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Abstract 
This paper is a study of how actors have chosen to utilize the videogame 

Minecraft, as a way of getting citizen involved in the planning of spaces. This 

is done by interviews with people in charged for leading the projects, in aim 

for answering if citizen participation is increased. But also what the method 

requires and who it speaks to, and what effectiveness that is achieved in the 

process. The material is then measured by theories in planning, citizen partic-

ipation and political science. Minecraft is a great tool for attracting youth to 

participate, however the influence and a greater number of participant isn´t 

achieved. The method also shows problems that the motion created in Mine-

craft is hard to utilize and share with the rest of the public. However, it also 

noted in the interview, how Minecraft if rightly used, can open up a discussion 

in hard subjects in which a deliberative democracy use can occur. This is 

something hard to create and even when it happens it still lacking the ability 

to share the values found in minecraft, with the rest of the society and some 

concerns about it being a method mostly for males need to be lifted.  
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1 Inledning  

Planering av det fysiska rummet har mer eller mindre funnits genom alla tider. 

Där kanske en av de tydligaste utvecklingarna som skett genom tiderna är en 

förskjutning från att planeringen i början, främst agerade på vad som hände i 

samhället (Hall, 1992, s. 5-6). Till idag när det fokuserar på att skapa ett öns-

kat uttryck eller utveckling inom samhället och blivit något som man utbildas 

till (Ibid). Planeringen har nästan uteslutande sköts av eliter (ibid). Det är först 

runt 1960-70 talet som medborgarna i Europa började bli involverade i pla-

neringen efter påtryckningar från folket. Folket var kritiska mot en planering 

som var allt för elitär och där personer utan politisk representation inte hade 

någon röst(Calderon, 2013, s. 13; Henecke 2006, s 22-23; Wulz, 1986, s. 

153). Utvecklingen efter det har sedan skett fort. Där medborgardeltagande i 

planeringen gått från att vara en kritik på 1960-talet, till idag där det utgör ett 

ett krav. Som grund för denna utveckling står en stark tilltro att det endast 

genom invånarna aktiva deltagande i planeringen, som en rättvis och hållbar 

stad och samhälle kan åstadkommas (Henecke, 2006, s. 22-23). Metoderna 

och processerna för medborgardeltagande utvecklas hela tiden, men där ge-

mensamt mellan metoderna finns frågetecken huruvida medborgarna i prak-

tiken utformar och faktiskt påverkar planeringen (Calderon, 2013, s. 13-15 ).  

En av de nyare metoderna är att använda spel av olika typer för att skapa 

dialog med medborgarna om planeringen. Just denna användning inom med-

borgardeltagandet utgör uppsatsensgrund, där den ska undersöka använd-

ningen av det specifika dataspelet Minecraft inom planering och medborgar-

deltagande. Vad är då Minecraft? Om man aldrig spelat Minecraft eller sett 

det, så är det enklaste liknelsen att Minecraft utgör ett virtuellt lego. Där an-

vändarna bygger med block och där blocken aldrig tar slut och att världen de 

bygger på exempelvis kan vara en hel kommuns, eller bara ett hus. Det finns 

inte heller några manualer eller uppdrag, utan det blir för användaren att själv 

bestämma vad som ska byggas och hur det ska byggas. Minecraft är i grunden 

ett äventyrs- och bygg -spel som är utvecklat för nöjesskapande, där man ge-

nom vidareutveckling skapar möjligheterna för det att användas som ett verk-

tyg i medborgardialogen. Idag utgör det en av världens mest sålda titlar och 

det uppsatsen vill utforska är bland annat hur man genom att sammanföra nöje 

och kreativitet kan utveckla medborgardeltagandet? Minecraft som metod har 

redan använts ett flertal gånger både nationellt och internationellt och riktar 

sig då främst till ungdomar. Men genom beslut som det Lantmäteriet tog i 

december 2015, ökar möjligheterna att flera kommuner att testa metoden i 

framtiden. Beslutet som lantmäteriet tog 2015 var att släppa en landskapsmo-

dell innehållande all sin fria data. Landskapsmodell är ganska odetaljerad i 

dagsläget, men detta kommer utvecklas i framtiden (lantmateriet.se, 2015). 

Alla faktorer tillsammans ger en väldigt intressant grund för att studera hur 

Minecraft används inom medborgardeltagandet idag.   

1.1 Syfte och Frågeställning  

Uppsatsen syfte är att undersöka: Kan Minecraft ge ett ökat inflytande och 

deltagande i planeringsprocessen för medborgarna och vad innebär detta?  

Där frågeställningarna lyder:  

- Kan Minecraft öka medborgardeltagandet? 
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- Vilka värden utmärker Minecraft som metod i deltagarprocessen? 

- Vad krävs för en lyckad applicering av Minecraft i deltagarprocessen 

och vem riktar sig den till?   

1.2 Avgränsningar  

Tid att undersöka användarna vill säga medborgarnas upplevelser och erfa-

renheter kring metoden fanns inte, men lika viktig för denna avgränsning är 

bristen av en god aktivt projekt som beskrivs under metod delen. Uppsatsen 

bygger följaktligen på kommuners och byggbolags synvinkel kring vinster 

och problem med metoden. Förhoppningen är att utifrån teorin kring delta-

gande och tidigare forskning och den breda bild som ska samlas in under in-

tervjuerna ge en bild av invånarnas upplevelser och intressen. Under genom-

gången av teori kommer vissa begrepp såsom demokrati och vissa teorier inte 

tas upp i fullo. Där det exempelvis för en full analys av demokratin och dess 

innehåll i sig själv kan ta upp en full uppsats. Målet med teorin är istället att 

visa på de komponenter och teorier som används i analysen och ge en bild av 

frågans komplexitet, utan att ge en full redogörelse för vad exempelvis demo-

krati utgör.   
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2 Metod  

Uppsatsen kommer till stor del bygga på teori och vetenskaplig text. Urvalet 

av dessa texter är gjorda genom Lubsearch och Google Scholar, där det an-

vänts relevanta sökord för uppsatsen syfte. Dessa utgörs av: Urban planning, 

participation, Minecraft, planering, games, public participation, medborgar-

deltagande, stadsplanering, medborgarinflytande, aktivt deltagande, Citizen 

participation, Block by Block, Byggkrossen, Blockholm och kreativt delta-

gande. Sedan utifrån träffarna har ett urval gjorts där textens publicerings år, 

vart ett av de tyngst vägande kriterierna när det gäller tidigare forskning och 

vetenskaplig text. Detta valdes ut på grund av metoden som sådan att använda 

spel eller speciellt då Minecraft är en väldigt ung metod och där teknologins 

utveckling lämnar tidigare metoder delvis irrelevanta. När det gäller urvalet 

som skett från Google Scholar har antalet citeringar som texterna haft, varit 

en stark urvalsfaktor. Där texter med färre än 5 citeringar inte setts som till-

räckligt för att då ses som tillförlitligt. Vid några tillfällen har antal citiering 

vägs tyngst och då gjort att andra kriterium förbisetts. Exempel på detta utgör 

a ladder of citizen participation som trots sin gamla publicerings år 1968, är 

utvald på grund av att texten blivit citerad över 10 000 registrerade tillfällen. 

Ett antal som ligger väl över den normala mängden och därmed rent logiskt 

borde ha en stor signifikans för vikten av texten inom den teoretiska ramen. 

När första urvalet var gjort utifrån de träffar som fanns på sökorden, har sedan 

en bedömning av publiceringsplats och till sist även en genom läsning av tex-

ternas inledning/abstract gjorts för att säkerställa dess relevans och veten-

skaplighet.  

Ett urval som jag inte kunnat styra är det material som jag fått från kom-

munerna om målen eller hur projekten ska styras. Dessa har mest varit i form 

av ansökningar eller generell beskrivning eller mall för hur projekten ska ge-

nomföras, främst har avsändaren och mottagaren analyseras in i dokumenten. 

Men i övrigt har ingen djupare beredelse eller analys gjort vid användandet, 

där dokumenten behandlar någorlunda samma ämne, så görs en jämförelse 

om det sker olika beskrivningar som Bryman (2011, s. 494-495) beskriver.  

Uppsatsen egna empiri kommer att utgå från material insamlat under 

intervjuer med främst kommunala ansvariga för projekten, men även bostads-

bolag har blivit intervjuade. Valet av vem som ska intervjuas återgår för vem 

som lett och initierat projektet. Intervjuerna som utförts har samtliga varit av 

kvalitativ natur och byggt på en semistrukturerad intervjuguide. Varför kva-

litativ metod valdes beror på att intervjuernas uppgift i hög grad bestod, av 

fånga och få återberättat upplevelserna och värderingarna hos de intervjuade. 

Där Bryman uppger att intresset i kvalitativa intervjuer riktar sig mot de in-

tervjuades ståndpunkter, och där kvantitativ endast skulle spegla mina intres-

sen (Bryman, 2011, s. 413). Där det inom detta arbete var centralt att se till 

de intervjuades egna uppfattningar och synsätt.  För detta är kvalitativ metod 

är överlägsen (Ibid).  

Det hade varit möjligt att göra en kvantitativ undersökning, där man 

jämfört deltagarantalen när man använt Minecraft mot deltagarantalet i en 

mer klassisk medborgardialog. Detta hade dock varit problematiskt, då de 

flesta projekten som involverar Minecraft främst ska involvera unga i plane-

ringen. Vilket skapar två alternativ för jämförelse. Ena alternativet vore att 
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jämföra antalet unga, i de mer klassiska metoderna för medborgardeltagande. 

Men att få tag på bra statistik på hur många av det totala antalet som var unga 

skulle vara svårt. Ännu mer viktigt är att resultatet skulle bli skevt. Där målen 

för de medborgardeltagande skulle sett annorlunda, ut inom metoderna. Där 

exempelvis Byggkrossen som studeras i arbetet bara riktade sig till ungdomar. 

Så det andra alternativet vore att göra en  rak analys av bara själva deltagar-

antalet. Där en då bortser från faktumet att en stor del inte är tillåtna att delta 

i metoder som bara ska fånga in de ungas åsikter, återstår fortfarande proble-

met med vad deltagarantalet egentligen säger. Där en deltagarprocess där fler 

deltar, inte automatiskt betyder att medborgarna har större inflytande, eller att 

det är en process som deltagandet leder till något eller att det är en process 

som bygger och stärker de demokratiska värdena. Ett utförligare resonemang 

kring mätandet av deltagande återfinns i teorin.  

Lämpligast studiesätt i denna studie vore att observera deltagandet och 

integrationen mellan de olika rollerna. Men som det skrivs i avgränsningar 

(se sida 2) görs det inte här. Där det inte finns tid eller de ekonomiska resur-

serna att studera processen på annan ort. Det klart mest avgörande för bortva-

let av denna typ av metod är dock att ingen bra process att observera bedrivs 

i tiden för tillkommande av denna uppsats. Där ett annat mål med arbetet var 

att studera olika typer av projekt. En sak som inte vart möjlig vid observation 

där fokus hade varit på en process.  

Målet med urvalet av de olika projekten som studeras, var att få en god 

blandning av projekt. Där de skulle skilja sig i vem som initierat och drivit 

dem, hur stora de vart. Viss betänklighet lades även till projektens lokali-

sering och platsdynamik. Utifrån detta är det klart att arbetet har valt ett mål-

inriktat urval. Där jag sett till olika projekt och fysiskt valt ut sådana som ger 

en god spridning, men även då ger mig bäst chans att besvara mina frågeställ-

ningar. Specifikt gick urvalet till så att intressanta projekt kontaktades utifrån 

grundidén att aktören som drivit projektet skulle tillhöra de olika grupperna i 

den ideal typiska planprocessen. Kontakten sköttes i huvudsak via mail, med 

möjlighet via direkt kontakt via telefon. Rätt snart hade fyra intressanta pro-

jekt valts ut, där ett i slutändan valdes bort på grund av det liknade projektet 

byggkrossen så pass mycket i vem som startar och storleken och målgruppen 

med projektet. Projekten som hade valts, hade alla olika aktörer som startat 

upp dem, de hade en geografisk spridning inom Sverige, kommunerna som 

valdes ut tillhörde olika storleksklasser (befolkningsmässigt) och kanske vik-

tigast projekten hade en bra spridning i ytan de avsåg. Där de gick från ett 

kvarter, till en hel stad, till mer övergripande samarbete mellan tre kommuner.  

Tid och hur intervjun skulle genomföras det vill säga om de ville att den 

skulle göras på plats eller via skype eller telefon var ett beslut jag lämnade åt 

de som skulle intervjuas. Dels säkerställde det en större möjlighet för dem att 

ställa upp, men också möjligheten att själva välja ett sätt som de kände sig 

bekväma med att bli intervjuade genom. Utfallet var att två av tre intervjuer 

fördes utan ansikte mot ansikte interaktion och där en av intervjuerna hade 

det. Något som egentligen inte sågs som något större problem från min sida, 

där den enda nackdelen som jag kunde se var att svaren möjligtvis skulle bli 

kortare. Jag hade själv tidigare haft ett jobb som innebar att telefonen var det 

främsta arbetsverktyget, men var medveten att samma trygghet inte nödvän-

digtvis fanns hos de intervjuade. Men eftersom det var metoden som själv 
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valdes ut av dem, kände jag mig trygg i att de också var bekväma med meto-

den. Möjligheten för personerna att bara skulle lägga på under intervjun fanns 

självklart med i tanken, men där antogs den tidigare kontakten och avtalandet 

av en tid och längd innan och i samtalets start som en skydd mot detta. En 

händelse som även rollen som offentligt anställd talade emot att den skulle 

inträffa (Bryman, 2011, s. 433).  

