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I DETTA NUMMER

PLAN ges ut av Föreningen för samhällsplanering ( FFS )
FFS är en yrkesideell förening som arbetar för att sprida
kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål
och medel. Vi verkar för en sakkunnig behandling av såväl
tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. Vi är en
mötesplats för praktiker, forskare, studenter, politiker och
andra med intresse för planering – för de som vill mötas,
byta erfarenheter och få ta del av aktuell kunskap.
Läs mer om föreningens verksamheter på:
www.planering.org.
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Att utforma en diskurs: Tankar
kring ett långt, djupgående och
hoppfullt samtal
“Hur kan vi som planerare skapa en optimistisk, pragmatisk, rättvis, poetisk
och etisk relation till framtiden på landet och i staden?” var vår ganska öppna
– och uppriktigt sagt lite naiva – inledning. Vi formulerade de orden mitt i
en känsla av spänning, som ett brev till våra läsare, när vi påbörjade det samtal
som skulle fortsätt under tre år och genom 12 nummer, i våra nya roller
som chefredaktörer för PLAN, Föreningen för Samhällsplanerings 70-åriga
medlemstidskrift.
Det här skulle komma att bli en diskussion som fortsatte i tre år, mellan
2018 och 2021, i text och bild och genom direktiven från föreningens två
ordföranden (först Ann Legeby och sedan Charlotta Fredriksson) och deras
styrelser; genom respons från föreningens medlemmar; genom email och via
molndelningstjänster, samt tryckerimaskineriet i Laholm i Halland; genom
de olika kalkylblad och medlemslistor som finns på Föreningen för samhällsplanerings kansli på Södermalm i Stockholm; och genom den skicklighet
inom grafisk design som Karolina Ericsson och Eric Dahl Palmér i Göteborg
bidragit med, som alltid lyckades skapa en färdigtryckt helhet från det till synes disparata materialet till varje nummer. De 12 nummer vi varit redaktörer för står nu prydligt uppradade i en bokhylla precis som vi tänkte oss när
vi införde bokrygg och A5-format, och när vi ser tillbaka på denna tid känns
det rimligt att som avslut ställa frågan: Vilken form eller kontur fick det här
samtalet? Vad kan vi lära oss av att granska det, så som vi skulle ha gjort med
någon annans arbete?
På engelska heter recension review, men ordet finns också i samma form
som det svenska; en recension är på engelska en revision av en existerande
text (som ofta görs av en annan författare). I Joan Didions essäsamling The
White Album som handlar om amerikansk samtidskultur under det sena
1960- och tidiga 1970 -talet beskriver författaren hur hon försöker skriva
om en kultur i snabb förändring, genom ”flash pictures in variable sequence,
images with no ’meaning’ beyond their temporary arrangement, not a movie
but a cutting room experience”.1 Didion likställer alltså sitt arbete som
journalist med en filmredigerares arbete, att fånga stunder i icke-narrativa
sekvenser, vilket kan förstås bäst som ”erfarenheter” snarare än ett enskilt
narrativ. På samma sätt kan man se de 15 ledare, 6 krönikor, 89 artiklar
och 18 debattartiklar, samt det stora antal recensioner av böcker, projekt
och planer som utgör de 12 numren inte som ett narrativ, utan snarare en
erfarenhetsbaserad undersökning av kunskapslandskapet inom samhällsplanering. Tillsammans strävar de efter att kollektivt beskriva en process
av undersökande som är både självgranskande (var är jag? Vad gör jag här?),
teoretisk (vartåt borde vi röra oss?), metodologisk (hur ska vi vara här, göra
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det här, eller ta oss dit?) och kritisk (att förmedla det alltid viktiga budskapet
”fel väg, gå tillbaka!”). Tillsammans utgör de också en kollektiv upplevelse av
ett ämnesområde vid en alldeles särskild tidpunkt i historien.
Att konceptualisera en treårig kollektiv upplevelse kräver tålamod att
lyssna till en polyfoni av röster samtidigt. En del av de 89 artiklarna skrevs
medvetet med en kollektiv röst – detta är särskilt tydligt i artiklarna som
skrivits av designpraktiker (till exempel i #3-4 2019 av Theory Into Practice
(TIP), Warm in the Winter och Co-Design; av Other Architects i #1-2, 2020;
och av Henrik Malm och hans kollegor på FOJAB i #5-6, 2020). Viktiga röster har kommit från offentliga institutioner och myndigheter som generöst
låtit oss ta del av det pågående arbetet runtom i Sverige (till exempel Håkan
Johanssons ”Planering för städer och transportinfrastruktur med hållbara
trafikmängder” i #4-5, 2018 samt Robert Örtegren om Länsplanens roll i
samma nummer. Se även Elin Blumes artikel om stärkt beslutsunderlag genom mer träffsäker och inkluderande modell för beräkning av bostadsbehov
i # Sommar 2020 samt Ulrika K Janssons text om sammanhållen planering
och genomförandeperspektiv från vision till genomförande. Även Patrik
Faming om strategi för levande städer och Rådet för hållbara städer och
våra intervjuer med infrastrukturminister Tomas Eneroth samt Riksarkitekt
Helena Bjarnegård har berikat. Sist men inte minst har svenska myndigheter bidragit med Aktuell Plan, där kommunerna Trelleborg, Hudiksvall,
Kiruna, Täby, Boden, Sundbyberg och Göteborg delat sina planer. Även
svenska Havs- och vattenmyndigheten samt Bukavi i Demokratiska republiken Kongo har berikat våra perspektiv på planinstrumentet som förutsättning för en sammanhållen och social planering.)
Även landets lärosäten har gjort bidrag (till exempel #5-6, 2019, special
numret där Ebba Högström och Lina Berglund-Snodgrass från Institutionen
för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola var gästredaktörer; eller
Anna Kadefors artikel ”Pratar du inköpingska eller projektledningska?” om

(Vänster) Helen Runting, lanseringen av PLAN special numret “BTH 30 år” i Karlskrona (1 november 2019)
(Höger) Sara Widås, 3rd Ministerial Conference on Road Safety i Stockholm (19 februari 2020)

2

KTH-projektet ProcSIBE i #7-8, 2019). Andra artiklar var snarare enskilda
kommentarer kring specifika frågor, som fick genklang genom kommentarer i flera påföljande nummer (ett ämne som debatterats flitigt under denna
period är medborgardialog, som också detta nummer handlar om).
När tidskriften RUM placerade PLAN på plats 98 på sin årliga Maktlista
inom arkitektur tycktes deras motivering ”En liten, smal grej som lever i ett
vakuum, men som tar ett grepp om den framtida stadsutvecklingen och för
debatten” helt passande; vi uppskattade den torra humorn och udda pricksäkerheten. ”Vakuumet” som PLAN arbetar inom kan se litet ut sett från
den kommersiella arkitekturens och inredningsdesignens håll, men det är en
intim värld: det här är ett samtal mellan skribenter som också är läsare och
praktiker, och läsare som också är praktiker och skribenter. Intimiteten är
försvarbar eftersom vi är en ganska liten grupp, och för att frågorna vi diskuterar kan vara specifika, djupa, svårgenomträngliga och känsliga – oftast har
de på ett eller annat sätt att göra med makt, och kräver därför djupgående
analys och tydlighet. Det bidrar också gästredaktören Nazem Tahvilzadeh
med i detta speciella nummer.
Ett vakuum kan med andra ord vara strategiskt. I essän ”Towards a
Feminism of the Void,” skriver kulturkritikern Nina Power att feminism, om
det är ett sätt att se världen snarare än en ”sak” i sin egen rätt, inte nödvändigtvis kan kalla någonting för ”sitt eget” – inte förutom ”ingenting”.2 Vad
skulle det kunna betyda, frågar Power, att föreställa sig en strategisk relation
till ”intighet” (en ”tomrummets” feminism)? Detta är i själva verket – om
ni tillåter vår utsvävning inom feministteori här – en viktig fråga för många
samhällsplanerare. Konsthistorikern Rosalyn Deutsche refererade till den
politiska teoretikern Claude Leforts arbete när hon kommenterade:
Democracy, then, has a difficulty at its core. Power stems from the people but
belongs to nobody. Democracy abolishes the external referent of power and
refers power to society. But democratic power cannot appeal for its authority
to a meaning immanent in the social.3
Enligt Deutsche måste mening konstant skapas inom det tomrum som är det
publika rummet: genom löpande förhandlingar (konstnärliga, politiska, sociala)
upprätthåller vi det demokratiska ”tomrum” som blivit till i frånvaron av
en absolut, enväldig makt (en kung, en drottning, en kejsare, en diktator). I
sin ambition att skapa ett utrymme för vår profession att diskutera maktens
maskineri, hur beslut fattas, hantverket att skapa digitala och fysiska representationer, och sätt att representera en framtid, har PLAN försökt upprätthålla just ett sådant tomrum genom att tillhandahålla en plats för debatt där
olika sidor får utrymme att utveckla sina ståndpunkter, utan att behöva sälja
in dem.
Ett “vakuum” drar till sig saker, och som alla planerare vet är det ett hårt
arbete att skapa välkomnande platser för dialog och debatt. Att ha en plattform
med ett snyggt gränssnitt som tar udden av konflikter och strömlinjeformar
diskussioner är något annat än att skapa ett tomrum, vilket kräver ett strategiskt öppnande av vissa dörrar, det kräver motstånd mot en del normer, att
man ibland säger nej, och det kräver vidsträckta ansträngningar att samla in
bidrag. Det är hårt arbete som ligger bakom att 62% av våra medverkande
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kan identifieras av oss som kvinnliga. Under de senaste tre åren har vi också
arbetat aktivt med att få med röster från studenter, genom att fråga nyligen
utexaminerade studenter om deras arbete (till exempel William Ulrici i detta
nummer, men tidigare även Anneli Tostars ”Housing for young people: the
crack in the foundation of the welfare state – The Swedish theory of housing”
i #6-7 2018; Jennifer Jacksons ”A Tale of Two Smart Horizons i #5-6, 2020;
Miina Pohjolainens ”The City of Clicks: Cognitive Capitalism and the Smart
City Paradigm in Kalasatama, Helsinki, and Beyond” i #5-6, 2020; och
Ellen Forsbergs ”Tillbaka till den fysiska arbetsmodellen för att förstå våra
oförstådda platser” i #1-2, 2020). Vi har också arbetat hårt för att locka med
internationella akademiker till detta utrymme, och fick med oss enormt
mycket genom tankarna i Ramia Mazés ”Design and the Future” i #4-5,
2018; planeringshistorikern Pollyanna Rhees ”Gaming Paradise in the Space
Age” i #4-5, 2018; teoretikerna och redaktörerna Wade Cotton och Isabelle
Kirkham-Lewitts ”Model Wombs” i #1-2, 2019; och från Ross Exo Adams
översatta essä ”Mellan kroppen och världen – Resiliens och gentrifiering” i
#5-6, 2020.
Vi vill särskilt, och med värme, tacka Nazem Tahvilzadeh för det enorma
bidrag han gjort av tid, energi, generositet och precision vid skapandet av
detta nummer, som tagit nära ett halvår att färdigställa. Vi vill även tacka
ARQ för bidrag till finansieringen av numret genom ett mindre anslag.
Vi vill slutligen lyfta Hannes Frykholms bidrag till denna redaktion. Hannes
lämnar med detta nummer sin roll som redaktör för e-PLAN. Hans arbete för
att sprida kunskap om policy och aktuella projekt har i vår bedömning varit
en nyckel i att möta Föreningen för samhällsplanerings mål och vi är stort
tacksamma för Hannes del i den redaktion som nu lämnar över till nästa.
När många röster gör sig hörda tenderar känslor att förstärkas. Tänk er
stämningen på läktarna på ett fotbollsstadion precis före en match, eller
känslan av glädje eller missmod efteråt. Det här tre år långa samtalet började
med en rad nummer som handlade om begreppet ”hopp”. Över tid har den
känslan förändrats och utkristalliserats till något som kanske är mer praktiskt
när det handlar om att skapa handling: brådska. Som Stina Powell skrev i sin
gripande krönika från skogsbrändernas brinnande stränderna i pre-Covid
Australien, i #1-2, 2020:, ”… vi behöver skynda oss nu. För samverkan är
bra, men inte tillräckligt. Det krävs också stark lagstiftning, modiga politiker
och medborgare som tar strid för en mer hållbar framtid.”
Vi ser fram emot att fortsätta följa samtalet som hängivna läsare, snarare
än redaktörer, under de kommande åren, och vi önskar Karin Svensson och
Sandra Oliveira e Costa all lycka. Nu är det dags för oss att engagera oss i
annat.
Helen Runting och Sara Widås.
Noter
1. Joan Didion, The White Album (New York: Farrar,
Straus, and Giroux, 1979).
2. Nina Power, ”Towards a Feminism of the
Void” (November 9, 2017), https://ninapower.
net/2017/11/09/191/.
3. Deutsche, Rosalyn (1996). Evictions: art and spatial
politics. Cambridge, Mass.: MIT Press, p. 273.
Översättning: Henriette Matz
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I installationen The Continous Surface of the Welfare
State försökte arkitektkontoret Secretary (Karin Matz,
Rutger Sjögrim och Helen Runting) belysa de offentligt
ägda och tillgängliga rummen som platser där demokratin i Sverige manifesteras, rum som bekräftar dess
existens och gör den fysiskt närvarande. Utställningen
dokumenterade, genom fotografier och materialprover
tagna från åtta godtyckligt utvalda offentligt ägda och
publikt tillgängliga rum i Stockholm, en liten del av
den riksomspännande rumslighet som den offentliga
interiören utgör.
Vi talar här om hundratusentals kvadratmeter
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som ägs av den svenska staten, landets landsting och
dess kommuner. Vi talar om vårdinrättningar, kollektivtrafik, riksdagshus, systembolag, skolor, tandläkarmottagningar, skattekontor. Om vi läser de offentliga
interiörerna som en sammanhängande arkitektur kan vi
förstås dem som en form av ”megastruktur” och i ljuset
av de åtstramningsprogram som svept över Europa
de senaste decennierna är dess skala och omfattning
imponerande. Snarare än lyxvillor eller turistorienterade
ikonbyggnader är det denna ”vardagsarkitektur” som
många arkitekter i Sverige ritar på en daglig basis, något
vi bör rikta blicken mot och lyfta fram.
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I denna nummer visar vi en serie bilder från The
Continous Surface of the Welfare State. Installationen
visades först på Mossutställningar genom Zimm Hall
(2017) och sedan ställdes ut på ArkDes (2018) och
Dunkers (2019) genom Ung Svensk Form.
Texten ovan finns i en längre form i: Secretary, ”För ”Demokratisk arkitektur – offentliga rum som stärker samhällsväven,”
Arkitekten (16 februari 2017),
https://arkitekten.se/kultur/demokratisk-arkitektur-offentliga-rumsom-starker-samhallsvaven/.

