jämnt mellan deltagar-
na. att gå laget runt för att alla säkert skulle uttrycka sin åsikt utnyttjades 
endast några gånger. de som hela tiden pratade dämpades inte heller. det 
innebar många gånger att de starka personernas syn på frågorna blev domi-
nerande. det framkom dock inte tydligt om de som var tysta hade motsatta 
åsikter eller om de var nöjda och därför inte yttrade sig. 

Med tanke på att riskerna att resultatet av charretterna färgas av argumen-
ten från de mest dominerande deltagarna och att de allmänna intressena 
inte alltid är tydligt företrädda bör charretten ses som ett delmoment i hela 
planeringsprocessen. det är viktigt att detta klargörs för deltagarna så att 
det inte ställs alltför stora förväntningar på att resultatet är en slutprodukt, 
som kommer att genomföras. För att deltagarna ska se sitt arbete som me-
ningsfullt och förstå den fortsatta processen, är det viktigt med öppenhet 
och någon form av återkoppling. Formerna för detta kan givetvis variera. 

det går att tydligt se från alla de tre fallen att det finns en stark drivkraft i 
de här typerna av charretter, som gjorde att man kom framåt till ett konkret 
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resultat. när gruppdynamiken fungerar bra i arbetslagen finns en stark ge-
menskap att åstadkomma något tillsammans. alla vet att de är med i detta 
för att åstadkomma ett eller flera åskådliga förslag. Många av deltagarna ut-
tryckte att de kände en stor delaktighet i processerna. Processledarens upp-
gift är att designa en process med stegvisa moment fram till ett eller flera 
förslag. Processledaren har tillsammans med lagledarna stora möjligheter 
att styra vad charretten kommer att resultera i. denna makt måste hanteras 
med omdöme för att processen ska få en legitimitet och ge hållbara förslag. 

Charrette-metoden passar kanske inte i alla sammanhang. I Kiruna var man 
i en tidigare fas och med mer övergripande planeringsfrågor än i Ludvika 
och Söderköping där frågorna var på en helt annan konkret praktisk nivå. I 
Kiruna kommun kände man sig inte beredd att i detta tidiga skede av den för-
djupade översiktsplanen för hela tätorten, öppna upp för en process med ex-
terna aktörer och intressenter. Politiker och tjänstemän bedömde att uppgif-
ten var alltför komplex för en direktdemokratisk process med företag, orga-
nisationer och allmänheten involverade, som i en charrette. I Kiruna kallades 
charrette-metoden vid något tillfälle negativt för ”experimentlåda”. 

Metod- och verktygslådan som användes vid intensivseminariet i Kiruna var 
mer systematiskt upplagd, där deltagarna följde förberedda steg under be-
stämd tid i processen. det kan vara nödvändigt för att effektivisera program-
met, då man bara har kort tid, i det här fallet en intensiv dag för att ta fram 
alternativ. nackdelen kan vara, som i värderingsarbetet i form av värdero-
sor, att man inte hinner sätta sig in i ämnet eller ha tillräckliga diskussioner 
för att metoden ska kunna fungera. Ett angreppssätt i Kiruna skulle kunna 
vara att varva arbetet med de övergripande strategiska utbyggnadsalterna-
tiven med diskussioner om samhälleliga och näringslivsmässiga frågor. För 
att föra samtal med allmänheten skulle någon form av rådslag kunna vara en 
användbar metod.   

Vi kan inte utifrån denna utvärdering uttala oss om charrette-modellen är 
en verksam metod i stora och komplexa planeringsfrågor. Planeringsuppgif-
terna i Ludvika och Söderköping var begränsade geografiskt och innehålls-
mässigt och antalet aktörer och intressenter var därmed hanterbart. I dessa 
fall bedöms charrette-metodiken vara ett intressant verktyg som utifrån de 
givna förutsättningarna kan utveckla tidigare förslag och arbeta fram nya 
kreativa lösningar och framför allt välja ut det alternativ som får starkast 
gehör. Processen med de utvalda deltagarna och de öppna mötena för allmän-
heten ger förslagen en status, en legitimitet och en gemenskap som tycks ge 
en långsiktig hållbarhet. om förslagen är långsiktigt hållbara kan bara fast-
ställas genom att följa upp de nu studerade fallen efter ett par år för att se 
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hur skisserna utvecklats och hur man då ser på de förslag som utarbetades 
under charretterna 2005.

Sammanfattningsvis kan utifrån denna utvärdering sägas att charretter är 
ett sätt att fördjupa planeringsfrågor där många underliggande faktorer ska 
samordnas och där många aktörer och intressenter med olika kunskap och 
värderingar ska involveras. Charretterna är ett kreativt sätt att i diskussio-
ner integrerade med skissprocesser utveckla frågorna, att arbeta fram och 
att bedöma olika alternativ för att resultera i förslag som alla deltagare kan 
acceptera. Charretteprocessen bedöms genom skissmetodiken vara ett tids-
mässigt effektivt sätt att arbeta fram planeringsförslag med många aktörer 
och intressenter, jämfört med en traditionell planeringsprocess. alla som ar-
rangerar eller deltar i charretterna måste vara medvetna om och förbättra 
metodens svaga punkter och hantera resultatet av charretterna med den vet-
skapen. 

Charretternas direktdemokrati måste följas upp och hanteras i en represen-
tativ demokratisk process innan slutliga beslut tas. För att de positiva effek-
terna ska tas tillvara är fasen efter charretten betydelsefull, då dess resultat 
skall föras in i den ordinarie planeringsprocessen för att senare realiseras. 
Inte desto mindre är charrette-metodiken med dess kombination av öppen 
dialog och skissmetodik relaterat till platsen en stark och verkningsfull 
metod för att kombinera kommunikation i ord, plankartor och bilder fram 
till reella förslag.
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