Intervjuerna i sig själva har varit semistrukturerade, varför detta upp-

lägg valdes var utifrån att jag hade ganska bestämda teman som jag ville 

komma igenom. Dessutom tillåter det att jag har en intervju guide att falla 

tillbaka på och slipper den problematik som jag upplever att ostrukturerad 

innebär. Där det läggs en stor tyngd på mig som intervjuare att hålla igång 

samtalet och leda det på ett sätt som leder in på mina teman (Bryman, 2011, 

s 414-116). Intervjuguidens uppbyggnad och innehåll är till en stor del häm-

tad ur resonemanget som Judy B. Rosener för om huruvida man kan mäta 

medborgardeltagandets effektivitet. Där grunden för intervjuguiden ligger i 

de journalistiska frågorna vem, var, vad, när och hur, som sedan ska fördjupas 

och belysas ur den position som den intervjuade har. Som exempelvis vad, 

som i intervjun blir en fråga om målen för vad som ska åstadkommas. Där 

svaret på frågan blir utvecklad till att omfatta, vad deltagande egentligen in-

nebär och vilken roll projektet i detta fall Minecraft spelar i denna process 

mot målet (Rosener, 2008). Alltså är intervjuguiden löst uppbunden kring de 

journalistiska frågorna och där målet är att tillåta den intervjuade personen att 

fylla innehållet så mycket som möjligt med sina upplevelser kring deltagande, 

Minecraft och medborgarensroll. Där målet sedan är att kunna gå in och ana-

lysera de intervjuades synsätt utifrån dess upplevelser och deras position och 

därmed också få svar på uppsatsenfrågeställningar. Exempelvis varför är 

Minecraft utvald, vad behövs för att lyckas, vem är det till för, när passar det? 

Grunden i dessa frågeställningar utgår hela tiden från ett makt perspektiv, där 

det inom frågorna finns en klar avsändare, en roll inom samhället. Något som 

är viktigt i analysen att ta med vem säger det och vart ifrån säger hen det? Där 

det är borde vara ganska självklart upplevelserna kring medborgardeltagande 

skiljer sig mellan exempelvis politikern och medborgaren och att det därför 

är viktigt att analyser den position från vilket upplevelsen kommer (Rosener, 

2008). Den stora förhoppningen med intervjuerna är att ha en intervjuguide 

som gör att alla ämnen blir behandlade, men att det mer blir de intervjuade att 

bestämma takten och ordningen och längden i de olika ämnena. Något som 

återigen inte vore möjligt i en kvantitativ studie (Bryman, 2011, s. 413-415). 

Varför allt detta är önskvärt beror på att det då direkt kan spegla vad som 

upplevs relevant och viktigt (Ibid).    

Intervjuerna tog mellan 40-80 minuter, där ingen skillnad uppenbarade 

sig i längd eller kvalité gällande om intervjun utfördes ansikte mot ansikte 

eller på annat sätt. Däremot kunde resultatet i den ena intervjun som utgjorde 

en gruppintervju via telefon möjligtvis förbättras av ansikte mot ansikte in-

teraktion. Detta då inte på grund av intervjumetoden, utan att kontakten före 

intervjun skulle vart bättre. Där jag inte hade helt kunskap om hur intervjun 

rent tekniskt skulle fungera och vem det var som skulle delta och där de som 

intervjuades var osäkra över exakt vad intervjun skulle ta upp. Detta gjorde 

att en av kärnfrågorna som jag hade i intervjun inte kunde besvaras, men detta 

löstes med att jag vid senare tillfälle fick ta del av de dokument som kunde 
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besvara frågan och det faktum att den inte kunde besvaras kunde ha varit en 

intressant och viktig punkt i analysen. Ett annat problem som dök upp var att 

i den andra intervjun så bröts intervjun av efter ca 35 minuter på grund av att 

batteriet för den intervjuade tömts. Detta innebar dock inga konsekvenser för 

själva intervjun, utan kontakten kunde upptas inom tio minuter.  

Etik kring intervjuerna, eftersom inga dokument eller överenskommel-

ser kring utskrivande av de intervjuades namn eller roll skapades, så kommer 

de intervjuade i arbetet vara anonyma och ges namn som återfinns under bak-

grund. Där ges också en kortare presentation som förklarar personernas roll 

inom projektet, men ändå inte ger ut deras identitet. Det utskrivna intervju 

materialet det vill säga transkriberingen har inte getts ut till de intervjuade för 

översikt, då det inte var något som kom upp som önskemål. Däremot bads det 

om att bli tilldelat det färdiga arbetet vid två av intervjuerna, något som det 

bestämdes skulle göras och då även kommer ske i den intervju där det inte 

tog upp. Citat användningen från intervjuarna kommer att genomföras på ett 

sådant sätt att ett sammanhang skapas och en förståelse för detta. Även när 

det innebär att lägre stycken kommer tas med eller i de fallen där det är omöj-

ligt ska en introduktion av citatet ske (Denscome, 2009, s. 264-265). I en av 

intervjuerna framkom det ett svar, som man bad mig att inte ta med eftersom 

man inte var säker på att man fick göra så som svaret indikerade. För att inte 

bränna broar för framtida forskningen eller svika förtroendet hos de intervju-

ade så kommer inte svaret att redovisas i arbetet. Men för att skänka fullstän-

dig trygghet och säkerhet till de intervjuade, så kommer inte heller frågan och 

det svar som ledde fram till det känsliga i svaret att redovisas i arbetet.   
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3 Teori  

Uppsatsen består i sin grund av två olika begrepp nämligen, planering och 

medborgardeltagande. Dessa kommer att utvecklas och bli teoretiserade för 

att skapa en struktur som gör att metoden Minecraft kan mätas och studeras. 

Det blir dock ganska omöjligt att skapa en struktur utan ytterligare ett värde 

tillkommer, eftersom det nästan är oframkomligt att inte ha med i begreppet 

demokrati i tankestrukturen. Om planering och medborgardeltagande ut-

gjorde grunden för denna uppsats, så utgör i sin tur demokrati grunden för 

både planeringen och medborgardeltagandets värdeuppsättning och behövs 

därför i tankestrukturen för att göra denna komplett.     

3.1 Begrepp 

Två begrepp populära inom statsvetenskapen utgör auktoritet och Legitimitet, 

men båda är även viktiga inom planprocessen. Legitimitet innebär att det 

finns en acceptans för ett beslut, men då även för de som tar beslutet (Hauge, 

Harrop, 2010, s. 11-13). Auktoritet syftar istället till rätten att styra (Ibid). Där 

exempelvis kommunen har en auktoritär roll i planprocessen, där de har man-

datet att bestämma över planläggningen av marken. Men där konflikt inträffar 

när beslutet saknar legitimitet. Det vill säga medborgarna accepterar inte 

kommuns rätt att ta beslutet. Vilket självklart kan gälla åt andra hållet också 

att gruppen saknar legitimitet i sin kritik o.s.v.  

 När det kommer till fastställandet av en definition kring planering och 

samhällsplanering är det något som kommer att fastställas och undersökas 

djupare senare i texten. Detta på grund av att just begreppen är så centrala och 

omfattande att det krävs mer utrymme. Med planprocessen menas i detta ar-

bete, den processen som startas när en möjlighet till förändringen av den fy-

siska miljön uppdagas eller realiseras. Som sedan ger upphov till en plan, när 

området börjar till att planeras och utredas. Processen avslutas sedan av att en 

faktisk förändring av miljön sker utifrån materialet i planen och plan menas 

ofta ett dokument/karta över en framtida verklighet (Henecke, 2006, s. 59).  

Dataspel som jag använder i uppsatsen är den översättning som hamnar 

närmast det engelska ordet videogames i den mening att det syftar på spel 

som finns på en eller flera plattformar. I svenskan finns det ingen riktig uni-

versal term för elektroniskas spel som sådana och där den direkta översätt-

ningen Tv-spel i Sverige nästan enbart används för spel som spelas på konsol. 

PC-spel utgör den term som används för spel som spelas på pc eller Mac och 

därför har dataspel valts ut som den lämpligaste användningen. Men där da-

taspel även det kan uppfattas som bara spel för pc och Mac.  

3.2 Planprocessen och planeringen 

Medborgardeltagandet sker i planprocessen och är då en del i den mer över-

gripande processen som är planeringen, för att kunna studera processen och 

deltagandet krävs det därför att en definition av planering görs. Detta är något 

som försvåras av att planeringen i sin begreppsform kan syfta till en mängd 

olika aktiviteter, där det i de flesta former utgör något som sker inom allt 

vardagligt liv i samhället. Där det kan sträcka sig från att planera inköp av 

mat, till att planera sitt arbete för att maximera vad en kan åstadkomma. Men 
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där det även då omfattar planering av infrastruktur och urbana och regionala 

rum (Hall, 1992, s. 1-2,5). En kan sträcka sig till att i stort säga att alla mänsk-

liga aktiviteter innehåller planering (Ibid, s. 2). Där ett gemensamt drag för 

planering är att man har ett mål och att då planering innebär en vinst av något 

slag. Där exempelvis, produktivitet, effektivitet, kostnader, och tid går att 

tjäna genom att planerna. Något som även stämmer för den fysiska plane-

ringen (Ibid, s. 7-9). När en studerar den rumsliga planeringen som är en mer 

korrekt och neutral term, blir det klart att det även inom den rumsliga plane-

ring finns skillnader i vad planeringen utgör och vilka mål den har (Ibid, s. 4, 

8-10). Där regional och stadsplanering i jämförelse med exempelvis VA-pla-

nering i slutändan operera kring mänskligt handlade, något som inte följer 

logiska eller rationella regler. Men även målet med planeringen blir mer fa-

setterad, där exempelvis VA-planering i slutändan har ganska tydligt mål om 

ökad kapacitet eller förbättring. Något som inte kan sägas gälla vid ombygg-

naden av ett bostadsområde, där det inte bara finns flera typer av mål, men 

även olika intressenter. Vilket gör den rumsliga planeringen mer komplice-

rad. Detta gör att mätandet av hur väl projektet gått blir svårt i jämförelse med 

VA-planeringen, där man tydliga och fasta mål med vad som ska uppfyllas 

(Hall, 1992, s. 8-9). Så vi måste åter komma in på naturen för vad rumslig 

planering utgör, något som Hall beskriver som följande:  

”Earlier, we said that its method was shared with other sorts of planning activity; its 

subject matter was distinctively spatial, so that at some time, in some sense, it would 

produce spatial representations of how activites should be ordered on the 

ground”(Hall, 1992, s. 9).  

Alltså har det en klar fysisk eller rumslig relation. En annan klar faktor i be-

grepp är tid. Där rumslig planering syftar till en framtida verklighet, som då 

är märkt av den planeringen som tidigare funnits i rummet. Just denna kopp-

ling till det tidigare planeringen gör att Hall är lämplig att använda, där dennas 

forskning utgör ett historiskt planeringsperspektiv.   

I begreppet för planeringen är det ofta är det ett starkt fokus på just 

framtiden som exempelvis Nationalencyklopedin definition av samhällspla-

nering visar. ”samhällsplanering, riktlinjer för utveckling av bebyggelse, ser-

vice, kommunikationer och miljö. Dessa utformas under demokratiska former 

utifrån anspråk på förändringar” (Nationalencyklopedin, 2016). Samhällspla-

nering som det syftar till här i definitionen utgör dock ett bredare begrepp; 

där både den rumsliga planeringen och de offentliga verksamheternas intresse 

innefattas i begreppet (Henecke, 2006, s. 60). Planering är ofta beskriven som 

en framtidsorienterad process där det utifrån dagsläget, genomförs föränd-

ringar i den fysiska miljön, för att uppnå en optimal lösning (Ibid). Planering 

kan i kontrast även sägas utgör en process genom vilka aktörer försöker uppnå 

kontroll över sin omgivning för att kunna genomföra sina intentioner (Ibid). 

Alltså innehåller processen en klar kamp om makt och där den rumsliga pla-

neringen hela tiden är kopplat till rummet och dess representationer. Som då 

bestämmer aktiviteternas funktion och utrymme i planeringen (Hall, 1992, s. 

9). Vilket gör att problem eller dagens lagda struktur ärvs vidare och skapar 

förutsättningar och problem för den framtida planeringen. Tydligast exempel 

på detta är planeringen som är gjord för en typ av trafiksystem, som sedan 
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kompliceras när det ska involvera ett nytt eller inkludera flera olika (Hall, 

1992, s. 12).  