Nazem Tahvilzadeh

Planering och demokrati:
introduktion till specialnummer
”Medborgardialoger” är ett samlingsbegrepp för olika former av inbjudet
medborgardeltagande, där offentliga organisationer bjuder in allmänheten
för att delta i planering eller genomförande av offentlig politik. Syftet är ofta
att fördjupa demokratin genom att stärka legitimiteten för politiken och dess
förmåga att lösa samhällsproblem. Många kommuner har mångårig erfarenhet
av medborgardialoger, vilket av olika skäl har blivit en praktik som genomsyrar samhällsplaneringen i Sverige. Detta kan bero på det återkommande
behovet – och möjligen problemet – för olika politiska koalitioner att säkerställa legitimiteten för sina visioner. Få offentliga verksamheter har under
1900-talet gett upphov till så många olika medborgarrörelser och -protester
som just stadsutveckling, vilket erfarenheter från i alla fall de större städerna
under 2000-talet bekräftar. Planeringsinsatsernas omfattande kostnader
och dess över tid bestående, och ibland omtumlande, ingrepp i människors
livsmiljöer är ett återkommande lokalpolitiskt konflikttema. Det är kanske
inte överraskande att just stadsutvecklingen blir föremål för kritik och därför
också stått i fokus för krav om ökad medborgerlig delaktighet. Detta är också
en av anledningarna till att planering representerar ett av de mest deltagandeivrande forskningsämnena på universiteten.
Samtalen om medborgardialoger kan ibland tränga ut andra viktiga
teman och dilemman i samhällsplaneringen. Mot bakgrund av att urbaniseringen inneburit ytterligare social och ekonomisk polarisering mellan större
städer och mindre orter, liksom mellan städernas centrum och periferi, är
det likväl alltid nödvändigt att reflektera över planprocessernas utformning
och funktioner. Om syftet med medborgardialoger är att öka legitimiteten
för den rådande politiken kan den forskning som presenteras i detta special
nummer förhoppningsvis läsas som en kritisk reflektion över denna ambition.
Risken är givetvis att fler frågor väcks, och att analyserna väcker frustration
då vi inte presenterar några definitiva rekommendationer för hur praktiken
bör gå till väga. Vi hoppas ändå att detta specialnummer ska öka insikterna
om relationen mellan planering och demokrati.
De fyra inledande texterna i numret är resultatet av ett forskningsprojekt
om medborgardialoger som finansierat av Formas, Mistra urban futures: Centrum för hållbar stadsutveckling, och Trafikverket. Övriga texter är resultatet
av seminarier med projektets två referensgrupper bestående av dels praktiker,
dels forskare. Montin, Tunström och Tahvilzadeh skriver texter utifrån forskningsprojektet, men de andra forskarnas bidrag är självständiga reflektioner
grundade i deras egen forskning. Vissa har bidragit med resultat från färska
studier medan andra bidrag kommer ur en en lång karriär av forskning kring
dessa frågor. Vi är mycket glada att Tinna Harling, tidigare verksam i Tjörns
kommun, bidrar med reflektioner, som en av de deltagande praktikerna i referensgruppen för forskningsprojektet Medborgardeltagandets effekter.
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Vi vill rikta ett stort tack dels till finansiärerna och samarbetsparterna i
projektet ”Medborgardeltagandets effekter” och dels till författarna av artiklarna i det här numret som alla visat intellektuell generositet och kreativitet.
Stort tack också till Plan och forskningsstiftelsen ARQ, och i synnerhet till
Helen Runting. ▞

Nazem Tahvilzadeh
Nazem Tahvilzadeh är fil.dr. i Offentlig förvaltning och Lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Han har under flera år varit verksam som lärare
och forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH,
där han bedrivit flera olika forskningsprojekt om stadspolitik, styrning
och demokrati. Han är en av forskarna i projektet Medborgardeltagandets
effekter.
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Moa Tunström & Nazem Tahvilzadeh

Medborgardeltagandets
effekter: om projektet
I detta nummer av PLAN presenterar Montin, Tahvilzadeh och Tunström
resultaten av forskningsprojektet ”Medborgardeltagandets effekter” (finansierat av Formas dnr 2015-00105, Mistra Urban Futures och Trafikverket).
Arbetet i projektet inleddes hösten 2016. Syftet har varit att förstå medborgardeltagandets omfattning, fokus, form och resultat i den kommunala
planeringspolitiken. Detta har vi gjort genom en omfattande kartläggning
av genomförda medborgardialoger i tolv kommuner mellan år 2000 och
2015. Syftet har också varit att med dessa empiriska resultat diskutera hur
medborgardeltagandet påverkar samhällsplaneringens legitimitet, effektivitet och rättvisa och hur det skulle kunna utvecklas utifrån dessa tre värden.
Samproduktion mellan forskning och praktik har varit centralt i projektet.
Forskare och representanter från kommuner och myndigheter har tillsammans formulerat syfte, forskningsfrågor och tillvägagångssätt. Samverkan
initierades inom ramen för Mistra urban futures’ nätverk för medborgardialog
i samhällsplanering, och fler kommuner och myndigheter tillkom efter hand.
Totalt har anställda tjänstepersoner i tolv kommuner (Stockholm, Nacka,
Botkyrka, Upplands Väsby, Göteborg, Tjörn, Alingsås, Lerum, Malmö,
Lund, Landskrona och Helsingborg), samt Boverket, Sveriges kommuner
och regioner (SKR) och Trafikverket deltagit i arbetet. Kommunurvalet har
gjorts med respektive tre storstäder som grund, och tre kommuner i respektive region. Under projektet bidrog tjänstepersoner med arbetstid genom att
bistå med underlag till det empiriska materialet och för att delta i en referens
grupp. Medfinansieringen har motsvarat cirka 30 procent av projektbudgeten. Referensgruppsmöten arrangerades vid fyra tillfällen i Göteborg,
Stockholm och Malmö och de gemensamma diskussionerna fungerade som
underlag för forskarnas självständiga tolkningar av kartläggningen. Parterna
i projektet har träffats fler gånger i andra sammanhang för att diskutera hur
medborgardialoger kan utvecklas, till exempel på ett seminarium där författarna bakom artiklarna i det här specialnumret av Plan deltagit.
Så här har vi gått tillväga för att kartlägga medborgardialoger: Medborgardeltagande har avgränsats till inbjudna interaktioner mellan företrädare
för kommuner och allmänhet i tidiga skeden i planprocesser och där kommunens stadsbyggnadskontor (eller liknande) stått som värd. Dessa ”medborgardialoger”, som de ofta kallas, innefattar inte de lagstadgade samråden,
utan arbete som görs i tillägg till dessa.
Hösten 2016 ombads kommunrepresentanterna i referensgruppen
att i ett första steg ta fram en översikt över kända medborgardialoger från
perioden 2000-2015. Medborgardeltagande i form av reguljära forum med
ungdomsråd, föreningsråd eller funktionsnedsatta och föräldramöten har
uteslutits. Kartlagda dialoger har därför ett start- och ofta ett slutdatum och
17

kan därför ses som en tidsbegränsad process i anslutning till en planprocess.
Vissa har fortsatt efter forskningsprojektets valda slutår för det empiriska
materialet, 2015. Denna första översikt fungerade som en utgångspunkt för
genomgång av material och utförligare samtal med kontaktpersoner ansvariga
för respektive process. Insamling och kategoriseringen av medborgardialogerna har skett av tre forskare (Montin, Tahvilzadeh och Tunström) och två
projektassistenter (Ilhan Kellecioglu och Sandra Oliveira e Costa). Samtal
mellan forskare, assistenter och den kommunala referensgruppen har legat
till grund för tolkningar och prioriteringar under kartläggningens gång.
Medborgardialogerna har kartlagts dels som processer, dels som aktiviteter, eftersom en process kan bestå av flera aktiviteter. Varje aktivitet har
kategoriserats efter kommun, tematik, tidsperiod, planprocess, form av
dokumentation och dialogmetod (se Tunström i detta nummer). Dessutom
har vi använt oss av dimensionerna i Archon Fungs Demokratikub för att
analysera varje aktivitet; hur deltagare rekryterats, hur kommunikationen
organiserats och hur mycket auktoritet som delegerats till processer och
aktiviteter (se Tahvilzadeh i detta nummer).
Vi har noterat att det är enklare att hitta information om medborgardialoger genomförda från 2010 och framåt jämfört med åren 2000-2009. Detta
kan bero på institutionaliseringen av begreppet dialog, men det kan också
bero på att kommunerna har senare årens processer i ett färskare minne. De
ansvariga för medborgardialoger som arrangerades för 20 år sedan kan ha
bytt arbetsplats och tagit både minne och kunskap med sig till sitt nya jobb.
Den kommunala dokumentationen uppvisar även väsentligen olika
former och kvaliteter (se Tunström i detta nummer) och en del information har därför inhämtats från exempelvis lokaltidningar, bloggar mm. där
dialogaktiviteter presenterats. Svagheterna till trots har samtliga processer
och aktiviteter i kartläggningen kunnat styrkas av tillräcklig dokumentation
av genomförande, till exempel sammanställningar av möten, enkäter och
workshops. Detta gör det möjligt att överblicka en systematik i organiserandet av medborgardialoger inom och mellan kommunerna över tid. Eftersom
tillräcklig dokumentation varit viktigt för oss i projektet så var vi tvungna
att stryka Lerums kommun ur kartläggningen. Inte på grund av ointressant
dialogarbete, utan på grund av allt för stora brister i dokumentationen.
Totalt har vi kartlagt 106 dialogprocesser i elva kommuner vilket resulterat i en kategorisering av 714 olika aktiviteter. Cirka 80 procent av dessa
processer är arrangerade mellan 2010 och 2015.
I Tunströms och Tahvilzadehs artiklar i detta nummer kommenteras och
analyseras kartläggningens resultat. I Tinna Harlings artikel ges en bakgrund
till de dialoger som kartlagts i Tjörns kommun utifrån en analys av dess möjligheter och begränsningar utifrån en av de drivande planerarna som ansvarat
för medborgardialogerna. ▘■
Moa Tunström
Moa Tunström är utbildad samhällsplanerare, fil. dr i kulturgeografi och
lektor vid Karlstads universitet. Hennes forskning har handlat om nutida
stadsplaneringsdiskurser och om det sociala i hållbar stadsutveckling. Hon är
en av forskarna i projektet Medborgardeltagandets effekter som presenteras
i detta nummer.
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Stig Montin

Inbjudet
medborgardeltagande i
spänningsfältet mellan
allmänna och enskilda
intressen
Inbjudet medborgardeltagande i den fysiska planeringen har praktiserats
sedan början av 1970-talet. Med det menas till exempel att planerare bjuder
in boenden i ett bostadsområde i syfte att diskutera bostadsområdets framtid.
En vanlig beteckning för detta är medborgardialog. Inbjudet medborgardeltagande har ständigt varit omdiskuterat och ifrågasatt. Vissa menar att
det är ett hot mot den representativa demokratin, medan andra menar att
utrymmet för inflytande är alltför begränsat. Trots allt ifrågasättande har förväntningarna på medborgarnas deltagande och att detta ska leda till bättre
beslutsunderlag ökat över tid. Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har stärkt sitt idémässiga stöd för att främja medborgardialoger
runt om i landet. Samtidigt har en rad nya förutsättningar för medborgardialoger tillkommit. Det gäller inte minst politiska och ideologiska förändringar
i riktning mot en marknadsorienterad plan-, mark- och bostadspolitik, det
vill säga en nyliberalisering. Min tes är att denna ideologiska förändring som
pågått sedan början av 1990-talet innebär att enskilda intressen har överordnats och omtolkats till allmänna intressen och att detta har ändrat villkoren
för inbjudet medborgardeltagande i planeringen. Det inbjudna medborgardeltagandet har blivit en avpolitiserad och konsensussökande praktik som
ger litet utrymme för ifrågasättande av planer och projekt.

hållbar utveckling” (Prop. 2006/07:122, s. 29f ). Konkurrens och ekonomisk
tillväxt kom därmed att uttryckligen definieras som ett allmänintresse
eftersom det ansågs givet att det skulle bidra till en mer hållbar utveckling.
Tänkbara målkonflikter lyser med sin frånvaro i förarbetena. I praktiken sker
således en tydlig målförskjutning och den tydliggörs genom en förändrad
rubriksättning.
ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN UNDER SAMMA RUBRIK

Ända fram till 2010 års PBL talas det i rubriken för andra kapitlet endast
om ”allmänna intressen” men rubriken ändrades då till ”(A)llmänna och
enskilda intressen” (SFS 2010:900) och i första paragrafen anges således att
”Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna
och enskilda intressen”. Det första framstår inte som viktigare än det andra.
I propositionen redovisas huvudsakligen två argument för den ändrade rubriken. Det första ses som praktiskt, nämligen att gränsen mellan det som i en
paragraf anges som stöd för bedömning av vad som är allmänna intressen och
det som i den följande paragrafen rör enskilda intressen är oklar. Det andra
argumentet är att med hänvisning till Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna stärka det privata ägandet. Det som särskilt pekas på
är proportionalitetsprincipen, nämligen att det ”ska finnas en rimlig balans
mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får
för motstående enskilda intressen” och om det bedöms att ett beslut kommer att gå emot enskilda intressen så ska detta ges ”en tillräcklig motivering”
(Prop. 2009/10:170, s. 160; se också SOU 2013:34, s. 184f ). Det kan tolkas
som att enskilda intressen ska ges företräde, en idé som för övrigt borgerliga partier (utom Centerpartiet) drivit sedan 1980-talet (Strömgren, 2007,
s. 182f ). Men det kan också tolkas som att det tas ett steg till, nämligen att
enskilda intressen blir identiskt med allmänna intressen.
PRIVATA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN SAMMANFALLER

Sedan tillkomsten av PBL har det tillförts alltfler dimensioner som getts status
av allmänt intresse. Under 1990-talet tillkom framför allt ”jämställdhet” och
”hållbar utveckling”. I 2010 års version av PBL tillkom ytterligare en aspekt,
nämligen att planläggningen specifikt ska ta hänsyn till ”klimataspekter”. Vid
samma tid fördes också in att planläggningen ska främja ”en god ekonomisk
tillväxt och en effektiv konkurrens” (Prop. 2006/07:122; SFS 2010:900).
Ett argument som fördes fram var att ”(T)ill skillnad från de sociala och
ekologiska dimensionerna i hållbar utveckling har den ekonomiska dimensionen inte kommit till tydligt uttryck i bestämmelserna”. Det borde de göra,
menade alliansregeringen, eftersom ”ekonomisk tillväxt” och ”ett starkt
näringsliv baserat på konkurrenskraftiga företag” är en ”förutsättning för

Föreställningar om vad som är av ”allmänt intresse” respektive vad som är
”enskilda intressen” kan föras upp på en mer principiell nivå och diskuteras
som relationen mellan offentligt och privat. I en kommuns planläggning är
det många intressen inblandade, däribland sådana som förväntas bidra till
”en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens”, vilket alltså kommit
att bli definierat som ett allmänt intresse i lagstiftningen. Ideologiskt förs här
allmänna och enskilda intressen samman till en tankefigur där (enskilda) ekonomiska intressen per definition bidrar till en utveckling av allmänt intresse. Kombinationen att öka omfattningen av vad som är av allmänt intresse
samtidigt som enskilda intressen får en mer framträdande roll innebär att
den offentliga politiken (kommunen och staten) vidgar sin domän samtidigt
som den drar sig tillbaka för att låta marknadsaktörer bli mer självstyrande.
Det leder i sin tur till att gränsen mellan offentligt och privat suddas ut och
att det i konkreta planeringssituationer lätt kan uppstå konflikter om hur
lagen ska tolkas. Både höger- och vänsterregeringar har argumenterat för att
översiktsplaner bör vara än mer styrande. Det som tillkommit är att denna
styrning syftar till att främja konkurrens i största allmänhet eftersom utgångspunkten är att denna leder till det allmännas bästa.
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ENSKILDA INTRESSEN = ALLMÄNINTRESSE?