”I vår typ av samhälle är det, liksom i alla historiska samhällen där det förekommit 

stadsplanering, denna planerings uppgift att utarbeta planer för hur någon aspekt el-

ler del av den fysiska miljön skulle kunna vara utformad i förhållande till de problem 

och önskemål som samhället står inför. /…/ Stadsplanering historiska universalitet 

har sin förklaring i att större ingrepp i fysiska miljön är en komplicerad uppgift, som 

måste tänkas ut på förhand, innan man kan sätta igång med byggandet, vilket förut-

sätter samordnat och kollektivt handlande (Henecke 2006, s 61 med hänvisning till 

Bohm, 1985 s. 20). ”  

Detta citat sammanfattar på ett lämpligt sätt den rumsliga planeringen och 

dess problematik. Vad den specifikt lyfter mot vad som redan tas upp är den 

här sätter upp krav på att planeringsprocessen ska vara långsam, sen även då 

att det ska vara ett kollektivt handlande. Vilket då säger emot att det skulle 

röra sig om en process, där aktörer försöker uppnå kontroll över omgivningen 

eller det planerande organets upplevda optimala lösning (Henecke, 2006, s. 

60). Det är dock sant att processen är långsam och när det gäller radikala för-

ändringar är det möjligt att problemet ändrat karaktär och inte upplevs viktigt 

längre. Där det i extrema fall kan dröja årtionden innan förändringen är utförd 

och är ett faktum i den fysiska miljön (Hall, 1992, s. 12). Men även den van-

liga planprocessen brukar dra ut på tiden, så det är ganska vanlig att intres-

senterna i början av planprocessen byts ut eller intresset förändrats under pro-

cessensgång (Kugelberg, Trovalla, 2015).  

Vad den typiska processen, innehåller återfinns i stort sätt alla proces-

ser. Den ideal typiska rolluppsättningen i denna era av planprocessen kan stu-

deras utifrån tre klara rollgrupper; Initiativtagare, regelansvariga och de be-

rörda (Henecke, 2006, s. 62; Nationalencyklopedin, 2016). Dessa roller ut-

görs av en process startande roll, som ser möjligheterna/behovet av en för-

ändring av miljön. Denna process blir sedan styrd och kontrollerad av nästa 

roll, den regelansvariga. Den regelansvariga ser till att regler för processen 

följs och fångar in olika gruppers intressen. Utifrån dessa två uppgifter tar den 

ställning till planering och byggandet. Den sista rollen inom planprocessen är 

de som på något sätt påverkas av förändringen (Henecke, 2006, s. 62). Initia-

tivtagaren är en intressant roll där den både kan omfattas av privata och of-

fentliga aktörer, men där den vanligtvis likställs med byggherrarna. Eftersom 

detta är den grupp som i slutändan genomför byggprojekten (Ibid). Regelan-

svariga utgör politiker och tjänstemän från kommun till statlig nivå, kommu-

nen eller staten kan självklart även vara den initiativtagande i planprocessen 

och därmed ha dubbla roller i processen. De berörda utgör den största gruppen 

och utgör i allmänhet samtliga medborgare och näringsidkare. Därför utgör 

det en svår definierad grupp och vars intresse kan ha stor spridning (Henecke, 

2006, s. 63). Dock kan ingen av grupperna ses som homogen, inom exempel-

vis de regelansvariga är det vanligt med skiftande intressen mellan kommun 

och statliga förvaltningar, där de har olika värdegrunder att ta hänsyn till 

(Ibid).  

Den utveckling som planerarens roll och planprocessen genomgått un-

der seklet, är något som Hall (1992, kap. 9) delar upp i tre tydliga perioder. 

Från den inledande Blueprint era till den period som vi är inne på idag: pla-

neringseran av kontinuerlig medverkan i konflikt (Ibid). Utvecklingen som 
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har skett för planeraren, är att den har gått från en väldigt central position där 

den haft en elitär roll i skapandet av planerna (Ibid, s. 228, 230). Till att idag 

ha en mer tillbakadragen roll (Ibid, s. 246). När det gäller planprocessen, har 

utveckling gått från att inledande förstås som en process där man skulle nå ett 

slutgiltigt stadie av utveckling (Ibid, s. 228-230). Där planararensjobb låg i 

fokus på att utveckla planer för det slutgiltiga stadiet av områden som då 

skulle nås inom ett visst antal år (Ibid). Detta utvecklades senare till att pla-

nerna inte längre ansågs ha ett slutstadium, istället skulle nu planering styras 

genom rationella regler och då genom styrsystem förstås och kunna sätta in 

rätt typ av resurser. För att till sist utvecklas till dagens system, där tilltron till 

ett rationellt tänkande fått mindre inflytande och istället genom medborgarnas 

inflytande få in vardagliga värden (Ibid s. 232-234, 246).     

3.3 Demokrati 

Som sagt utgår planeringen i grund från demokratin. För att förstå detta sam-

band och se hur demokratin sätter upp spelreglerna för samhället använder 

jag mig av Lennart Lundquist. Varför detta val är gjort är på grund av att jag 

tidigare använt mig av litteraturen och där Lundquist har gjort en grundlig 

nerbrytning av framför allt sambandet mellan förvaltning och demokrati, 

samt att författaren frekvent förekommer i forskning och akademiska uppsat-

ser.  

Demokratin består i de flesta teoribildningar av två huvudkomponenter: 

Folkmakt och Konstitutionalism (Lundquist, 2001, s. 83-84). Folkmakt står 

för att styrelsen av samhället sker genom folket, som även är då är styrda av 

samhället. Folket utgör alltid en del av demokratin och i system där de inte 

har makt är inte demokratiska. Konstitutionalismen sätter upp regler för hur 

makten ska fördelas, hur den får utövas och vad den har rätt att bestämma 

över (ibid, s. 95-103).  

Folkmakten och då medborgarnas roll i demokratin kan främst knytas 

till politiska beslutdemokratins konstruktion (Lundquist, 2001, s. 120-121). 

Dennas konstruktion förstår Lundquist genom en dela upp dess konstruktion 

i olika dualismer (ibid). I dessa dualiteter skiljer sig synen väldigt mycket på 

hur medborgaren ska uppfattas. Inom elitdemokratin ses medborgaren inte ha 

varken kunskapen, möjligheten, eller viljan att sätta sig in i politiken. Därför 

är det rent skadligt att låta medborgarna vara med och ta beslut utan deras 

inverkan på demokratin ska begränsas till de allmänna valen (ibid, s.130-

131). Inom massdemokratin återfinns en helt annan medborgare syn, där de 

ses växa med ansvar och att de genom sitt deltagande blir utbildade i viktiga 

frågor och i demokratisktutförande. I grunden kan det hela ses som en fråga 

hur mycket inflytande medborgarna ska ha i den politiska processen utanför 

valet av de representativa. Något som även direkt och indirekt demokrati be-

handlar, men där det främst sker ur ett effektivitets och funktionsmässigt per-

spektiv (Ibid, s. 123). Precis som enhetsdemokratin sätter tro på att medbor-

garen delar intressen eller att ett gemensamt intresse kan skapas genom 

deliberaktivprocess. I motsättningsdemokrati ses istället varje beslut tas ge-

nom votering, där ses medborgarna ha egna egoistiska intressen som de inte 

har möjlighet att bortse från. Istället sker då besluten genom majoritetsbeslut. 

Fokus i enhetsdemokratin ligger i samtalet, diskussionen, i motsättningsde-
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mokratin kan denna istället huggas av genom votering. Detta gör att enhets-

demokratin är bättre på att överbrygga motsättningar, men också att konflik-

terna inom denna typ av process är öppnare och mer aggressiv där den inte 

kan stängas ute (Ibid, s. 124-126).    

3.4 Medborgardeltagande 

Hitintills har teorin främst fungerat som en grund för en tankekonstruktion 

som ska underlätta analys och fortsättningen av arbetet. Med medborgardel-

tagande ändras den strukturen och här kommer det istället att vara fokus på 

att ta fram verktyg för att kunna analysera medborgardeltagandet i de olika 

projekten. Främst tas två verktyg fram Arnsteins deltagandestege från 1969 

och Rosener verktyg för att mäta medborgardeltagande.  

Medborgarborgardeltagandet som utvecklades under 1960-talet har 

idag blivit till ett villkor som måste uppfyllas i planprocessen. Deltagandet i 

sig själv kan förstås och analyseras genom en typologi bestående av olika 

nivåer av deltagande. Något som Arnstein (1969, s. 217) illustrerar genom en 

stege med åtta olika nivåer som då speglar hur aktiv medborgaren är och vil-

ken typ av makt medborgaren innehar. Detta är en uppdelning som sträcker 

sig från att medborgaren deltagande manipuleras eller har ett symbolisk 

värde, till att makten delas och slutligen till innehavandet av en mer auktoritär 

makt (Ibid, s 217-223). Utifrån denna typ av uppdelning kan man prata om 

aktivt och passivt deltagande (Calderon, 2013, s 45-46). Där de lägre for-

merna av deltagande handlar om processer av informationsinhämtande, sam-

tal och rent informering om framtida planering och planer (Ibid). I de högre 

formerna är medborgaren direkt med och styr och påverkar planeringen, ge-

nom samverkan eller delegerat ämbete (Ibid; Arnstein, 1969, s. 222-224). En 

liknade teoretisk synvinkel återger Wulz (1986, s. 153-154), med undantaget 

att det där är samspelet mellan arkitekten och medborgaren som är i fokus. 

Samspelet mellan medborgaren och arkitekten är något som sker i sju olika 

former och sker då i olika delar av planeringsprocessen (Ibid, s. 154-155). 

Logiken i de sju formerna för interaktion följer Arnstein stege, d.v.s. det är 

en skala som sträcker sig från passivt till aktivt deltagande, två viktiga 

aspekter tillförs dock. När i planprocessen medborgardeltagandet sker och de 

båda gruppernas anonymitet i de olika interaktionerna (Wulz, 1986). Varför 

processer som dialog och informations- spridande och –inhämtande klassas 

som icke-deltagande beror på att beslutet och kontrollen över processen i 

slutändan är i händer på utövaren av processen (Calderon, 2013, s. 46; 

Arnstein, 1969, s. 217). Oklarheten och det breda spektrum för medborga-

rensroll och planeringsprocessen gör det möjligt att missbruka deltagandet, 

genom att använda det som skyddsmantel för beslut som saknar legitimitet.    

“The lack of clarity in this situation makes it possible for opportunistic politicians 

and architects to utilize ‘participation’ as an alibi for a negative side of their tradi-

tional role as experts, in other words, an authoritarian approach to decision making”. 

(Wulz, 1986, s.153).  

Där man genom att kunna styra processen, får möjlighet att värdera vilkas 

värden som är intressanta och då kan styra resultatet av deltagande (Calderon, 
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2012, s. 46). Där det finns typer av processerna som går så långt att det hand-

lar om manipulering eller terapi. Där de styrande för processen utbildar med-

borgarna eller där man genom olika typer av gruppdeltagande för över värde-

ringar som liknar de normer som efterlevs i övriga samhället (Arnstein, 1969, 

s. 218-219). Detta för att bota en viss typ av beteende, istället för att angripa 

roten till problemet.  

Definitionen av medborgardeltagandet som arbetet följer är hämtad ur 

boken the age of direct participation och lyder som följande:  

“Citizen participation is defined as the process by which members of a society … 

share power with public officals in making substantive decisions and taking actions 

related to the community. The focus is on direct participation (when citizen are per-

sonally involved and actively engaged) as opposed to indirect participation (when 

citizen elect others to represent them) in the decision process”. (Roberts, 2008, s. 7).  

Här tas ett avstånd från att gå in djupare på en definition av medborgaren och 

medborgarskapet till förmån för en djupare insikt av ståndpunkter för och 

emot aktivt deltagande. Varför denna avvägning görs trots att passiv delta-

gande utgör den vanligaste formen av deltagande (Calderon, 2012, s. 46), be-

ror på att metoden är expertisens dualitet. Dessutom är många av ståndpunk-

terna de samma eller motsatta i passiva deltagarmetoder. Den största fördelen 

är utbildningen och utvecklingen av medborgaren i demokratiska värden (Ro-

bers, 2008, s. 10). Samma värden går att överföra till planering, där man kan 

utveckla processen genom ny kunskap tillkommer och läggs till (Wulz, 1986, 

s. 162). Där medborgaren förväntas ha viss kunskap eller förståelse för pla-

nering, men är kunskap som förbättras under och efter processen slut (Ibid). 

Dessutom ges det möjlighet att ta tillvara på lokala värden och där medbor-

gares band till rummet och bostaden förstärks (Calderon, 2013, s. 45). Det 

tillskrivs också det system där störst rättvishet och frihet skapas, med möjlig-

het acceptera och lyssna till andra gruppers perspektiv (Roberts, 2008, s. 13). 

Nackdelarna med medborgardeltagare kan liknas vid de nackdelar som tidi-

gare tas upp gällande direkt demokrati och massdemokrati (Se sida 10-11). 