Vissa kritiker menar att nyliberal ekonomisk politik har blivit överordnad
all annan politik och blir därmed också ett hot mot demokratin eftersom
värdet av konkurrens överordnas värdet av demokratiskt beslutsfattande
(Gustavsson & Lindberg, 2014). Den nyliberala ekonomiska politiken består
av två huvudkomponenter. För det första bör privata intressen prioriteras
framför diffusa allmänna intressen eftersom egenintressen antas vara de
viktigaste drivkrafterna i en spontan, organisk och innovativ samhällsutveckling. Allt som är vinstdrivande ses som motorer i en önskvärd tillväxtekonomi.
Individerna ska frigöras från alla kollektivistiska bojor och bli sina egna
entreprenörer för att därmed öka sin egen och därmed samhällets inkomst
och välfärd (Martttila, 2019). För det andra ses konkurrens som en överordnad och neutral princip som bör ersätta politisk styrning inom i stort sett alla
samhällets områden (Schmidt, 2019). Men, om det inte finns någon marknad
så bör den skapas och underhållas och för det behövs en stark stat (Oelsen,
2019). Den moderna liberala staten bör således var ständigt närvarande för
att påverka samhällsutvecklingen i en specifik riktning, nämligen se till att
främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. I enlighet med
denna inriktning blir målen i kommunala översiktsplaner ”attraktivitet”,
”konkurrens” och ”tillväxt” (Andersén, 2020). Genom att på detta sätt lyfta
enskilda intressen till att bli allmänna intressen skapas ett stort utrymme för
privata aktörer att mobilisera legitimitet för sina projekt (Boverket, 2013).
Kort sagt, de byggherrar och entreprenörer som kan övertyga planerare och
politiska beslutsfattare att deras projekt ska leda till attraktivitet och tillväxt
blir företrädare för ett allmänt intresse. Den ideologiska förändring som
skett under årens lopp kan tydliggöras genom att jämföra med det som 1987
var en ”självklar utgångspunkt”, nämligen att ”gemensamma och långsiktiga
intressen bör väga tyngre än privata och kortsiktiga” (Prop. 1985/86:1, s.
57). Detta har efter hand definierats om så att privata intressen som främjar
konkurrens och tillväxt väger tyngre än andra intressen. Vilka konsekvenser
kan denna ideologiska förändring ha för det inbjudna medborgarinflytandet?
INBJUDET MEDBORGARDELTAGANDE I FYSISK PLANERING

Det finns en lång historia av att bjuda in medborgare till deltagande och
inflytande för att komplettera den partibaserade representativa demokratin,
inte minst i takt med att partierna successivt förlorat sin lokala förankring.
Vid mitten av 1970-talet betonades att det var partierna som skulle forma en
politik som överensstämde med medborgarnas önskningar (SOU 1974:50,
s. 12; SOU 1975:41, s. 473). I takt med framför allt att partierna tappade
medlemmar och lokal förankring argumenterades det för ett behov av andra
arenor där medborgare, experter och förtroendevalda kunde mötas. Under
1980-talet talades det om ökade möjligheter för medborgarna att medverka,
bli delaktiga och ta ansvar för gemensamma frågor (SOU 1985:28, s. 13).
Demokratiska ”förnyelseexperiment” spreds över landet under 1990-talet
(Montin, 1998) och efter Demokratiutredningens slutbetänkande (SOU
2000:1) och efterföljande demokratiproposition samt genom initiativ från
SKR blev det allt vanligare med ”medborgardialoger”, ”aktivt medskapande” och ”medborgardialog i komplexa frågor”. Sammantaget kan sägas att
förväntningarna på att berörda medborgare ska delta när de bjuds in har ökat
över tid. Det inbjudna deltagandet har dock kantats av en rad icke infriade
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förväntningar.
Medan det skett tydliga ideologiska förändringar i synen på vad som är
av allmänt och enskilt intresse kännetecknas alltså synen på inbjudet medborgarinflytande i den fysiska planeringen snarare av kontinuitet, både när
det gäller syften och problem som uppmärksammats. I korthet ska berörda
medborgare ges möjlighet till inflytande, genom dialoger ska planförslag
förankras och det hela ska utmynna i bättre beslutsunderlag (Strömgren,
2007; Boverket, 2020). I alla förarbeten till PBL och i revideringar av den
samma från 1970-talet fram till 2010-talet markeras att den partibaserade representativa demokratin utgör en institutionell förutsättning (Prop.
1985/86:1, s. 79; SOU 2013:34, s. 179). I demokratihänseende ses inbjudet
medborgardeltagande således huvudsakligen som ett komplement till den
representativa demokratin, inte ett alternativ. I detta sammanhang används
ofta en ”delaktighetstrappa” som föreskrivande modell för medborgardialoger av SKR (2020) och Boverket (2020), vars förlaga konstruerades i slutet av
1960-talet (se Tahvilzadeh i detta nummer).
I utredningar och propositioner har svårigheter att entusiasmera
medborgarna varit ett återkommande tema sedan 1970-talet. Det är svårt
att entusiasmera alla som man vill ska komma. De som kommer är vanligen
välbeställda och välutbildade (SOU 1974:21, s. 262; Prop. 1994/95:230,
s. 63; SOU 2005:77, s. 452; SOU 2013:34, s. 180). Inom forskningen finns
det åtskilliga studier av inbjudet medborgarinflytande och medborgardialoger som ofta utmynnar i slutsatser om det inte blev det inflytande som var
tänkt eller att det var fel tänkt (Khakee, 2006; Monno & Khakee, 2012). Som
instrument för demokratiförnyelse har inte medborgardialoger varit speciellt
framgångsrika (Tahvilzadeh, 2015). Medborgardialoger och det lokala politiska systemet är svagt sammankopplade. Det finns inget som tyder på att
det har utvecklats någon institutionaliserad ordning med medborgardialoger
som är anpassade eller knutna till det reguljära politiska systemet (Hertting
& Klijn, 2018).
När det gäller syftet att få fram bättre beslutsunderlag i planprocessen
är det något som dock alltjämt betonas från officiellt håll: ”Medborgarnas
kunskaper och erfarenheter kan bidra till bättre beslutsunderlag” (Boverket, 2020). Men det verkar inte finnas något stöd för att detta faktiskt sker:
”Resultatet av medborgardialogen ska ge ett underlag som medverkar till en
kvalitativt bättre planering. Det saknas ännu forskning och utvärdering som
visar på att det verkligen blir så.” (Boverket, 2019). Ungefär samma slutsats
drogs av erfarenheter redan under 1970-talet, nämligen att ”de flesta medinflytandeförsök inte fått några omedelbara utslag i kommunernas planering”
(Miller et. al., 1982; se Elander i detta nummer).
TRE EXEMPEL

Den föregående framställningen utmynnar i två slutsatser. Det ena är att det
har etablerats en idé om att när enskilda intressen bedöms främja konkurrens
och tillväxt så blir det ett allmänintresse. Det andra är att trots alla motgångar finns det alltjämt stora förväntningar på att inbjudet medborgardeltagandet ska främja demokratiskt inflytande och bidra till bättre beslutsunderlag.
Förväntningarna på medborgarnas engagemang för att stärka den kommunala
demokratins legitimitet ökar i en tid då partier och förtroendevalda har spelat
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ut sina roller som förmedlare av medborgarnas intressen. Det har blivit upp till
medborgarna själva att ”själva bevaka sina intressen i kommunens planarbete”
(SOU 2013:34, s. 178). Men hur ser förutsättningarna ut för det? Nedan ges
tre exempel på förekommande komplikationer.
Exempel 1: Vanligt är att medborgarna ska bjudas in så tidigt som möjligt
i processen. Men det är inte alltid så enkelt. Låt säga att en byggherre vill
genomföra ett projekt som kommunledningen finner angeläget. Om det är
ett stort projekt så vill byggherren ha en överenskommelse med kommunen
på förhand. Det är efter att en sådan överenskommelse är fastställd som det
är möjligt att presentera projektet för en allmänhet. Den formella planprocessen har inte startat, vilket betyder att ett inbjudet medborgarinflytande
skulle infalla tidigt i planprocessen, precis som Boverket rekommenderar. I
praktiken är det inte så inte tidigt eftersom det redan finns en överenskommelse mellan kommun och byggherre som inte kan ifrågasättas. I tidigare
skeden, innan överenskommelsen är gjord, kan det inte ske någon medborgardialog. Ett skäl till det är att det i detta skede finns planeringsunderlag
vars publicitet skulle kunna hota ekonomiska och andra intressen, vilket
betyder att de kan hemlighållas.
Exempel 2: För planerare, och inte minst de som ansvarar för genomförande
av medborgardialoger, kan det uppstå en del oklarheter kring syften med och
ramarna för den aktuella dialogen. Å ena sidan kan allmänintressen hänföras
till PBL:s portalparagraf där anges att planläggningen ska främja ”jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden” och en ”långsiktig hållbar livsmiljö” för
dagens samhälle men också för ”kommande generationer” (SFS 2010:900,
1 kap. 1 §). Å andra sidan kan kommunens överordnade mål vara att främja
attraktivitet och ekonomisk tillväxt. Privata entreprenörer som utifrån
sina enskilda intressen visar att de kan bidra till detta övergripande mål blir
därmed företrädare för ett allmänintresse. Om det senare utgör en ram för
vad som kan diskuteras under en dialog finns det inget utrymme för att lyfta
målkonflikter och ett bredare perspektiv på jämlika levnadsförhållanden
eller biologisk mångfald.

redan lagts fast vad som är av allmänt intresse i en konkret plan blir dialogen
ett konsensusinriktat och legitimerande verktyg där endast smärre åsiktsskillnader kan hanteras. Dialogen blir då en del av en avpolitiserad planeringsprocess där näringslivets intressen har blivit ett allmänintresse överordnat andra allmänna intressen. Därmed är det inte så underligt att dialogerna
inte leder till ”bättre beslutsunderlag”.
Under 1970-talet var problemställningen att planeringen var ”expertstyrd” och borde ”politiseras”, det vill säga att grundläggande konflikter
borde synliggöras (SOU 1979:66). Situationen idag är likartad, men med den
skillnaden att osynliggörandet av konflikter och maktstrukturer i samhället
har blivit en del av en överordnad politik. När och hur ges det möjlighet att
i dialoger konkretisera vad som i PBL:s portalparagraf anges som ”jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden” innebär i relation till byggherrars och
entreprenörers enskilda intressen? Vi landar här i en slående paradox: bara
när enskilda intressen bedöms främja konkurrens och tillväxt så blir detta ett
allmänintresse. Trots detta uttrycks förväntningar på att inbjudet medborgardeltagande ska främja demokratiskt inflytande och ett bredare beslutsunderlag. Sammantaget säger den dominerande politiken att vid inbördes
konflikt bör konkurrens och tillväxt alltid ges företräde framför demokratiskt inflytande. ◓◗

Stig Montin
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Johansson och Lena Lindgren), utgiven på Studentlitteratur 2018 samt
Moderna kommuner (tillsammans med Mikael Granberg), femte upplagan,
utges av Liber Förlag, 2021.

Exempel 3: Medborgardialoger kan användas för att förebygga överklag
anden. Inte minst i samband med förtätning och när många bostäder ska
byggas under kort tid kan det finnas motiv till sådant förebyggande medborgardeltagande, eller som några bransch- och kommunföreträdare uttryckt
det: när planer utformats i dialoger ”så upplever invånarna förhoppningsvis
inte att deras makt ligger i eventuella överklaganden, utan i samtalen mellan
kommun, medborgare och byggare” (Berg et. al., 2017). Det kan såldes finnas
incitament för sakägare att bjuda in till dialog med medborgarna eftersom
det skulle ge dem legitimitet att driva sina intressen som allmänintresse
gentemot politiker och planerare (Eriksson, 2018).
VART ÄR VI PÅ VÄG?

När medborgardialoger ramas in på sådant sätt som de tre exemplen ovan
illustrerar begränsas också utrymmet för ifrågasättanden. När det i praktiken
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glossy white painted wall
stainless steel
leather-wrapped handrail

grey patterned linoleum
aluminum profiles
grey textured carpet
patterned terrazzo
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Moa Tunström

På spaning efter dialogen i
svensk planering
Dialog är ett buzz word på fältet samhällsplanering i meningen att det är ett
starkt ord som används mycket av kommuner, arkitekter och konsulter för
att signalera något särskilt angående en planeringsprocess (Boverket, 2010;
Cornwall, 2008; Lindholm et al., 2015; SKR, 2021). Det kan vara till exempel
inkludering av flera aktörer eller förståelse mellan olika grupper eller aktörer
i en planprocess. Begreppet bär med sig förhoppningar om ett arbete präglat
av samarbete och tillit mellan involverade tjänstepersoner, medborgare och
andra aktörer. Det får oss kanske till och med att se bortom ojämlika maktrelationer? Men det är inte helt uppenbart vad det betyder i praktiken.
Det som jag här kommer kalla dialogarbete i planering är ett exempel på
planering som en kommunikativ praktik. Det är ett arbete där samtal, möten
och kommunikation är centralt, och dialog är en metod för att nå förståelse,
tillit och – kanske – konsensus. Kommunikativa praktiker såsom dialog är
intressanta eftersom de sätter ljus på spänningen mellan det formella planeringssystemets krav och mer experimentella praktiker. Inom, och vid sidan
av, det reglerade planeringssystemet och de formella beslutsvägarna pågår
mindre reglerade och platsspecifika kommunikativa aktiviteter. Det är inte
helt lätt att få en överblick över dem. Ett sätt att arbeta kan vara nästintill
formaliserat i en kommun men inte i en annan.
Vänder man sig till forskning och policyskapande om medborgardeltagande i planering så måste man vara medveten om att det finns olika synsätt
representerade även där. Det finns strävanden som primärt syftar till att generera nya och bättre verktyg och praktiker för deltagande (t. ex. SKR, 2021)
och det finns forskning som vill undersöka och dekonstruera deltagande och
dialog som samhällsfenomen (MacCallum, 2009; Wiberg, 2018). Dessutom
finns det forskning som problematiserar vad medborgardeltagandet egentligen kan leda till (Carvalho et al., 2016; Soneryd & Lindh, 2019; Tahvilzadeh,
2015). Deltagande i planering kan således uppfattas på olika sätt, och det
är svårt att generalisera eller dra slutsatser om vad som fungerar bäst. Det
är inte min ambition här att komma fram till den bästa metoden, eller att
presentera tidigare forskningsperspektiv i detalj. Istället vill jag presentera
och diskutera hur dialogarbete i svensk planering görs, med utgångspunkt
i egen forskning inom projektet Medborgardeltagandets effekter. Den här
artikeln är ett försök att ge begreppet dialog i planeringspraktik en del form
och innehåll, men jag kommer också belysa de utmaningar vi mötte i forskningsprojektet när det gällde att komma dialogarbetet nära.
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HUR ÅTERFINNER VI DIALOGEN?

En planeringsdialog kan komma till av flera olika anledningar. Det kan
finnas behov från den kommunala administrationens sida av ny kunskap
om en plats eller ett område, av perspektiv från en viss samhällsgrupp, eller
av verktyg för att hantera lokala meningsskiljaktigheter. Dialog kan också
vara ett nödvändigt verktyg i stora projekt med många involverade aktörer.
De här olika typerna av situationer implicerar att det kan finnas olika typer
av dialoger, liksom olika typer av metoder i och resultat av dialogerna. Det
skulle visa sig att de också dokumenteras på olika sätt.
Att ha just dialogarbete i planering som studieobjekt visade sig vara en
utmaning. Det framkom tidigt att det inte är uppenbart vilka processer och
vilka aktiviteter som faktiskt kan sägas utgöra – eller vara en del av – en
dialog i planering. Objektet tedde sig flyktigt och vi forskare fick tillsammans
med våra kontaktpersoner i kommunerna försöka nåla fast det.
Det material vi tillsammans samlade in bestod av dokumentation av
kommunala planeringsprocesser med ’ambitiösa’ dialoginslag. Det betyder
processer kring nya planprogram, detaljplaner, översiktsplaner eller nån
form av visioner där kommunerna gjort något utöver det i PBL lagstadgade
samrådet. Det är kanske viktigt att påpeka att den här typen av dialogarbete
inte är den enda arenan för deltagande i planering, men det var vårt fokus i
projektet. Dokumentationen av det här arbetet visade sig vara varierad och
osystematisk, och innehöll i olika grad detaljerad dokumentation av sådant
som möten, evenemang, gruppdiskussioner, webenkäter med mera. Ibland
fanns en sammanfattande redogörelse av dialogarbetet i det färdiga plan
dokumentet, ibland fanns information på en hemsida, ibland fanns en detaljerad och omfattande rapport särskilt för dialogarbetet, där både intentioner
och resultat presenterades. I många fall fanns endast delar av arbetet dokumenterat, till exempel ett av flera möten eller en av flera evenemang.
Jag vill uppehålla mig lite vid vårt empiriska material, eftersom de
utmaningar vi stötte på i insamlingen av det berättar något viktigt. Datainsamlingen gjordes tillsammans med representanter från de kommuner
som ingår i studien. De kommunala representanterna var våra guider in i
det kommunala dialogarbetet. I vissa fall var dokumentationen alltså väldigt
begränsad med endast kortfattad information om metoder och deltagare,
och i andra fall fanns fullödiga rapporter. Det finns inte någon standardiserad
formell rapport för genomfört dialogarbete utöver samrådsredogörelsen, och
det finns inga generella krav vad gäller metoder, antal deltagare, resultat eller
återkoppling till deltagarna. Därav måste vi fortfarande se dialogarbetet som
en experimentell praktik, menar jag. Kommuner, och tjänstepersoner, gör på
olika sätt.
Det kan därför vara svårt att på en övergripande nivå lära av tidigare
praktik. Det går naturligtvis att lära sig en del, men det är då grundat i en
väldigt varierad dokumentation. Det är också svårt att göra systematiska
jämförelser av dialogarbetet över tid. Kanske är vårt projekt det första riktiga
försöket att skapa ett underlag för en sån historiskt jämförande diskussion?
Det material vi samlat in och sammanställt kan trots allt berätta en hel del
om både intentioner och resultat. Dokumentationen beror dock mycket på
de som varit involverade i arbetet. Hur de valt att dokumentera en process
styr kunskapen om den. Antingen ser man detta som ett problem för prak30

tiken, eller faktiskt som essensen i dialogarbete. MacCallum (2009), till exempel, ser dialogarbete som till sin karaktär specifikt för en viss plats, en viss
tid, en viss fråga, så varje process är i någon mån unik. Jag själv lutar dock
mer åt att det är ett problem att vi – forskare, tjänstepersoner och medborgare – inte lätt kan gå tillbaka i ’arkivet’ för att se vad som gjordes och vad
dialogarbetet ledde till.
Så, redan innan vi börjat undersöka vad materialet faktiskt kunde
berätta om svenska kommunala dialogpraktiker, så hade vi alltså lärt oss att
arbetet inte dokumenterats så systematiskt. Det blev tydligt att bakom pratet
om dialoger i planering så döljer sig en svåromfattad massa av praktiker,
händelser, platser och personer. Dialogen i form av ett objekt eller en enskild
händelse är svår att få fatt i.
Det objekt vi valde att utgå ifrån var dokumentationen av kommunala planeringsprocesser där man försökt göra något utöver det lagstadgade samrådet.
”Utöver” betyder alltså att kommunerna i någon mån experimenterar. Men,
även om vi fann 106 processer och 714 aktiviteter som kommunerna (genom
kommunrepresentanterna i projektet) själva karakteriserade som präglade
av dialogarbete så måste vi anta att vi inte har en fullständig kartläggning.
Det vill jag dock påstå mer är ett problem för planeringspraktiken än för oss
som forskare. Materialet är trots allt en unik översikt av nutida dialogarbete
i planering i Sverige. Det ger oss möjlighet att se hur den kommunikativa
praktiken tar sig uttryck, och att analysera hur den praktiken bidrar till nytt
meningsskapande om deltagande i planering.

bostadsbyggnation i existerande områden. Att detta är den största kategorin
förvånar nog inte, utan passar väl in i vår tids stadsutvecklingsdiskurs med
fokus på att bygga inåt och i närheten av existerande bebyggelse och infrastruktur. Därpå följer projekt som handlar om offentliga/gemensamma rum
som parker, torg, små lokala centrum och liknande.
Nästa kategori har vi kallat Strategi, och i den finner vi sådant som nya
översiktsplaner, gestaltningsprogram och visioner. Båda dessa typer av
projekt är sådana som bör passa bra för dialogarbete, eftersom de så tydligt
rör kommunens gemensamma och kollektiva ytor. Infrastruktur är kategorin
för väg- och transportrelaterade kommunala planer och Områdesutveckling
syftar till projekt av både fysisk och social karaktär i existerande områden.
Den sistnämnda är kanske den kategori som ofta instinktivt förknippas
med dialogprocesser, där dialoger med de boende är ett av verktygen för att
förbättra både den sociala situationen i ett område och den fysiska miljön,
samt ge de boende röst för att skapa engagemang. Den sista kategorin är
liten, men den innehåller tre stora ganska prestigefyllda projekt som utvecklar nya stadsdelar. Dialogarbete och deltagandeplanering sker alltså i olika
typer av frågor, områden och skalor. Det organiseras inte bara för att hantera
en protest eller lösa sociala problem, utan också till exempel för att säkra
stöd för nybyggnation. Dialog framstår som en planeringsmetod som tas till
i en tillväxtorienterad stadsutveckling. Men för att komma närmare vad en
dialog i planering är så behöver vi veta mer än vad den här kategoriseringen
kan berätta.