Där den moderna människan inte har tiden att medverka, eller kunskapen och 

där den inte på några sett innehar de moraliska kvalitativa egenskaper som 

tillskrivs denna. Utan endast kan se med ett kort egoistiskt perspektiv och att 

låta den stora massan delta direkt i beslutsfattande där de riskerar den sociala 

stabiliteten (Robets, 2008, s. 12-13). Dilemman med medborgdeltagande i 

båda formerna, är att det inte säkerställer att de grupper som haft svårt tidigare 

att få sin röst hörd i representativa systemet, får sin röst hörd där (Ibid). Dess-

utom blir direkt medborgardeltagande allt svårare med storleken hos befolk-

ningen, där idén för systemet byggde på små möten ansikte mot ansikte. Dock 

det är troligtvis argumentet om att medborgardeltagande dess ineffektivitet 

(Ibid). Där processen att fånga allas åsikter och sedan komma till konsensus 

mellan medborgarna, utgör något som leder till ineffektivitet och där politi-

kernas och expertens rollutövande blir lidande så de inte kan utföra det jobbet 

som de fått ämbete för (Ibid, s. 12). Det finns alltså klara argument för och 

emot aktivt deltagande.  

En fråga som är svår att svara på är när har medborgardeltagandet lyck-

ats? Eftersom det då krävs insikt i vem som skapat målen för processen och 

om processen i sig själv utgör målet eller målet utgörs av det som processen 
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ska uppnå (Rosener, 2008, s. 365-367). Exempelvis när frågan om vem, kan 

vi identifiera minst tre grupper, innovativtagarna, regelansvariga och de be-

rörda som exempel annars kan man även tänka sig en gruppindelning av 

byggherrar, politiker, planerare/arkitekter och medborgare. Alla av dessa 

grupper agerar med olika värderingar och begränsningar där målet och agen-

dan för deltagandet skiljer sig. Det är därför viktigt ur vems synvinkel delta-

gande studeras (Ibid). Där en av de första distinktionerna utgör om rollen för 

deltagandet. Det vill säga om det handlar om deltagande för deltagandes skull, 

eller om deltagandet är medlet för att nå ett slut (Ibid, s. 367). I processer där 

processen i sig själv innebär slutet, är det ganska enkelt att mäta om den lyck-

ats och om den var effektiv, eftersom man där kan mäta antalet deltagande 

och då vilka grupper som varit aktiva. Men även tiden som deltagarna lagt 

ner och deras upplevelse kring sitt deltagande (Ibid). Mätning av deltagande 

som en process som ska leda till något är svårare att mäta utifrån: effektivitet 

och framgång. Där två frågor måste ställas för att besvara om metoden dels 

var lyckad och effektiv. Utifrån vems syften och mål (B) är det deltagandet 

ska mätas och vilket orsakssamband är det mellan det som föreslås som del-

tagarmetod (A) och uppfyllandet av målet och syftet (B). Utifrån dessa två 

frågor finns det 4 scenarion där ideal sceneriet är att I (Se tabel 1), vilket är 

något som få processer uppfyller eftersom det är sällan som målet och syftet 

med medborgarmetoden bestäms och accepteras av båda sidorna före proces-

sen startar. När det gäller den andra mätverktyget det vill säga att A har en 

direkt koppling till uppfyllandet av B kan det också vara svårt att mäta. Vad 

det mer specifikt betyder är att de mål och det deltagande som sker är direkt 

kopplat till den förändring som sker (Rosener, 2008, s. 368-369). Vilket som 

då står i kontrast till utfallet IV, där grupperna i medborgardeltagande går in 

i processen med olika mål och där resultat inte kan utläsas som skapat av det 

medborgardeltagande som skedde (Ibid, s. 369-370).  

   
Tabell 1: De fyra utfallen som är möjliga deltagarutvärderingen,  

                           Complete            

Incomplete           Yes                     No 

Yes I II 

No III IV 

3.5 Tidigare forskning 

Relativt lite forskning har genomförts inom fältet för användandet av spel 

inom planeringen, kanske framför allt är det Alenka Poplin (tidigare Alenka 

Krek) som forskat mest inom området. Anledningen till att använda spel inom 

planeringen, beror på att kostnaden för att lära sig och ta del av planerna in-

nebär en stor investering för invånarna. Medan utbetalningen man får tillbaka 

för investeringen att delta och lära sig om de olika planeringsalternativen är 

ringa (Krek, 2008). Som då skulle förklara det låga medborgardeltagandet 

inom planeringen, detta förstärks sedan av att medborgarna inte känner sig ha 

möjlighet att påverka det slutgiltiga placeringsbeslutet (Ibid). Där kommer 

spel in som en möjlighet att minska kostnaden för att sätta sig in i planeringen 

och då minska steget till deltagande (Ibid). Möjligheten för spel att fylla 

denna funktion har undersökts både hos brädspel, dataspel och olika typer 
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lekar i den urbana miljön (Reinart, Poplin, 2014). Men att hitta spel som im-

plementerar interaktion, lärande effekter, kunskaps överförande och en verk-

lighetstrogen visualisering och som då, dessutom kan implementeras på olika 

typer av urbana planeringsproblem är svårt. Där många av de spelen som 

finns antigen fokuserar på någon av aspekterna eller helt fokuserar på nöjes-

skapandet. Minecraft som sådant sammanfattas att vara något som verkar vara 

olämpligt för urbana problem vid första anblick, men genom vidareutveckling 

och byggande av plattform kan verka som ett riktigt verktyg i planeringspro-

cessen och där block by block är ett exempel på projekt som redan påverkat 

den rumsliga planeringen (Ibid).  

Forskning i Svensk kontext är ännu mer sparsam, Eva Karlsson har dock i 

sin master uppsats undersökt barns bild av staden och då fokuserat på 

Minecraft. I dennas arbete var det ett starkt fokus på det fysiska aspekterna, 

som användes i de olika projekten exempelvis byggnadernas höjd, färgvalet 

och typen av byggnader. En av de viktiga slutsatserna Karlsson (2015, s 71-

76) kunde dra var hur barnen i sina förslag blev påverkade av närmiljön och 

vad som fanns på tomten. Där bland annat i projektet byggkrossen hade ex-

empel på ett höghus för att visa hur många bostäder som rymdes och att 

många av byggnaderna där var mycket högre i detta exempel mot det pro-

jektet som gjordes i Sigtuna. Dessutom gavs det ett mycket större utrymme 

för bilen och det planerades i flera exempel för bensinmack i Sigtuna, något 

som inte förekom i något av exemplen i Byggkrossen i Lund (Ibid).  
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4 Bakgrund  

4.1 Projekten 

Blockholm var ett projekt som startade upp under 2013. I Blockholm byggde 

man upp Stockholm stad, där plattformen var en kopia av verkligheten, föru-

tom att byggnaderna var borttagna. Något som blev användarnas uppgift att 

bygga upp. Detta delades upp 100 000 tomter som fördelades bland de 15 000 

deltagare som var med och byggde upp sin egen fantasistad. Det kanske mest 

unika med projektet var att vissa av tomterna byggdes upp i verkligheten och 

ställdes ut hos arkitektur och designcentrum som var en av medskaparna för 

projektet. Utställningen hade under sin 3 månader utställningstid ca 45 000 

besökare. Målet med projektet var att visa upp Community och plattformen 

som ett nytt verktyg för samhällsplanerare och politiker. Där Minecraft skulle 

kunna användas för att skapa konstruktiva dialoger mellan beslutsfattare och 

medborgare (Blockholm.se, 2016).  

Björn som intervjuades här var med och tog fram iden och var framträdande 

genom projektet och även efteråt.  

Byggkrossen var en arkitekt och design tävling för unga i Lunds kom-

mun. Projektet genomfördes av Lunds kommuns fastigheter AB hädanefter 

LKF och Veidekke bostad AB. Projektet lockade 100 deltagare och pågick 

under 2014. Uppdraget i tävlingen utgick från att bygga upp kvarteret 

Råbykungen/Stenkrossen ett område som skulle innehålla 250 lägenheter, of-

fentliga verksamheter som förskola och butiker. Ett område i centrala Lund 

som ska bebyggas. Deltagarna i tävlingen fick två alternativ att följa, där man 

antigen kunde följa den lagda detaljplanen eller bygga helt fritt (Byggkros-

sen.se, 2016).  

Maja som intervjuas här var den person som förde fram idén om pro-

jektet inom LKF. Personen är även högt uppsatt inom LKF och innehar bland 

annat en position inom ledningsgruppen.   

Den attraktiva regionen – Minecraft är ett samarbetsprojekt mellan de 

tre kommunerna Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta där man i trafikver-

kets övergripande projekt den attraktiva regionen ska jobba med utvecklings 

projekt i regionen. Där har man tillsammans med Tillväxtverket, Vägverket 

och länsstyrelsen skapat en vad man själva vill kalla en unik plattform. Tan-

ken med projektet är att öka kommunsamarbete och bland annat ge samhälls-

planering en ökad dialog med då ökad demokratisk förankring. Projektet har 

mer eller mindre precis haft premiär, men är tänkt att användas som ytterli-

gare en metod i dialogen och riktar sig då främst till ungdomar, servern går 

att beskåda på adressen www.minecraft.Fagersta.se (någon av de andra kom-

munernas namn går också bra att använda istället för Fagersta).  

I intervju med den attraktiva regionen så utfördes en gruppintervju med 

flera olika personer från de tre kommunerna, inom gruppen fanns det flera 

olika typer yrken och arbetsuppgifter, som bland annat GIS ansvariga, IT-

strateger, utvecklingsledare, fysiska planerare.  
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5 Analys  

I samtliga projekt finns det en tydlig och klar bild om att Minecraft ger ett 

ökat medborgardeltagande. Men om det ger ett ökat inflytande är mer oklart 

och för att hjälpa analysen och göra denna mer klar, kommer projekten delas 

upp i analysen och analyseras fristående för att sedan slås ihop i diskussionen 

och då se mer brett till Minecrafts värden och utförande. För att belysa vad 

som menas med att inflytandet är mer diffust att analysera, kommer ett citat 

ur Arnsteins (1969) Ladder of citizen particapation; 

”A classic misuse of the consultation rung occurred at a New Haven, Connecticut, 

community meeting held to consult citizens on a proposed Model Cities grant. James 

V. Cunningham, in an unpublished report to the Ford Foundation, described the 

crowd as large and mostly hostile: 

Members of The Hill Parents Association demanded to know why residents had not 

participated in drawing up the proposal. CAA director Spitz explained that it was 

merely a proposal for seeking Federal planning funds -that once funds were obtained, 

residents would be deeply involved in the planning. An outside observer who sat in 

the audience described the meeting this way: "Spitz and Mel Adams ran the meeting 

on their own. No representatives of a Hill group moderated or even sat on the stage. 

Spitz told the 300 residents that this huge meeting was an example of 'participation 

in planning.' To prove this, since there was a lot of dissatisfaction in the audience, 

he called for a 'vote' on each component of the proposal. The vote took this form: 

'Can I see the hands of all those in favor of a health clinic? All those opposed?' It 

was a little like asking who favors motherhood.”.” (Ibid, s. 219-220).  

5.1 Byggkrossen  

Byggkrossen var ett projekt som kom till efter att den intervjuade Maja an-

ställd hos LKF hade varit uppe på en konferens i Stockholm gällande ”det där 

stora Minecraft” (intervju 2, 2016). Konferensen gällde Blockholm, erfaren-

heten på konferensen togs hem till LKF som något som de själv måste kunna 

skapa något av. Resultatet blir projektet Byggkrossen en arkitekttävling för 

barn och ungdomar som var uppe i en månad under slutet av 2014 (intervju 

2, 2016). Motiveringen bakom projektet beskriver Maja som:  

”Men det som sagt är grunden i det hela om man nu vill göra någon förändring i stan 

så inriktar sig ju alla på att så säga ’hur ska vi kunna stoppa detta? Hur ska vi komma; 

alla säger liksom det blir för högt eller för nära eller för tätt eller för mycket folk 

eller för mycket trafik och vi får då jätte mycket tryck på vår gata’ det är dom man 

får och så får man alla till att överklaga. Då vill man egentligen vända det till att om 

man kan få folk att bli engagerade i hur ska man utforma det här? Då kanske man 

inte kan ta till sig jätte mycket av idéerna så just att man engagerar sig att ta fram 

hur ska man bo? Då får man liksom unga som föreslår 20 och 30 våningar och jätte 

mycket bostäder och små bostäder och massa sånt där o.s.v. Då får man ju istället 

deras anhöriga och dom fundera i banor, istället för att undvika istället tänka positivt, 

’här skulle man kunna göra något; här skulle man kunna använda den här ytan till 

något’. Då vänder man också lite av optionen och det var egentligen vår tanke. Får 

man då 100 barn som var med i det här då har man kanske fått 1000 stycken lundabor 

som på något sätt är engagerade i dom här projekten. Som ser de här förslagen och 

som då verkligen engagerar sig i att här skulle man verkligen kunna göra någonting” 

(intervju 2, 2016).  
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Utifrån teorin om man kan mäta medborgardeltagandets effektivitet och om 

denna är lyckad är det tre frågor som måste ställas: vems perspektiv, vems 

mål har format processen och utgör processen ett mål i sig själv(Rosener, 

2008, s. 367-368)? I byggkrossen är det gruppen initiativtagande (Henecke, 

2006, s. 62-63). Utifrån svaret är det tydligt att det var LKF som satte upp 

målen för processen och detta bestod av att: genom att involvera ungdomar 

få deras anhöriga och då en mycket större grupp engagerade. Precis som det 

säg utifrån att involvera 100 ungdomar, får man 1000 människor att också 

vara involverade på något sätt.  