FINNS DET NÅGRA SÄRSKILDA PLANERINGSFRÅGOR MAN HAR DIALOG OM?

VILKEN FRÅGA SKA MEDBORGARNA SVARA PÅ I DIALOGEN?

Ett sätt för oss att inleda vår spaning efter dialogen var att se efter om dialog
arbetet rör några särskilda planeringsfrågor. Som tabellen nedan visar så
representerar vårt material väl vad svensk stadsutveckling handlar om, i alla
fall i kommuner med befolkningsökning och bostadsbrist. Förtätning är den
största kategorin i vårt material, det vill säga projekt som handlar om mindre

Ett till steg närmare planeringsdialogen kommer vi genom att skaffa oss en
uppfattning om vad det är för frågor som medborgarna bjuds in att svara
på. Det kan vårt material ge viss information om, och det kan också förtydliga medborgarnas roll i dialogerna. Hur de tilltalas och vad de ombeds ha
kunskap om, säger något om kommunens syn på dem. Först ska det sägas att
den dokumentation som finns ger en bild av att det är ganska svåra frågor
som ställs till dem. Det är vanligt med öppna frågor om vad man som boende
på en viss plats vill i framtiden, vad som betyder något i ens vardagsliv och
vad som är viktigast för en själv. Att svara klokt på sådana frågor och för att
få inflytande på den lokala utvecklingen kan inte vara lätt. Dessutom vet
deltagarna sällan hur svaren kan komma att användas. Är just min åsikt här
och nu verkligen viktig? Följande är ett försök till en typologi av de ’frågor’/
inbjudningar som vi sett i den tillgängliga dokumentationen:

Tabell 1. I vilka planeringsfrågor genomför man ’ambitiösare’
dialogarbete, enligt vår studie?
Dialogtema

Antal processer

Förtätning

42

Offentligt rum

25

Strategi

14

Områdesutveckling

13

Infrastruktur

8

Stor nyexploatering

4

Totalt antal processer

106

• Kom och få information om kommande planprocess eller liknande, dvs.
ingen direkt fråga.
• Kom och få kunskap om stadsutveckling och planeringsprocess, dvs. en
pedagogisk ambition, eller en strävan efter acceptans
• Kom och ge oss av din kunskap, dvs. din lokalkännedom, ditt
ungdomsperspektiv, ditt barnperspektiv eller liknande.
• Kom och säg din åsikt, ge oss dina synpunkter på föreslagen utveckling
• Kom och ge förslag på förändringar och åtgärder som du skulle vilja se
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Det är vanligt att kommunen bjuder in medborgare att ge synpunkter
eller ta emot information. Kom och säg din åsikt om planerna för [platsens
namn]! eller: Välkommen till informationsmöte om planerna för [platsens
namn]! Den här typen av inbjudningar är vaga och förpliktigar egentligen
varken till dialog eller till inflytande. Det finns några få exempel i vårt material på där medborgarna explicit bjuds in för att komma med egna förslag,
och några ännu färre där de ska få tycka till om ett antal alternativa förslag
eller lösningar på ett planeringsproblem. Det indikerar att medborgarna inte
har lika stark position i dialogerna som andra aktörer.
Många gånger är det faktiskt inte helt tydligt vad det är deltagarna bjuds
in till. En anledning kan vara att många av dialogaktiviteterna sker i det som
brukar benämnas som tidiga skeden i planeringsprocessen, då det fortfarande
är oklart exakt vad som ska ske. Det kan betyda att det finns möjlighet för
medborgarna att påverka, men det kan också göra att den kunskap eller de
åsikter medborgarna förmedlar till kommunen inte får så stor betydelse i
slutänden. Det tidiga skedet öppnar möjligheter för kommunen att prova
flera olika typer av metoder för interaktion, men en styrd dialogaktivitet
med specifika frågor, enkäter eller förslag att ta ställning till kan naturligtvis
framstå som mer konkret.
Många av de frågor som finns i dokumentationen av aktiviteterna är
av typen ‘ vad tycker du är bra/dåligt på [platsens namn]?’. Medborgarna
tilltalas då som individer, med personliga åsikter baserade på deras situation
och vardagsliv. Det förekommer också frågor som försöker fånga aspekter
av platsidentitet, platskänsla och vardagslivets geografier, av typen ‘ Vilken
är din favoritplats?’ eller ‘ Vad brukar du göra på den här platsen?’. Det är
intressanta och viktiga frågor, men det är svårt att se hur de ska utvärderas
och ges betydelse i en planeringsprocess, eller hur deltagarna ska kunna
ställa kommunen till svars för dem. De är inledning till ett samtal mer än
till en demokratisk process. Om man frågar medborgare ‘ Är det viktigt att
[platsens namn] är miljövänligt?’ och deltagarna svarar ja/nej, vad får det för
betydelse? Och att fråga ‘ Vad saknas/kan förbättras på/i [platsens namn]?’
är inte att bjuda in till inflytande.
Ibland syns tydligt ett pedagogiskt syfte, med inbjudningar av typen
‘ kom och få kunskap’. Det handlar då explicit om att kommunen vill lära
medborgarna om samhällsplanering och om hur själva planprocessen går
till. Det skulle kunna förstås som att medborgarnas åsikter eller kunskap om
sin plats får sin legitimitet först efter att de fått kunskap om samhällsplanering. Man vill få medborgarna att förstå och acceptera förändring. Det här
är ytterligare illustration av hur luddiga begrepp som dialog, deltagande och
inflytande är.
DIALOG ÄR INTE EN METOD, UTAN FLERA

Planeringsdialogen får sin form genom bland annat valet av metod för de aktiviteter som genomförs inom ramen för den (Fung, 2006). Metodval påverkar
sådant som antal deltagare, vilka frågor som ställs och vad dialogen kan leda
fram till. Ett mötes storlek kan göra vissa typer av teman och frågor mer eller
mindre lämpliga, en aktivitet på webben når kanske fler än en aktivitet på en
fysisk plats vid en viss tid, och antalet deltagare påverkar möjligheterna att få
till en dialog i betydelsen utbyte av tankar, idéer och kunskap mellan de som
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deltar.
I vår kartläggning hittade vi 106 processer och 714 aktiviteter. Det
betyder att i många processer ingår mer än en aktivitet, och ofta också mer
än en metod. Nedan följer de viktigaste typerna av metoder som finns i vårt
material. Det är viktigt att ha i minnet att kategorierna är våra egna och att
de är baserade på just vårt material. Kategorierna är alltså inte analytiska och
syftet är här inte att analysera graden av demokrati eller liknande utan att ge
begreppet dialog form och innehåll.
Vårt material berättar att dialogarbetet i stadsplanering i Sverige under
början av 2000-talet huvudsakligen sker i form av workshops, gruppmöten,
Tabell 2. Metoder för dialog
METOD

Antal aktiviteter

Workshop, dvs. mindre möte med specifik grupp 169
där det också sker praktiska aktiviteter som
innebär att deltagarna skapar ny kunskap, nya
förslag, nya visioner.
Gruppsamtal, dvs. mindre möte med specifik
grupp

164

Plats, dvs. en yta, paviljong eller en lokal t ex
på torget eller i köpcentrumet för evenemang,
utställning etc.

129

Större möte för information i första hand, med
många deltagare

114

Vandring (gå-turer av olika slag med grupp)

34

Enkät eller intervju med direkta möten mellan
den som håller i enkäten/intervjun och den som
deltar

35

Web-baserat deltagande med digitala verktyg
som web-enkät, dataspel etc.

24

Mer än en av metoderna ovan i en aktivitet (dvs.
det finns inte tillräcklig information för att dela
upp i distinkta aktiviteter)

16

Ovanliga fall (film, nyhetsbrev, jury, styrelse
arbete, omröstning, praktiskt arbete, brädspel)

15

Inbjuden tävling (idétävlingar av olika slag)

14

Totalt antal aktiviteter
(i sammanlagt 106 processer)

714
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arbete ute på en plats och i form av större möten. Dialog är inte en metod och
av tabellen här ovan kan man fundera över om det är så att dialog inte heller
är en metod utan mer en inställning eller ambition. För att nå ambitionen
dialog så använder man olika metoder som i sig själva inte alltid innebär så
mycket dialog i meningen interaktion och utbyte.
Materialet berättar också att deltagarna ofta bjuds in som medlemmar
av sociala kategorier. De är skolbarn, medlemmar i bostadsrättsföreningar,
pensionärer, kvinnor etc. och som sådana är de inbjudna att komma med
åsikter, formulera förslag eller dela med sig av sin kunskap. Och, snarare än
en ambition att formalisera deltagande så ser dialogarbetet ut att handla om
att öka interaktionen mellan tjänstepersoner och de deltagande, att skapa
sociala kategorier och mindre grupper ur den stora gruppen medborgare,
att flytta planeringsarbetet ut från kommunkontoret till stadsdelen, och att
aktivera medborgarna i workshops av olika slag.
Utöver de större kategorierna som syns i tabellen så finns i vårt material
ett antal ovanliga fall som här grupperats till en kategori. Avsikten är inte
att osynliggöra dessa exempel. Några av ’avvikarna’ i gruppen Ovanliga fall
skulle till och med kunna anses representera det mest radikala dialogarbetet,
där kommunerna ger makt åt medborgare genom att anställa dem eller låta
dem ta beslut i en omröstning.
SÅ, VAD LÄR OSS ALLT DIALOGARBETE?