När det kommer till att förstå processen som ett mål i sig själv eller som 

en process i ett led för att uppnå ett mål. Så är det troligtvis enklast att se det 

som en kombination av både. Där man främst från LKF sida som satte upp 

målen såg möjligheten att genom denna nya metod få folk involverade något 

som man utifrån erfarenhet innebar mindre problem för planprocessen och 

genomförandet av planen (intervju 2, 2016). Vilket innebär att projektet 

kunde mätas genom antal deltagare, hur väl arbetade förslagen var och hur 

mycket uppmärksamhet man fick i intressenter utanför projektet. Detta talar 

mest för en form av ett deltagande som mål i sig själv. Men det fanns även ett 

mål om använda projekt som en form för att vända optionen till positiv, detta 

genom att en större grupp än det som deltog i projektet skulle bli intresserade. 

Alltså fanns det även en tanke om projektet som ett steg mot ett större mål.  

Deltagarna som deltog kom här genom ett kultur projekt som genom-

fördes i kvarteret (intervju 2, 2016). Detta projekt syftade till: hur man kunde 

göra ungdomars röster hörda? Därför kan man logiskt sett säga att från delta-

garnas sida fanns två anledningar till deltagande. Ett för att vinna priser. Två 

för att påverka utvecklingen av kvarteret. Så går det att ta med sig något av 

det här andra nu när det faktiskt ska planeras?  

”Njaa alltså irreellt i området tror jag inte det är jätte lätt att ta med, utan det finns 

som sagt ganska vida svängar i de här förslagen. Men alltså att man kan ta med sig 

att det finns en stor möjlighet att kanske förtäta väldigt mycket och så. Men annars 

själva förslagen som sådant. Dom är inte detaljerade på det viset och dom är inte 

gjorda med de förutsättningar som det är tänkt för att ta med förslagen direkt in i 

processen. Men man kan ändå ha väldigt stor nytta av dem tror jag” (intervju 2, 

2016).  

Därmed finns det alltså en skillnad i med vilken anledning och mål som de 

både grupperna går in i projektet. Där det främst i LKF ögon ses som en möj-

lighet att få flera engagerade och därmed få en större grupp som ser utveckl-

ing som något positivt. Men där ungdomarna går in med bilden av att påverka 

vad de senare ska bli berörda av i sin roll i planeringsprocessen. Därmed finns 

det ingen överenskommelse för de mål och syften som deltagandet sker under 

enligt den modell som Rosener (2008, s. 368) utvecklat för att mäta hur ef-

fektivt deltagandet är. Dessutom finns det inte heller en klar korrelationkedja 

mellan projektet och den slutgiltiga planeringen, utan det sägs tydligt att det 

är svårt att använda förslagen som sådana i citatet ovanför. Detta gör att del-

tagande inom projektet förstås som fall fyra enligt den effektivts teori som 

valts att använda (Ibid). Vilket gör att deltagarinflytandet som sådant har haft 

ringa eller ingen påverkan på planeringsprocessen.  
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Problemet med Planprocessen och målet för LKF är ganska tydligt och 

framkommer vid fler tillfällen under intervjun för exempel (se sidan 17). Pro-

blemet liknar den ena problemformuleringen (problem A) som tas fram i de 

två forskningsprojekten, förankring av byggprojekt och förankringsmetoder i 

byggprocesser (Henecke, 2006, s. 25, 27-30). Problem A syftade till byggin-

dustrin perspektiv som önskade mer information kring bristande acceptans 

och motstånd hos de berörda. Detta ansågs som ett problem då bristen av ac-

ceptans i många projekt ledde till tidsåtgångs och fall där byggprocesser stop-

pades trots korrekt genomförda processer som då kostade både stora summor 

pengar och tid(Ibid, s. 27). Liknade fall tas även upp i intervjun där man star-

tat ett förtätningsprojekt, men nästan direkt mött 400 namnunderskrifter om 

att stoppa projektet och projektet har istället lagts på is. Bara för att några år 

senare bli upptaget igen efter påtryckning och denna gång genomföras utan 

några protester (intervju 2, 2016).  

”Ja men även om man nu får överklagan, så på något vis får man liksom en opinion 

som ser det ur en positiv. För det är väldigt många som säger om man frågar utifrån 

översiktsplanen ’ni måste kunna förtäta mycket mer.’ Då ser man ofta längre bort 

och då pratar man ofta om parkeringsplatser och sånt där och jag menar parkerings-

platser finns ju ofta där för att det finns ett behov av dem. Men däremot finns det ju 

en massa förtätningsmöjligheter som man inte sett och då när du då kommer nära så 

vill man inte se det men om det är långt bort så gör man det. Och där är det bra om 

man på något sätt kan ha en process få allmänheten att se det här och hjälpa till och 

utveckla.  (Maja, 2016)”. 

Problemet utgör alltså inte själva byggprojekten eller då planerna utan mer är 

det platsen för dessa som styr där något NIMBY (Not In My Back Yard) 

syndrom styr medborgarnas deltagande (Henecke, 2006, s. 28). Därför 

trycker man på just vikten av att få flera involverade tidigt i planeringspro-

cessen, för att få flera att vara med och se möjligheterna istället för det nega-

tiva. Något som är en av styrkorna som tillskrivs Minecraft som verktyg (in-

tervju 2, 2016).  

”Ibland är det så att det finns saker som i vår vardag accepterat att det är på det viset. 

Men sen så kan man inte ifrågasätta det senare och då kan man ju bland använda det 

här. Ta till exempel ett gammalt koloniområde, det är då ca 30-40 stycken som har 

en koloni och så tar dem en väldigt stor andel av stan till en väldigt låg intäkt för 

kommunen och i ett läge där man måste förtäta och hitta ytor så blir det en väldigt 

stark kraft. Nu säger jag inte att man ska ta koloniområdet. Men man kan inte föra 

den dialogen. Men kan man med den här typen av instrument få folk att börja tänka: 

’det här området hur skulle man utveckla det och få fler bostäder’? Ska man då ha 

kvar koloniområdet och hur ska man göra då?  Då gäller det att hitta typ av instru-

ment så att man kan komma vidare och föra en dialog. Det finns en del frågor som 

man inte får diskutera och då kan det vara bra med sådana här instrument för att få 

reda på vad man skulle få lov att tänka på (intervju 2, 2016)”.  

Styrkorna som då tas upp mer specifikt för Minecraft är just möjligheten att 

skapa dialog om kanske främst problematiska planeringsområden och då 

skapa lösningar där initiativtagarna får stöd av de berörda i planeringsproces-

sen. Men även då genom att medborgarna själva får skapa och bygga skapas 

en större förståelse om varför saker är byggda och planerade på ett visst sätt 

av arkitekterna. Där då medborgarna lär sig något och kan ta vidare kunskap-
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erna i nästa process precis. Problemet när det gäller just Minecraft är att in-

tresset främst då finns hos ungdomarna och att möjligheterna i dagsläget att 

få en större grupp involverade ses som liten enligt Maja (2016). Att verktyget 

skulle kunna användas i andra sammanhang finns det inga tvivel om, man att 

det skulle involvera en annan grupp är just högst tveksamt. Men att just in-

volvera ungdomar och barn för med sig mycket positivt som att få flera att 

utbilda sig eller bara intressera sig för bygg/arkitekt/planering (Ibid).  

5.2 Blockholm 

Ursprunget till idén för Blockholm kom ifrån att Björn den som intervjuades 

och var med och startade upp projektet, hade en son som började spela 

Minecraft. Ett möte med Minecraft som Björn beskriver på följande sätt:  

”Det var egentligen min son som började spela, rätt så tidigt, det var lite snack om 

Minecraft som sektkretsar. Min bild av Minecraft var helt annan än när jag såg det. 

Men dels från början som ett fenomen är Minecraft intressant i sig själv. För att det 

är inget spel! Utan det är en plattform och en lek snarare och man såg barn när dom 

började med Minecraft, så var det ofta att dom sågs i plattformen och plattformen 

uppmuntrade till aktivitet” (Intervju 1, 2016)  

Just möjligheterna och att det är en virtuell mötesplats som fokuserar så 

mycket på aktivitet gör den unik enligt Björn (Intervju 1, 2016). Som jämför 

den med andra mötesplatser som Second Life, som också använts i medbor-

gardeltagande inom planeringen (Evans-Cowley, Hollander, 2010, s. 403-

404). Dessa projekt har dock inte vart särskilt stora eller haft en verkligt syfte 

att påverka den rumsliga planeringen (Ibid), därför kan man inte jämföra 

plattformarna. Skillnaden som Björn för fram bland användarna är dock att 

man visst träffades i Second Life, men att det där inte innebar att man gjorde 

något. Där Minecraft tillskillnad mot allt annat inspirerar till aktivitet och ge-

nom det, skapades det också en enorm kreativitet (Intervju 1, 2016). Vilket i 

sin tur har lett till ett starkt Community som i stort sätt har varit helt självsty-

rande i sin utveckling. Detta var något som de ville ta fasta på när de skapade 

Blockholm och därför ville man inte heller ge det en agenda för projektet utan 

grundidén för projektet beskrivs på följande sätt:  

”Vad vi var intresserad var att inte försöka styra in det i en vuxens värld i initialt 

sätt. Initialt sätt så ville vi bara lämna över en plattform. För att visa vad dom gör 

om vi inte står där och styr dem och om inte vi står och säger en massa saker. Vad 

gör de då? … Det var liksom ursprungsformen för hur vi satte plattformen (Intervju 

1, 2016)”.  

Det generella problemet när det gäller analysen för Blockholm är att det inte 

är knutet till en verklig planeringsprocess. Dock kommer det gå att analysera 

på samma sätt eftersom processen som sådan kan studeras utifrån att ha varit 

målet i sig själv. Något som är tydligt sägs i citatet ovan där det intressanta 

låg i vad som skedde i processen när plattformen var frisläppt. Detta gör att 

effektiviteten kan mätas med enkla verktyg som att se till antalet deltagare 

och det antal tomter som bebyggdes. I en djupare analys kunde man även sett 

till hur många tomter varje deltagare valde att fylla och då även hur lång tid 

som lades ner på byggandet. 15 000 deltagare deltog under processensgång 
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och ca 100 000 tomter bebyggdes(Blockholm.se). Detta kan bland annat jäm-

föras med de uppskattade 75 medborgarna som deltog utformning av master-

plan i Second Life Massachusetts (Evans-Cowley, Hollander, 2010, s. 404). 

Det finns ingen tillförlitlig statistik på antal snittdeltagare per medborgarpro-

cess eller kommun, det närmsta som går att komma är SKL rapport medbor-

gardialog där grundläggande uppgifter om processerna från 250 olika med-

borgardialoger har samlats (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Fåtalet 

visar på antalet medborgare som deltagit, men där det har redovisat sträcker 

sig deltagandet mellan 200-3500 per projekt/år (Ibid). Vid första anblick ver-

kar det alltså som Blockholm har haft en extrem effektivitet och deltagande, 

men att jämföra Blockholm rakt av med en vanlig medborgardialog är pro-

blematiskt. Där en vanlig medborgardialog är begränsad till en kommun eller 

i ett större projekt flera kommuner. Men generellt sker dialogen ändå inom 

kommunen vid projekt över kommunala gränser. Just skalan och faktumet att 

Blockholm inte är kopplat till en verklig process gör det för komplicerat för 

att uttala sig om dess effektivt som sådan. Däremot kan det sägas ha haft en 

väldigt stor effektivitet utanför själva processen. Där ett stort antal valde att 

gå och se den utställning där man byggde upp utvalda tomter från Blockholm. 

Men kanske framför allt där Minecraft som verktyg fick spridning till flertalet 

andra projekt som då hade en verklighetsanknytning till den rumsliga plane-

ringen, där bland annat Byggkrossen.   

”Jag försöker ofta när jag är ute och pratar, så pratar jag om den iden som vi vill ta 

fram det är en och vad vi menar med dialog, är inte vad man har menat innan. Dialog 

innan har varit att man ställer en fråga vad vill ni ha? Vad är det för problem med 

den här platsen som ni vill utveckla? Vad jag försöker säga är att dialog inte bara är 

en fråga ett svar (Intervju 1, 2016)”.  

Björn har efter Blockholm varit delaktig i flera processer, utifrån sina erfa-

renheter menar han att det är kommunerna som är problemet för att det ska 

hända något. Där det krävs resurser, att man tar sig an nya processer och då 

på långsikt. Ett av de största problemen som har finns är att alla talar om 

dialog, men där det i själva fallet inte är någon dialog. Där man ofta bara 

ställer en fråga, ett svar och dialogen slutar där. Sedan när nästa process star-

tar eller ska fortsätta, börjar man om igen och ställer samma fråga menar 

Björn (Intervju 1, 2016). Ett problem som lätt kan tas vidare till Minecraft. 

Björn trycker på att en måste se och använda Minecraft som mer än bara en 

idéproducerande plattform och då använda utvärderande funktionerna istället. 

Därmed kunna skapa ett samtal kring det som är gjort och genom utvärdering 

låta det genereras ett nytt resultat (Intervju 1, 2016).  

En av Minecraft starkaste sidor inom medborgardialogen, är när platt-

formen är uppbyggd så att det finns en total transparens. Det vill säga att spe-

larna har möjlighet att besöka varandras tomter, i t.ex. Byggkrossen hade man 

ett hundratal tomter med bara en häck i mellan. Detta skapar möjligheterna 

för låna idéer av varandra och bli inspirerade i sitt skapande. Så i ett projekt 

där det finns mellan 5-10 bra idéer, skapas det på ett naturligt sätt olika typer 

av kombinationer av dessa bra idéer. Där Björn berättar om ett av UN projekt 

i Block by Block att när man var klar och skulle utvärdera och bestämma 

vilket förslag man skulle gå med så fanns det ingen diskussion utan alla visste 
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vem som hade lyckats. Eftersom alla själva hade testat olika versioner av de-

ras förslag och sett att deras kombination var den bästa (ibid). Alltså finns det 

på ett naturligt sätt att skapa förståelse för andras värden.   

Minecraft har självklart problem, där bland annat utgör det ett väldigt 

brokigt system och den ställer stora krav på de som ställer frågan och bygger 

upp systemet berättar Björn (Ibid). Där tålamod är det viktigaste eftersom det 

tar tid att ställa om sig till metoden. Idag är det ett verktyg som främst riktar 

in sig på yngre, men med tid kan det introduceras till en större grupp och då 

kanske framför allt få in folk genom workshops. Annars sker det långsamt 

genom barn och barnbarn och närstående som då introduceras i små indivi-

duella projekt.  

”Den här plattformen och tekniken den har ju dom här stora fördelarna och dem här 

intressanta elementen som är jätte viktiga. Och kan potentiellt sätt omforma vårt sätt 

att jobba. Visst tar det tid om man säger som så. Men dom elementen måste vi vårda. 

För sen får vi se hur vi kan ta dom vidare till nästa steg. För det innebär ju inte 

specifikt är Minecraft som det är de senaste 100 åren, det råkar ju vara den plattfor-

men som rent tekniskt men även kulturellt som gör det här på rätt sätt (Intervju 1, 

2016)”. 

5.3 Den attraktiva regionen – Minecraft 

Användandet av Minecraft i samhällsplaneringen i de tre kommunerna Fa-

gersta, Norberg och Skinnskatteberg är kopplat till det större projektet Den 

attraktiva regionen, som är ett av trafikverkets projekt. Fokus i projektet lig-

ger på hur samhällsplanering och då mer specifikt transportsystemet kan bidra 

till utveckla den regionala utvecklingen, rörligheten och social hållbarhet 

(Trafikverket, 2016). Där det studerande projektet utgör pilotprojekt 6. Där 

den mer specifikt inriktar sig på hur regionen i stort kan bli mer attraktiv för 

invånarna och näringslivet (Ibid).  

Från kommunernas sida är det mer fokus på en ökad dialog inom sam-

hällsplanering, och en förbättrad demokratisk förankring (Länsstyrelsen 

Västmanlands län, 2015, s. 2). Men då även ett stärkt samarbete mellan kom-

munerna något man hoppas plattformen ska leda till. Där specifikt Minecraft 

har blivit utvald för att det är ett utbrett och välkänt verktyg, som dessutom 

är lättarbetat. Det ska användas för synliggöra och samverka kring samhälls-

utvecklingsfrågor (Ibid). Där projektet är väldigt nytt och man knappt kommit 

igång med något projekt utgör det en svårighet att analysera. Analysen görs 

på det materialet som finns tillgängligt idag, det är med största sannolikhet att 

upplevelserna kommer att förändras i framtiden när man blivit mer van med 

verktyget.  

Projektet Prostudden har för Norbergs del utgjort premiärprojektet och 

där Minecraft utgjort en av kanalerna där man kunnat påverka vad man vill 

se i det nya området som ska byggas upp (Intervju 3, 2016).   

”där har det på något sätt åh säga varit minecraft som stått i fokus/centrum och det 

har också varit en hel del teknik strul i början. Så att jag inte har fått in så där jätte 

nyttiga värdefulla synpunkter från eleverna i det här projektet men tror att det kom-

mer bli annorlunda i framtiden. Utan jag tror att man får räkna med det när man 

startar upp såhär att första projektet blir inkörning. Men när de sitter och jobba med 
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ett sådant här kreativt redskap så kan det säkert komma fram fler idéer (Intervju 3, 

2016)”.  

Processen kan förstås som ett medel för att nå ett mål, det vill säga genom 

dialogen ska en plan för området Prostudden tas fram. Utifrån citatet ovanför 

är det tydligt att det inte kommer finnas ett positivt korrelationssamband mel-

lan processen och planen. Utan om ett medborgarinflytande sker så är det 

genom en annan kanal. Utifrån vad som berättas om elevernas deltagande 

verkar det tveksamt om det funnits en gemensam uppsättning för syftet av 

deltagande.  

”Det gick till så att vi hörde av oss till skolan och frågade om dem var intresserade 

av att jobba med planprojektet Prostudden/västra centrum som det heter och då var 

det så att de hade elevensval. … Där man skulle jobba med Minecraft helt enkelt och 

det här var en under en period där man använde det här projektet som övningsobjekt 

helt enkelt(Intervju 3, 2016)”.  

Projektet beskrivs alltså främst som ett övningsobjekt utifrån elevernas syn-

sätt, att det skulle ha funnits en gemensam uppsättning av syftet för att ha det 

till att producera medborgliga förslag går dock inte att avskriva utan att ha 

information från eleverna själva. Men det är högst troligt att det faller under 

fall IV, där effekten är låg det vill säga att förslagen inte får en inverkan i 

detta fall på planprocessen där svårigheter med tekniska problem gör det svårt 

att åstadkomma förslag. Dessutom upplever man problem från kommunens 

sida med hur man ska redovisa resultatet, där det inte upplevs vara möjligt att 

visa bilder på det som kreerat i Minecraft och göra det lika lätt tillgängligt 

som de samrådsredogörelse som man brukar skapa (Intervju 3, 2016). För att 

säkerställa att man inte missat några viktiga punkter och få något skriftligt, 

bad man i detta projekt att läraren skulle sammanfatta kontentan (ibid). 

Minecraft används i projektet som en plattform för att skapa förslag, 

liknade användning är det i ett annat projekt som man precis startat upp i 

Skinnskatteberg. Där en ny lekplats håller på att planeras. I detta projekt har 

medborgarna möjlighet att begära material och sedan skicka in förslag där 

de visualisera i Minecraft vad de vill att lekplatsen ska rymma. Återigen 

handlar det främst om tanken om att medborgaren ska skicka in färdiga för-

slag (ibid). Ett användande som är att föredra utifrån svaret på hur en per-

fekt medborgardialog över flera plattformar skulle se ut: 

”Den optimala medborgardialogen, ja vad ska man säga asså det är väl jätte bra om 

medborgare kommer med konkreta och vad ska man säga med ett tråkigt byråkratiskt 

ord genomförbara, rent ekonomisk och resursmässigt. Sådana förslag som vi faktiskt 

kan göra (intervju 3, 2016).” 

I sin form av deltagande som sker här eller den typ som är åtråvärt, utgör 

den inte en ren form av medborgardeltagande (Wulz, 1986, s. 155-158). I 

användandet av Minecraft liknar det mest en typ av enkät. Där planeraren 

samlar in förslag och istället för att då systemera information och statistik,  

Systemerar medborgarnas önskningar och behov. Metoden som sådan saknar 

egenskaper för att kallas dialog, bland annat sker inget samtal, processen be-

höver inte startas med att planeraren delger information och i slutet av pro-

cessen är både medborgaren och planeraren anonyma inför varandra (Wulz, 

1986, s. 158). Ett djupare resonemang om planerarens utveckling och dess 
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roll när det kommer till användandet kommer senare i diskussionen där upp-

levelserna och erfarenheterna i alla tre projekt kan användas.  

Det Minecraft främst ska bidra med är att vara ett verktyg för att öka 

regional utveckling, skapa en utökad dialog i samhällsplanering, förbättra 

kommunsamarbetet och ge en bättre demokratisk förankring (Tillväxtverket, 

2015). Minecraft är utvalt som verktyg för att det utgör ett lättarbetat verktyg, 

som många känner till detta gör det möjligt att samarbeta och samverka kring 

samhälles utvecklingsfrågor (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). Verk-

tyget ska också få flera att medverka och då framför allt ungdomar (Ibid).  

”Det är mycket av att hålla koll på den dagliga verksamheten, så att den tid man 

har över till att komma på nya idéer på hur vi ska utvecklas tillsammans; det är inte 

alltid finns så jätte mycket tid för det och dessutom så är det så att dom som bor runt 

om i kommunen har nog ofta fler idéer på vad man kan göra och alla sätt som man 

kan få in flera idéer ser jag som positivt (Intervju 3, 2016)”.  

Tid är något som också begränsar vilka målgrupper man i detta första steg har 

valt att inrikta sig på när det gäller användandet av verktyget. Där man i in-

tervjun säger att det är ett fränt verktyg att jobba med och att det tyvärr än så 

länge inte funnits tiden att driva det mot andra målgrupper än ungdomar (In-

tervju 3, 2016). Där man har vänt sig till skolorna eftersom det är en lätt mål-

grupp att nå ut till med få resurser och tid och där Minecraft ska utvecklas för 

att vara ett verktyg i utbildningen. I framtiden kommer verktyget att fortsätta 

användas och då inkludera flera åldersgrupper. Där Minecraft är ett verktyg 

som kan användas för en mängd olika projekt, där en av de största fördelarna 

är hur snabbt och enkelt det går att visualisera saker i tre dimensioner. Men 

där det också allt utgör en kreativ och utmärkt samarbetsplattform (Tillväxt-

verket, 2015; Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). 

5.4 Diskussion  

Björn sätter fingret på en viktig punkt under en av arbetets intervjuer. Där han 

precis som tidigare tagits upp, ifrågasätter hur man använder ordet dialog (In-

tervju 1, 2016). Där dialog används för ett flertalet olika processer under vil-

ket medborgarinflytande sker. Men där flertalet sker utan möjligheterna för 

ett samtal eller dialog att uppstå. Där ett av de största problemen förutom att 

dialogerna är för korta i form av fråga/svar, är att processerna nollställs hela 

tiden. Detta medför enligt Björn att samtalen inte kan utvecklas, eftersom frå-

gorna och svaren från olika processer inte tas vidare i nya processer. Utan 

nollställs. ”Därför är missvisande när man säger dialog för alla säger dialog. 

Men det är inte en dialog (Intervju 1, 2016)”. I planering idag är alla processer 

en del i medborgardialog, men där exempelvis medborgarförslag kan ifråga-

sättas vara en dialog. Där medborgaren skickar ett förslag och där det utifrån 

behov, kostnad och genomförbarhet granskas och ges ett förslagen handling 

när det sedan tas upp i politisk nämnd där det godkänds eller avslås. Där slutar 

dialogen om medborgaren genomför ändringar påbörjas en ny process istället. 

Men i grunden är problemet att medborgardialog innehåller ett sådant stort 

antal processer, där det återfinns stora skillnader i hur processen utförs och 

med vilka mål och medborgligt engagemang som erfordras.  
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”Tidigare så har vi jobbat med: ja vi annonserar, så får folk maila, skriva eller skicka 

in skisser och så vidare. Vi sätter upp plakat, vi ordnar öppet hus, håller informat-

ionsmöte av olika slag, sammanverkansmöten, vi har haft en 3d modell på nätet city 

planner (Intervju 3, 2016)”.  

Här är ett snabbt urval som nämns ur hur man arbetet med olika metoder inom 

Norbergs kommun. Det är ganska tydligt att dessa olika metoder fungerar på 

olika sätt. Vissa metoder innebär bara dialog, medan vissa innebär bara för-

slag/svar. Men det innebär också olika fokus åt vilket håll informationen ska 

färdas. Vid förslag är det kommunen som ska ta emot information, medan vid 

informationsmöten är det i stort enbart medborgaren som ska informeras. När 

det gäller möten finns det förvisso olika nivåer i balansen mellan att ta emot 

information och ge information. Men ett problem återstår alltid och det är att 

formen och ämnena för dialogen kan styras av de som kallar till mötet. Detta 

kan skapa former av kommunikation som återspeglas i det inledande citatet i 

analysen (Se sida 17). Kugelberg och Trovalla observerar t.ex. hur en dialog 

sker efter att problem uppkommit under första mötet. Där det vid nästa möte 

blev tydligt på vilket sätt dialogerna var ordnade och hur det styrde interakt-

ion och satte gränser för vad som invånarna inbjöds för att för samtal om 

(Kugelberg, Trovalla, 2015, s. 252). Rent demokratiskt har dock fysiska mö-

ten en klar fördel för där dialog skapas, innebär det en tvåvägs kommunikat-

ion där information går åt båda hållen och där medborgaren och planeraren 

inte längre är anonyma inför varandra (Wulz, 1986, s. 158).  Deltagande pro-

cessen misslyckas dock ofta med att aktivt involvera en mängd aktörer i be-

sluttagande och där samarbeten misslyckas och maktvikten mellan politiker, 

planerare och medborgare ofta blir sned (Calderon, 2013, s. 15). Vilket har 

lett till en utveckling där deltagande kommer att stå för att beslut som inte är 

demokratiskt ankrade eller rättvis (Ibid). Där normativa metoder som ofta an-

vänds i planeringen är svaga i sin kapacitet att förstå vad som händer i den 

verkliga världen och där då behövs mänskliga värden (Ibid; Hall, 1992, s. 4, 

8-10).  