Vår kartläggning visar upp en omfattande och varierad praktik både när det
gäller metoder och frågor. De mer än 700 aktiviteterna vi fann i vår studie
indikerar att det lagstadgade samrådet inte anses räcka till. Om det handlar
om de etablerade metoderna för samråd eller om samrådens utfall är inte
möjligt att säga, men den experimentella praktiken indikerar en strävan efter
nya sätt att möjliggöra deltagande. Dialogarbetet sker i flera olika frågor,
skalor och geografier, och det tycks inte i första hand vara ett verktyg för
specifik problemlösning, utan mer ett verktyg bland andra i tillväxtorienterad
planering.
Det sker mestadels i form av workshops, gruppmöten eller i nån form av
platsbaserade evenemang, och de enskilda aktiviteterna kan inte alltid kara
kteriseras som dialoger i meningen interaktion och utbyte. I dialogarbetet
kategoriseras deltagarna inte bara som deltagare eller medborgare, utan som
t. ex. skolbarn, pensionärer, kvinnor etc. Dessa bjuds in att ha åsikter, dela
med sig av sin kunskap eller formulera egna förslag. Det framstår som om ett
syfte med arbetet är att aktivera deltagarna. Ett annat tycks vara att flytta ut
planeringsarbetet från kommunkontoret till platserna där förändring genom
planering ska ske.
Dialogarbetet i svenska kommuner på 2000-talet är bristfälligt dokumenterat. Inte odokumenterat – det är ju vår kartläggning ett bra exempel
på – men osystematiskt och i varierande grad både över tid och i rummet.
Dialog presenteras ofta som ett verktyg för en stärkt demokrati, och många
av aktiviteterna vi kartlagt är nog uttryck för sådana strävanden. Men, varken
forskare eller medborgare kan begära ut en fullständig redogörelse över
något som kommuner kallar dialoger, och det finns inte ett standardformulär
för hur en planprocess med dialoginslag som workshops, gruppsamtal,
vandringar och webenkäter ska dokumenteras, återrapporteras till deltagarna
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eller utvärderas. Praktikerna är experimentella, och deltagarna kan inte med
säkerhet ta reda på vad tidigare dialogarbete resulterat i. Dialogen är således
något skört och undanglidande.
Dialog är ett starkt begrepp som kan skapa förväntningar om samförstånd, om lika villkor och om ett samtal som metoderna, frågorna och tilltalet
i planeringsdialogerna inte alltid kan uppfylla. I några av de 106 processerna
finns det dokumentation som berättar om vilka frågor deltagarna bjuds in
att diskutera, och den synliggör att en dialog inte alltid är just en dialog i
meningen interaktion och utbyte. Det kan snarare handla om enkelriktad information eller kunskapsinhämtning, eller om en pedagogisk övning. Några
få fall finns där deltagarna får formulera sig om egna förslag eller välja mellan
alternativa förslag. Ofta får de yttra sig om favoritplatser, vardagssysslor
och liknande. Mycket hålls således öppet och förpliktigar egentligen inte till
något särskilt agerande från kommunens sida.
Kanske finns det en poäng i att särskilja mellan två olika synsätt på dialog i planering? Dels finns dialog som metod(er), och dels finns dialog som en
inställning eller attityd. Inställningen dialog sker i samtal mellan individer,
i mikropraktiker på möten och bland deltagare. Kanske är det fel att tro att
det svårfångade och individuella i människors sätt att prata och kommunicera och hur sådant som personkemi uppstår eller inte ska gå att formalisera
utan att något viktigt går förlorat? Men, som metod(er) är det ett verktyg
bland andra som kommunen har och det verktyget, menar jag, behöver man
kunna organisera, dokumentera och formalisera för att inte riskera att det
blir helt illegitimt. För den fläckvisa dokumentationen, och den informella
karaktären på arbetet som den bidrar till, har konsekvenser. Den leder till
att varje process framstår som en enskild händelse och unik process. Visst
kan det vara så att varje fall av medborgardeltagande i planering är unikt.
Det händer på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Men, den bristfälliga
dokumentationen osynliggör en massa viktigt arbete som utförs av både
tjänstepersoner och medborgare, liksom skapar svårigheter för de som vill
lära av tidigare erfarenheter. Vårt forskningsprojekt är ett försök att, i större
skala än enskilda exempel, synliggöra det här arbetet. Om ambitionen är att
svenska kommuner ska gå från att experimentera till att kunna arbeta mer
strukturerat med medborgarinflytande så behöver det finnas möjligheter att
återkommande utvärdera och lära mer av det som gjorts förut. Därefter kan
den normativa diskussionen om bra och dåliga metoder både för planprocessen och för dess dokumentation ta vid. ◣◆
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Att se medborgardialoger
som minipubliker

– ett litet utsnitt av allmänheten som formar en tillfällig offentlighet, ett
mikrokosmos för politik.
STYRNINGEN FÖR MEDBORGARDIALOGER: DELAKTIGHETSTRAPPAN

Medborgardeltagandets förespråkare har goda skäl för sina argument, men
det har också dess kritiker. Å ena sidan hävdar optimisterna att spridningen
och den ökade tillämpningen av olika tekniker för dialog och samverkan med
medborgare är ett tecken på faktiska behov att stärka demokratisk legitimitet (Fung, 2015; Dryzek, 2010). Det inbjudna medborgardeltagandet
framstår inte alltid som en fullmogen praktik men utgångspunkten är att mer
medborgardeltagande är ett bättre alternativ än mindre deltagande. Även
om inte varje enskilt initiativ uppfyller samtliga deltagandedemokratiska
utfästelser bidrar experimenterande alltjämt till ökad jämlikhet, bättre problemlösningsförmåga och legitimitet på sikt. Olika initiativ och experiment
formar nät av ”deliberativa system” där brister i vissa forum kan kompenseras av förtjänster i andra (Parkinson & Mansbridge, 2012). Varje enskilt
forum som öppnas för deltagande behöver därför inte förverkliga alla löften
och nyttor, utan det viktiga är att utveckla mer porösa och förtroliga relationer mellan offentligt beslutsfattande och civilt samhälle över tid (Habermas,
1994).
Kritikerna hävdar å andra sidan att den globala spridningen av tekniker
för inbjudet medborgardeltagande är tvetydig och ifrågasätter dess demo
kratiserande potential (Baiocchi & Ganuza, 2016). Den representativa
demokratins väktare, vanligtvis bekymrade över relationen mellan väljare
och valda, konkurrensvillkoren mellan partierna, och andra spänningar i systemet, ser inbjudet deltagande som ett hotfullt inslag (jfr Shapiro, 2017). Det
politiska systemet som lanserar dessa initiativ är själv förvånansvärt kritiskt
(Montin, detta nummer). Folkrörelseforskare, också skeptiska, menar att det
inbjudna deltagandet sällan inriktar sig på att hantera eller förhandla artikulerade konflikter i det civila samhället (della Porta, 2013). Forskare varnar
för ’teknokratiseringen’ av deltagandet (se Soneryd och Listerborn detta
nummer) och pekar på att det framväxten av en kommersiell marknad för
tekniker och aktörer – mötesförvaltare, leverantörer av digitala plattformar,
samtalsaktivister med mera. Dessa blir ett nytt slags medium mellan folket
och dess företrädare, med oklara ansvarsförbindelser och motiv. Även om
tekniker och aktörer säkert kan besjälas av demokratiserande ambitioner står
kommersiella motiv i förgrunden (Lee, 2015). Andra kritiker uppfattar innovationer för demokrati på det hela taget som ett spel för gallerierna och som
symptom på avvecklande av demokratiska principer (Swyngedouw, 2018).
Väcker nu inte denna polarisering nyfikenhet kring vad det är som sker
i inbjudna rum för deltagande? Hur är de organiserade, vad är det för samtal
som förs, vilka deltar, fattas några beslut, vem vinner och med vilka konsekvenser för politik och samhälle? Vad är egentligen en ’medborgardialog’?
I denna artikel hävdar jag att en medborgardialog är en slags ”minipublik”

Det finns som Tunström framfört i detta nummer inga tydliga regelverk för
hur en medborgardialog ska organiseras. Regeringens ”Strategi för en stark
demokrati” lyfter medborgardialoger som ett sätt att sänka trösklarna för
medborgare att ”framföra synpunkter” (Kulturdepartementet 2018) och öka
möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen. Men hur detta ska göras
framgår inte i statliga direktiv. En betydelsefull styrande aktör som påverkar
hur medborgardialoger förstås och tillämpas, i synnerhet av samhällsplanerare och andra i den kommunala förvaltningen, är Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) (se Hertting och Hellquist, detta nummer). Även Boverket
har utvecklat liknande modeller som inspiration för samhällsplanerare.
SKR:s och Boverkets idévärldar formar ramverket för medborgardialoger
som praktik och är därför betydelsefulla. Båda organisationer tillför definitioner som är konkreta men också stränga. Konkreta för att deras modeller
bidrar med tydliga metaforer för dialogernas utformning. Stränga för att
medborgardialog definieras som ändamålsenliga och integrerade instrument
där medborgare ska ges inflytandemöjligheter i politiska beslut. SKR definierar en ”god medborgardialog” som en process som bör motverka politisk
exkludering och ”syfta till att ge resultat för det lokala samhällets utveckling”
(SKR, 2015, s. 10). Medborgardialoger anses också vara en arena för konkret
påverkan eftersom de bör ”anordnas i frågor som är påverkbara och där
beslutsfattare är påverkbara. (…) Det ska ske systematiskt och resultatet ska
användas” (SKR, 2019, s. 10). Dessutom anges att förtroendevalda bör vara
engagerade, fatta beslut och äga processer ”för att det ska bli på riktigt, om
något viktigt som skapar resultat” (s. 11). Enligt SKR:s stränga definition
finns det flera deltagandeformer som inte definieras som medborgardialog.
Ett informationsmöte räknas exempelvis inte som dialog, eftersom förtroendevalda ska vara beredda att ändra sin ståndpunkt. ”Brukardialog”, det vill
säga dialog med användare av offentliga tjänster definieras inte heller som
medborgardialog eftersom de ”…oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs
eller behöver utvecklas” (s. 10).
Boverket (2021) särskiljer i sin tur ”samråd” från ”medborgardialog”.
Samråd sker enligt Boverket när ställningstaganden är gjorda och medborgare bjuds in för att reagera på dessa. Dialoger tolkas som processer under
tidiga skeden i planprocessen när förslag fortfarande kan påverkas. Medborgardialoger definieras alltså som aktiviteter utöver det lagstadgade samrådet
som arrangeras under planeringsprocessens tidiga skeden när allmänheten
kan påverka beslutsunderlag. Boverkets definition är också sträng eftersom
det förväntas finnas ett tydligt samband mellan medborgardialog och politiska
beslut.
Hur ska då medborgardialoger organiseras för att uppnå detta syfte?
Både Boverket och SKR använder ”delaktighetstrappan” som en nyckelmetafor. Delaktighetstrappan särskiljer medborgardeltagande i fem separata
och hierarkiska nivåer: information – konsultation – dialog – inflytande
– medbeslutande. Vad dessa aktiviteter kan innebära exemplifieras av SKR
med beskrivningar och med konkreta exempel genom en databas publicerad
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på en webbsida med över 200 exempel på medborgardialog – ”Dialog
guiden” – där kommuner redogör för genomförda medborgardialoger.
Samtliga aktiviteter i delaktighetstrappans olika steg kan alltså ses som
medborgardialog, samtidigt som SKR avgränsar bort aktiviteter utan tydlig
politisk påverkan, vilka inte anses vara medborgardialog. Kan vi då förstå
medborgardialoger som endast de aktiviteter som innebär dialog, inflytande
eller medbeslutande? Metaforen med en trappa innebär att ju högre upp vi
befinner oss, desto närmare målet. Målet med medborgardialog är då att nå
”inflytande” och ”medbeslutande”. Varför är då ”dialog” bara ett mellansteg
i trappan? Kan inte dialog ses som ett sätt att kommunicera i syfte att uppnå
inflytande? Kan medbeslutande bara ske genom exempelvis omröstningar
och inte dialog? Tvetydigheten i delaktighetstrappan är att den illustrerar
alternativ i organiseringen av medborgardialog men samtidigt också är ett
recept för hur processer bör utformas. Strängheten i definitionen får oss då
att tänka på medborgardialoger i kommunal samhällsplanering som endast
de aktiviteter som medför inflytande eller medbestämmande i beslutsprocesser. Även om detta kan tyckas önskvärt, är risken att vi som vill förstå
medborgardialoger som praktik missleds. Dels definieras många aktiviteter
som fortfarande kan kallas för medborgardialog i kommunal förvaltning
bort, och dels leds vi till att ställa frågan ”på vilket steg i delaktighetstrappan
placeras dialogen?”
OM ”ARNSTEINS STEGE”