Det erfordras generellt ett större deltagande inom politiken och plane-

ringen. Eftersom det minskade intresset leder till att besluten blir ansiktslösa 

och processen bakom dem blir dolda. Detta på grund av att besluten tas av 

färre och där färre har vetskap eller relation till beslutet (Kugelberg, Trovalla, 

2015, s. 13). Något som också motverkar planeringen och platsskapandet där 

involverande av de lokala samhällena i skapandet, ger en befästandet av deras 

ytor och användande av offentliga platser (Calderon, 2013, s. 45).  

Utifrån erfarenheterna från projekten, kan två tydliga former för hur 

medborgardialogen utförs i Minecraft analyseras fram. 

1. Som ett verktyg för att få in förslag på planerings alternativ.  

2. Som ett verktyg för att visualisera eller skapa något i Minecraft och uti-

från detta skapa en dialog kring planeringsförslag och vidare utveckling.  

När Minecraft används för att skapa förslag, är det troligt att man mä-

ter hur lyckat medborgardeltagandet var, genom antalet räkna antalet som 

deltog eller mängden förslag som kom in. Speciellt starkt blir ett sådant tän-

kande om man går efter ett synsätt som det som återfinnes i Slutrapporten 

till tillväxtverket: ”För varje ny person som deltar i projekten ökar den de-

mokratiska förankringen. Plattformen ger goda förutsättningar för att projekt 
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bedrivs för ökad demokratisk förankring (Tillväxtverket, 2015)”. Formule-

ringen som återfinns här är motsägelsefull. Där den första meningen syftar 

till att bara folk deltar så ökar den demokratiska förankringen, medan den 

andra meningen förankrar att en demokratisk förankring först sker om pro-

jekten drivs på rätt sätt. Något plattformen har goda förutsättningar för att 

uppfylla (Ibid). Att tänka sig att medborgardeltagandet sker naturligt och 

sprider sig för att nu möjligheten finns, är aningen naivt. Detsamma kan 

man tänka sig att kvalitén på förslagen. Där det krävs mer än bara att ge 

möjligheten för att skapa ett bra sammanverkan. I projektet DAR, upplever 

man problem dela med sig av resultatet då det är svårt att visa bilder och ser 

därför behovet till att få med text till sina förslag (Intervju 3, 2016). Men där 

blir det bara informationsflöde åt ett håll. Troligtvis krävs det ett bra inform-

ationsflöde åt båda håll för att identifiera varandras värden och hur man kan 

komma runt dem. Där man uppger från planernas sida att den perfekta med-

borgardialogen leder ut i genomförbara förslag, något som är reglerat utifrån 

många begränsningar(Intervju 3, 2016). Problemet är då om det inte finns 

processvärdena som Lundquist tar upp saknas en viktig del i en levande de-

mokrati och dessutom ges liten till ingen möjlighet för att realiserbara för-

slag att skapas. Värdena som kanske blir mest lidande i dessa korta medbor-

gardialoger är öppenhet och diskussion. Det finns många processer där det 

finns en brist på öppenhet, exempelvis kan lägenhetsförsäljningarna och den 

folkrörelse ”Alby är inte till salu” som skapas ur denna nämnas som exem-

pel (Kugelberg, Torvalla, 2015, kap. 7). Lundquist menar att öppenhet är det 

viktigaste processvärden för utan öppenhet kan inte de andra värdena till-

fredsställas (Lundquist, 2001, s. 138). Att diskussion är bristande är ganska 

självklart utifrån Lundquist definition, där diskussion utgör en metod för att 

konfrontera ståndpunkter och intressen. Genom en god diskussion kan man 

då nå fram till en deliberaktiv process (Ibid), som då utgör en process där 

man genom resonemang kommer fram till ett gemensamt intresse eller bästa 

lösning. Något som är omöjligt att återskapa i en process där inget samtal 

sker eller där urvalsprocessen är stängd.  

Demokratins konstruktion i metodanvändandet kan förstås som att det 

gäller en indirekt demokrati det vill säga makten till beslut ligger hos politi-

kerna som representerar medborgarnas vilja. Det gäller dock inte elitär kon-

struktion där medborgarna aktivt deltar i processen fram till beslutet och inte 

lämnar över hela processen till experterna. I denna typ av process med in-

skickade av förslag kan man förstå den som motsättning, där diskussion inte 

är i fokus utan det blir en avvägning mellan olika förslag och där majorite-

tens förslag vinner. I denna typ av process kan man ifrågasätta användandet 

av Minecraft. Dels tillskrivs det inkomna förslagen svåra att dela med sig 

(Intervju 3, 2016), vilket iså fall hämnar öppenheten man kan ha i proces-

sen. Mer allvarligt är dock att det som skapas Minecraft i sin form inte är 

lämpligt eller svårt att ta direkt in i planprocess.  

”Alltså det är intressant att sen ha förslagen så genom att de har tänkt på att man 

skulle kunna bygga vårdcentral, butik, parkering och renhållning, men det är rätt 

långt ifrån verkligheten ändå. Så jag tror att det är svårt och använda förslagen som 

förslag. Alltså dom blir inte på det viset. Dom blir inte så detaljerade, man kan inte 

lösa alla frågor som man tror att man kan. Så visst kan man tänka sig att i något annat 
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sammanhang kan hitta sånt här, men här gäller det väldigt mycket att mer få en för-

ståelse för processen och vad man kan göra och vad en sådan här tomt skulle kunna 

räcka till för (Intervju 2, 2016)”.    

Att använda Minecraft som ett verktyg för att skapa rena förslag, kan alltså 

förstås som problematiskt. I projektet Byggkrossen är upplevelsen att försla-

gen som sådana inte blir detaljerade på rätt sätt och att det inte är skapade 

med rätt förutsättningar för att de direkt ska kunna användas i processen (In-

tervju 2, 2016). Även i dokumenten som beskriver plattformen i projektet 

DAR beskrivs plattformen vara olämplig för grafiskt detaljerade visuali-

seringar (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). Men förslag och visuali-

seringar som sådana är fortfarande något som plattformen är byggd och passar 

för, undantaget för detaljerade och stora projekt då (Ibid). Det är möjligt att 

man efter att ha arbetat med verktyget kommer fram till samma slutsats som 

i Byggkrossen, att det är omöjligt att ta vidare byggnaderna som sådana, utan 

att man får se till förslagens övriga värden. Om de nu är de andra värden, som 

är intressanta att ta med sig. Så är det tydligt att det inte är förslagen i sig 

själva som är intressanta, utan intresset bör ligga i aktiviteten i plattformen. 

Där samarbeten och möten skapas (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015). 

Eftersom dessa övriga värden väljs ut och är som starkast i processen när de 

skapas. Därför är det också ganska problematiskt när planerare och politiker 

inte ta deltar i dessa projekt eller medverkar, där risken för att gå miste om 

dessa värden är stor.  

Generellt skapas legitimitet i Minecraft genom den brukarorienterade 

modellen, det vill säga att medborgaren genom att skicka in förslag eller 

medverka kickoffs för projekt i Minecraft känner sig delaktig i beslutsfat-

tandet. Detta funkar då som en direkt kanal med makten och planeringspro-

cessen. Genom att medborgarna är delaktiga och medverkar till beslutet är 

det ovanligt att de ställer sig kritiska, på samma sätt som de ofta nämns i in-

tervju 2 (2016). Där man från byggbolaget ansåg det väldigt viktigt att få 

flera engagerade. För att det minskar, det ofta starka motståndet som upp-

kommer mot en förändring i det fysiska rummet (Intervju 2, 2016). I ett av 

projekten inom DAR framkom det att man gått genom läraren för att få di-

rekta observationer och där denna skulle fånga upp viktiga värden eller frå-

gor som ofta uppkommit under projektet (Intervju 3, 2016). Detta skapar ett 

legitimitetsproblem. En kan argumentera att medborgaren fortfarande är di-

rekt delaktig i beslutet, men det saknas här den viktiga kontakten mellan 

medborgare och makten. Förvaltningen förblir här osynlig för medborgaren 

och om nu det skulle finnas en tillräckligt stark vilja för ett särskilt uttryck i 

det fysiska rummet bland medborgarna, är det mycket troligt att legitimitet i 

beslutet skulle ifrågasättas. För att man inte känner sig ha varit delaktiga. 

Detta skulle skada beslutets legitimitet, men också politikernas auktoritet, 

vilket eventuellt skulle tvinga processen att bli omstartad. Eller om medbor-

garna har upplevt samma typ av frånkoppling till beslutet vid flera tillfällen 

kan det leda till en större konflikt, som på sikt skulle ge medborgarna verk-

lig beslutskraft. Detta var fallet för alla modell stadsprojekten i Amerika, i 

de fall där en det blev en verklig uppdelad makt mellan medborgare och 

stadsråd. Skedde detta på grund av påtryckningar från medborgarna efter 

processer där medborgarnas deltagande hade blivit negligerat (Arnstein, 
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1969, s. 222).  På så sätt kan man säga att det blir en stark demokratisk kun-

skapsöverföring, där medborgarna lär sig tillräckligt för att kräva en föränd-

ring. Det blir dock fel att detta först ska ske efter att förtroende för demokra-

tin redan blivit skadad och som en faktor av detta skapas ett aktivt medbor-

gardeltagande i processen. Där processer där man skickar in förslag och 

även om de uppfyller de egenskaper som efterfrågas här i arbetet, med en 

ökad deklaration av värden och öppenhet, återstår fortfarande faktum att det 

fortfarande faller under ramen för ett symboliskt medborgardeltagande 

(Arnstein, 1969, s. 217,219-220; Khakee, 2006, s. 15-17). Det vill säga att 

med olika former av dialoger och samtal, förslagsinlämningar finns det inga 

garantier för att medborgarnas behov och idéer kommer att tas i beaktande 

när planerna och områdena byggs upp. Därför är det extremt viktigt hur be-

sluten legitimeras bland medborgarna.    

Det andra sättet som Minecraft idag verkar användas inom medborgar-

dialog är att genom att skapa eller visualisera planer och då skapa en dialog 

runt värden och intressen utifrån detta. Det utgör ett svagare mätverktyg ef-

tersom man nu inte kan mäta metodens framgång i antal inskickade förslag. 

Dessutom blir korrelationskedjan mellan möte och antagen planförslag mer 

diffus. Så länge inte överenskommelse att ta resultatet från processen direkt 

in i utformningen av beslutet. Processen tar också längre tid eftersom båda 

sidorna är tvungna att få tid att genomföra förändringar i plattformen utifrån 

resultaten som växer fram i dialogen. Fördelen i denna typ av dialog är att 

demokratins processvärden är starkare vid denna typ av process. Där den krä-

ver öppenhet från båda sidorna och bygger på en stark diskussion som gör det 

möjligt att konfrontera olika typer av intressen. Detta ger även möjlighet för 

Lundquist övriga processvärden att införlivas med förståelse, tolerans och 

tillslut ansvar inför varandra och planeringsprocessen. Med diskussion och 

förståelsen till andras intressen kommer en stark kunskapsöverföring till med-

borgarna, där man får en stark insikt i de komplexa problem som styr dagens 

rumsliga planering. Generellt är dock en god process för att skapa rätt typ av 

dialog svår att åstadkomma där det lämnar stora krav på kommunen och del-

tagarna. Där planprocessen fortfarande främst lockar sakägare (Intervju 1, In-

tervju 2, 2016) Med identifieringen av intressen bör en god grund för platt-

form och frågeställning ställas upp. I projektet Byggkrossen ställde man upp 

två alternativ för deltagande dels kunde man planera utifrån den detaljplan 

som var satt eller skapa helt fritt. Där 90 % av deltagarna valde att följa de-

taljplanen, ett resultat som Björn kommenterade på följande sätt: ”då valde 

90 % detaljplan så här i efterhand kan man ju förstå det eftersom de bygger 

fritt och experimenterar själva (Intervju 2, 2016)”. Det intressanta när kom-

munen kommer in är just detaljplanen eller snarare de intressen och behov 

som behövs tillgodoses och hur man kan lösa det (ibid). I intervjun 3 (2016) 

påpekar man just hur tiden för att hitta på nya idéer, för hur vi ska utvecklas 

tillsammans är begränsad och där medborgarna troligtvis har mer idéer på hur 

detta skulle kunna ske (Intervju 3, 2016). Ett spår som även Björn är inne på 

när han berättar om den dialogen han vill skapa. Där det intressanta i sig själv 

inte är att komma fram till en kompromiss mellan intressen, för det är något 

som kommuner redan gör hela tiden (Intervju 1, 2016). Utan vad Minecraft 

har möjlighet att nå är inte en kompromiss, utan en tredje och fjärde lösning. 

Men detta är något som sätter väldigt stora krav på de som ställer frågorna 
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(Ibid). Minecraft gör det fullt möjligt att öppna för diskussion kring frågor 

som man idag inte får frågas. För genom det lekfulla testandet och skapandet 

möjliggör det att ifrågasättandet och upptäckten av saker som i vår vardag är 

givna som Maja beskriver det (Intervju 2, 2016). Även om en kan ifrågasätta 

om ytor förlorar sitt värde i Minecraft, där alla ytor blir möjliga att bygga på 

oavsett hur de används och vem som använder dem i dagsläget.   

Det finns dock hinder, där bland annat att den bästa planprocessen kan 

leda till ett odemokratiskt beslut. Specifik för Minecraft utgör ett av de största 

problemet, den begränsade grupp som verktyget idag riktar sig till. På sikt 

kan en större demografisk grupp bli involverad, men idag är det främst ål-

dersgruppen från 10-30 som spelar Minecraft. Detta är en relativt stor grupp. 

Där mellan 30-40 % av inom åldersgruppen har spelat Minecraft (Intervju 2, 

2016). Bland de som inte spelat spelet återfinns en liknad kostnad, som den 

som hindrar människor från att delta i planeringsprocessen i första steget. Där 

kostnaden för att sätta sig in i Minecraft kan ses som stor, trots att det i alla 

intervjuer framhålls som en relativt enkel plattform att ta upp. Men där just 

vinsten för att delta för de berörda kan ses som liten, där sitt deltagande inte 

behöver leda till något resultat, precis som i den vanliga planprocessen (Krek, 

2008, s. 683).  

Ett annat problem utgör genus. Uppdelningen för de som spelar data-

spel uppges vara, 60 % män och 40 % kvinnor, som uppger att de spelar (Lin-

deroth, Olsson, 2012, s. 22). Denna siffra säger dock inte mycket där det skif-

tar väldigt mycket mellan olika spelgenrer, men även plattformar (Ibid, s. 22-

23). Där Minecraft står ut som kanske det enda könsneutrala spelet, där flickor 

och pojkar i ungefär samma utsträckning uppger att de spelar Minecraft (Sta-

tens medieråd, 2015, s. 22-24). Däremot sker det en stor förändring i den to-

tala andelen flickor som spelar. Där andel flickor som uppger att de spelar 

sjunker med 31 % från åldersgruppen 9-12 (86 %) till åldersspannet 13-16 

(55 %) (Ibid). Därför finns det stora frågetecken om metoden som sådan 

främst riktar sig till pojkar/män. Som ett mer könsneutralt spel skulle det be-

hövas ytterligare forskning om den övriga spelkulturens attityder även gäller 

inom Minecraft. Eftersom de stereotyper och attityder, kring att spelandet är 

manligt, skapar en situation där kvinnor och flickor blir särbehandlade eller 

trakasserade på olika sätt på grund av sitt kön (Linderoth, Olsson, 2012, s. 51-

57). Något som också gör att många väljer att ljuga om sitt kön (Ibid, s. 51). 

Frågan är om detta även smittar av sig off-line, där kvinnor och tjejer skulle 

känna sig förhindrade att delta, då man skulle tvingas vara öppen med sitt 

kön. En tendens tydlig inom t.ex. E-sporten. Där kvinnliga spelare utgör en 

försvinnande liten del, om vi exempelvis studerar League of Legends som är 

det största e-sportspelet sett till antalet tittare, så har det genom 6 år av pro-

fessionell serie endast haft en kvinnlig spelare (Leslie, 2016). Remilia uppger 

sig ha varit tveksam att gå upp i högsta ligan på grund av påtryckningar, uti-

från sitt gender (Ibid). Det ser lite bättre ut i andra spel, som Starcraft II, men 

kvinnor utgör fortfarande en försvinnande liten del av scenen.  

Rent demokratisk ligger dock metodens största problem, där den inte 

bara kräver en viss teknologisk utrustning utan även att användarna innehar 

en licens för spelet. Där detta då ger ett utfall där medborgarna inte har samma 

förutsättningar och är jämlika i politiska resurser, ett krav för den politiska 

demokratin (Lundquist, 2001, s. 84-86). Där dagens demokratiska uttryck, 
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speciellt då i en svensk kontext gör det tydligt att alla bör kunna delta inom 

politik och kunna lägga fram sina åsikter, något som blir omöjligt för vissa. 

Vilket i senare led skapar problem för demokratiseringen av medborgaren, 

där Minecraft med sin utbreddhet inom olika sociala samhörigheter, skulle 

kunna motverka den snäv utbildning av medborgaren som ofta observeras 

inom demokratin som livsform (Lundquist, 2001, s. 92). När dessutom meto-

den som sådan lockar en begränsad del av befolkningen måste det alltid för 

ett korrekt demokratiskt utförande ske ytterligare medborgardialoger, där vär-

degrunden kan se annorlunda ut med andra intressen som kan stå i konflikt 

mot vad som blir överenskommelsen i Minecraft. Något som gör tydligt i stu-

dien av en skateboard park i Tullinge kommun, där skejtare då såg behovet 

för en plats att kalla sin egen (Kugelberg, Torvalla, 2015, s. 142-144). Där 

man i kontakt med kommunen blev uppmanad att tänka större än vad man 

själva gjort, där det i sin utformning och storlek gick från något privat till ett 

större allmänt projekt som skulle inbjuda även andra grupper som ville nyttja 

ett rum med liknade attribut (Ibid, s. 145-146). När senare resten av medbor-

garna får nys om kommunens och ungdomarnas planer, anordnar dem mot-

stånd och till och med hotar initiativtagarna om vad som ska hända med dem 

om planerna går igenom (Ibid s. 147-149). Planerna genomförs och det får 

personliga konsekvenser mellan vissa medborgare även om inget av hoten 

realiseras. Här rör det den speciella gruppen skejtare som tillskrivs se stadens 

rum på ett annat sett och som en extrem grupp (Ibid, 150-153). När det kom-

mer till Minecraft och spelarna och då i slutändan deltagarna i medborgardi-

alogen, bör nog också tillskrivas en möjlighet att se rummets fysiska struktur 

som annorlunda. Eftersom med Minecraft kommer möjligheten att utforska 

staden digitalt och utforma den och omforma den efter utifrån kreativitet och 

nyfikenhet.        

Det sista som arbetet tänkte ta upp är att oavsett hur lämpad metoden är 

för att fånga upp barnsyn på staden och om detta går i linje med vad plane-

ringen riktar in sig på idag. Förtätning utgör idag en ganska klar och stor del 

av planeringen som sker. Något som bland annat var väldigt tydligt i intervjun 

med LKF, där man hade bilden av att staden idag som den var planerade hade 

en massa ytor som man gärna skulle starta en dialog kring och att då Minecraft 

var ett verktyg för att upptäcka dessa (Intervju 2, 2016). Annan var bilden 

som man hade i Projektet Blockholm, där sågs Minecraft mer som ett verktyg 

för att släppa in det oberäkneliga (Intervju 1, 2016). Där man menade att da-

gens samhälle gärna blir för planerat i sin natur och anledningen till varför vi 

dras till äldre områden och upplever dem som charmiga, beror på att där har 

det återfunnits platsen för det oberäkneliga att ske (Ibid). Där Karlsson (2015, 

s. 20) gör en tydlig definition mellan platser skapade för barns och barns plat-

ser. Där barns platser utgör områden eller platser som ofta är osynliga ur ett 

vuxet perspektiv och därför förblir osynliga (Ibid). Platser skapade för barn, 

utgör istället vuxnas perspektiv på vad som behövs (Ibid). I sin studie av an-

vändandet av Minecraft inom olika projekt inriktade på barn, kunde tydliga 

spår av den närmiljö spåras, men även utifrån de instruktioner kunde tydliga 

skillnader i vad som skapades utläsas (Ibid, s. 72). Något som även visar på 

att det nödvändigtvis behöver spegla barns platser i förslagen, utan att barnen 

utifrån vad som efterfrågas ändrar sitt skapande för att efterlikna platser skap-

ade för barn (ibid, s. 71-72).   
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6 Slutsatser 

I samtliga projekt blir det tydligt att Minecraft ökar medborgardeltagande. 

Där den som verktyg i medborgardialogen har stor möjlighet att attrahera barn 

och ungdomar att delta. Detta är en grupp som vanligtvis inte väljer att delta 

medborgardialogens traditionella metoder i större utsträckning.  Som egen 

ensamstående metod i medborgardialogen är den demokratiskt olämplig, ef-

tersom en begränsad grupp har tillgång till Minecraft och är villig att delta i 

en process där Minecraft utgör verktyget. Dock kan metoden specifikt använ-

das i projekt där ungdomars och barns synvinkel är att föredra exempelvis 

projekt kopplade till skolan eller utformningen av lekplatser, där främst denna 

grupp ska vistas och bruka platsen. Minecraft uppfattas som ett verktyg som 

med rätt utförande och frågeställning skulle kunna uppmärksamma osynliga 

strukturer och öppnar för att för en diskussion kring dessa. På grund av att 

den på ett mjukt och lekfullt sätt kan användas för att angripa dessa problem. 

Sådana skulle kunna vara exempelvis osynliga maktstrukturer inom skolvä-

sendet som stärks och återskapas genom rummets utformning.  

Visualiseringarna och de förslag som skapas i Minecraft uppvisar pro-

blem, där plattformen ger för odetaljerade resultat för att direkt kunna sättas 

in i planprocess. Detta gör att projekt som använder verktyget för att främst 

skapa förslag har ett förminskat medborgarinflytande jämfört med andra 

metoder. Då det är svårt att ta vara på det som skapats i Minecraft och dela 

det med andra utanför plattformen. I sin grund utgör Minecraft istället en 

högst kreativ plattform för samarbete och dialog, där det är lätt att lära sig 

och för användarna och kommunerna snabbt kan visualisera planförslag i 

3d. Plattformen inbjuder till att låna och ta del av varandras idéer och vär-

den på ett lekfullt och kreativt sätt, där användarna på ett naturligt sätt tar 

del av varandras förslag och testar varandras idéer. Problem dyker senare 

upp när den ganska specifika gruppen värden och intressen som är över-

enskomna och visualiserade i Minecraft, då ska samarbeta eller integreras 

med andra intressen. Något mer känt som dagens planeringskomplexitet, där 

olika grupper försöker få kontroll över planeringen för att få genom sina in-

tuitioner.  

Resultat som kommer ut från processen styrs mycket av vad de som 

skapar plattformen efterfrågar och hur väl plattformen har förutsättningarna 

att tekniskt uppfylla detta. Detta gör att resultatet som skapas kan sägas ha 

en direkt korrelation till de som frågar och deras intuitioner för processen. 

Vilket också innebär att det finns stora krav på hur frågorna ställs och om 

plattformen som den är uppbyggd ger möjlighet för exempelvis medbor-

garna att besöka andras tomter och själva tillföra material från andra server 

genom moddar och andra verktyg för att hjälpa skapandet och visuali-

seringen. Det sätter också demokratiskt krav på öppenhet, där man enkelt 

kan sätta upp krav utifrån initiativtagarens intressen. Utan transparens och 

möjligheter att hitta andra lösningar utifrån plattformen, skapas ingen pro-

cess där medborgarens intressen fångas.   

Men att det ska ske en generell övergång till aktivt medborgardelta-

gande genom metoden är föga troligt, där gruppen är för liten för att vara 

demokratiskt försvarbar. När det gäller antalet som det riktar sig till är tro-
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ligt att både antalet kommuner och byggherrar som testar att använda verk-

tyget kommer öka och likväl den grupp som spelar eller har testat spelet. Så 

kommer det inom den tid som det skulle ta för Minecraft att växa tillräckligt 

mycket, utvecklas ett nytt spel som på ett ännu bättre sätt tar vara på de vär-

den som Minecraft tillför medborgardialogen. Dessutom är en av de största 

problemen idag med metoden att den nästan bara når en grupp. Där det 

också riktar sig i högre uträckning till pojkar eller män. En utveckling som 

blir kraftigare med åldern. När det gäller genus så behövs det mer forskning. 

Minecraft är det idag spel som används mest och är onekligen bäst på grund 

av sin tillgänglighet. Men där de värden som utmärker metoden idag, i fram-

tiden kommer utvecklas vidare i något annat. Frågan är då om den generella 

spelkulturen och det kvinnliga trakasserier och förtryck som är tydliga där, 

även ger sig tillkänna inom mer könsneutrala spel som Minecraft. Nästa steg 

man då bör ta reda på är om genussynen innebära hinder för kvinnor/tjejer 

att framträda offentligt som spelare även utanför spelrelaterade engage-

mang. Där de idag finns tydliga tendenser att de finns sådana problem inom 

den offentliga spelkulturen. Om sådana problem går att studera, är det troligt 

att de även kommer ärvas av nästa generations Minecraft.   
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