SKR motiverar användandet av delaktighetstrappan med att ”(i) flera länder
använder man sig av en delaktighetstrappa som utvecklades i USA under
1960-talet” (SKR, 2013, s.18). Grundbegreppen som utvecklats till trappan
har helt korrekt utvecklats i en artikel skriven av den amerikanska samhällsplaneraren Sherry Arnstein med titeln ”A Ladder of Participation” (1969),
vilket är den överlägset mest citerade texten om medborgardeltagande i världen idag (åtminstone enligt Google scholar). Men vem var egentligen Arnstein
och hur kom det sig att hennes metaforer från ett amerikanskt 1960-tal
definierar hur vi Sverige idag tenderar att tänka på medborgardialoger?
Sherry Arnstein var ingen forskare utan i själva verket en byråkrat och
övertygad deltagandedemokrat som ägnat sin karriär åt att försvara fattiga
och i synnerhet svarta gruppers rättigheter i ett segregerat USA. Hon fick
tidigt i sin karriär värdefulla insikter om behovet att mobilisera lokalsamhället för att åstadkomma problemlösning runt enskilda individer och problem.
Hon arbetade först som socialarbetare som hjälpte fattiga ungdomar och
familjer insnärjda i rättssystemet. Sedan gjorde hon sig känd som samhällsarbetare på segregerade sjukhus. Dessa insikter blev särskilt värdefulla när hon
blev ansvarig för att desegregera sjukhus, genom att avskaffa den diskriminerande separationen mellan svarta och vita anställda och patienter. När hon
i slutet av 1960-talet blev anställd av Bostads- och stadsutvecklingsdepartementet i USA för att arbeta med Kennedyregeringens stora stadsutvecklingsprogram var hon övertygad om att ökat medborgerligt inflytande kunde
motverka orättvisor och maktlöshet (Gaber, 2019). Stadsutvecklingsprogrammen var också genomsyrade av deltagardemokratiska mål om ”maximalt möjligt deltagande” med utsatta grupper i fattiga stadsdelar. Arnstein
blev dock överraskad över de konfunderade och ibland fientliga inställning41

arna till medborgardeltagande bland hennes medarbetare på departementet,
vilket var drivkraften bakom författandet av artikeln.
Arnstein publicerade tre forskningsartiklar under sitt yrkesliv. Artikeln
”Maximum Feasible Manipulation” (1972) är en ordagrann återgivning av
erfarenheter av misstroende, svek och manipulation som en medborgarsammanslutning i Philadelphia delar med sig för att varna andra i amerikanska städer för pågående deltagandeinitiativ. ”A working model for public
participation” skriven 1975 är en teknisk genomgång och värdering av en
specifik deltagarteknik. Dessa två texter indikerar som Gaber (2019) skriver,
att Arnstein höll strider igång på flera fronter samtidigt. Å ena sidan skrev
hon tekniskt nyanserade och pragmatiska analyser för att underbygga det
federala departementets styrning av stadsutvecklingsprojekt mot mer deltagardemokrati. Å andra sidan ville hon genom folkbildning engagera och ge
röst åt aktivister i fattiga stadsdelar. Detta är bakgrunden till ”A Ladder Of
Citizen Participation” som slår ett slag för medborgardeltagande som ”medborgarmakt”. Syftet bakom sådana aktiviteter ska enligt Arnstein (1969) vara
att fördela makt för att fattiga medborgare ska ges uppriktiga möjligheter att
avgöra hur information delas, hur mål och politik formuleras, hur skattemedel fördelas, hur program förverkligas och hur orättvisor avskaffas. Detta ska
ske genom större medborgarkontroll, delegerad makt och partnerskap. Att
genom tillitssökande aktiviteter, konsultationer och information engagera
medborgare i deltagande är symboliska aktiviteter utan medborgarmakt, och
därför inte deltagande, enligt Arnstein. Hon påpekade också att deltagande
som utformas som manipulation eller terapi, steg som för övrigt inte finns
med i SKR:s tolkning, bör förstås som ”ohederliga och arroganta” strategier
från makthavare (Arnstein, 1969, s. 218).
Arnsteins försvar för medborgardeltagande som transformativ praktik
har onekligen uppskattats i en värld där många fattiga fortfarande står utan
röst och demokratiska rättigheter. Arnsteins stege har dock paradoxalt
nog omvandlats till ett verktyg och språk som huvudsakligen används av
makthavare och offentliga verksamheter som vill legitimera sina motiv och
praktiker. Även om detta kan ses som en framgång för deltagardemokratiska
idéer bör vår nyfikenhet inför medborgardialoger också förses med en gnutta
kritisk ansats: medför inbjudet medborgardeltagande alltid en överföring
av makt till medborgare? Finns det andra uppdaterade modeller som kan få
oss att förstå hur medborgardialoger kan arrangeras och fungera i politisk
styrning?
DEMOKRATIKUBEN: MEDBORGARDIALOG SOM TREDIMENSIONELL MINIPUBLIK

Forskningen erbjuder en omfattande verktygslåda för analyser av inbjudet
medborgardeltagande. Här vill jag avgränsa mig till begreppet ”minipubliker”. Ett rum för inbjudet deltagande kan ses som en mikrooffentlighet för
ett urval av allmänheten som upprättas med syftet att involvera dem i olika
interaktioner i ett givet tidsspann och med vissa motiv och förhållningsregler. Minipubliken som samlar en grupp människor i vissa syften kan ses som
ett politiskt rum eftersom den utformas på olika sätt med olika motiv: hur
deltagare rekryteras, hur de kommunicerar och hur deltagandet tillåts påverka politiken kan variera.
Ryan & Smith (2014) skiljer mellan tre olika typer av minipubliker: De
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restriktiva formas genom representativa urval av deltagare med slumpmässiga eller kvasi-slumpmässiga metoder, både för att spegla allmänheten och
för att säkerställa vissa gruppers närvaro och kompensera för skeva maktrelationer. Syftet är att utveckla djupare former av interaktioner om politiska
sakfrågor. Mindre restriktiva minipubliker utgår från representativa och
styrda urval och att gruppen ska vara tillräckligt liten för att kunna utöva
genuin deliberation (djupare diskussioner och överläggningar). Men de öppnar ändå upp för grader av snedvridet urval då deltagare delvis rekryteras
utifrån öppen inbjudan. Den typ av minipubliker som är vanligast i modern
politisk styrning är de expansiva som inkluderar mer restriktiva forum, men
också mer löst sammansatta publiker där inbjudan är öppen och deltagarna
kan delta på helt eget initiativ. Fung (2003) kallar utformandet av expansiva
minipubliker för ”recept för offentliga sfärer”. Denna ambition kan ses som
en normativ utgångspunkt för deliberativt medborgardeltagande: att hela
ett splittrat och förstelnat politiskt samtal i den offentliga sfären genom mer
jämlika möjligheter till överläggningar mellan medborgare och makthavare.
Den som utformar en expansiv minipublik står inför flera valmöjligheter. Förutom graden av inflytande som delegeras till minipubliken som
Arnstein diskuterar, betonar Fung (2006) två ytterligare dimensioner: hur
rekryteras deltagare och hur sker kommunikationen? (Figur 1). I varje diFigur 1. Demokratikuben: tre dimensioner av design för medborgardia
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mension finns ett antal typiska sätt att organisera deltagandet som kan vara
mer eller mindre inkluderande och intensiva. Även om Fung är en förespråkare för deliberativa former av deltagande med tydlig koppling till politiskt
beslutsfattande, är utgångspunkten för hans demokratikub inte att föreslå en
specifik design. Syftet är snarare att åskådliggöra egenskaper – eller institutionella designmöjligheter – som medborgardialogers arrangörer har att
välja emellan. Varje arrangör av en medborgardialog har ett stort antal beslut
att fatta som inte bara kan förstås utifrån uppåtsträvande kliv på en stege.
Demokratikuben åskådliggör fler möjliga kriterier för medborgardialoger,
till nytta både för forskning och praktik. Ett sätt att organisera en interaktion mellan makthavare och medborgare kan innebära vissa specifika nyttor
i relation till ett värde, och en enskild process uppfyller sällan alla möjliga
nyttor. Genom att se en systematik i hur medborgardialoger utformas kan
vi förhoppningsvis på ett mer nyanserat sätt relatera nyttor till värden som
legitimitet, rättvisa och effektivitet. Nedan följer en kort beskrivning av de
tre dimensionerna och olika designmöjligheter.
REKRYTERING AV DELTAGARE

I den mest öppna deltagandeformen söker rekryteringen en ”makropublik”.
Information och argument presenterade i debattartiklar i media, tidningsannonser och TV-klipp riktar sig till hela den offentliga sfären. I andra änden av
skalan är deltagande så restriktivt att bara experter involveras, vilket kännetecknar processer inom expertförvaltning. Däremellan förekommer olika
urval av deltagare vanliga i medborgardialogspraktik. Genom öppet självurval
rekryteras deltagare genom öppen annonsering och inbjudan till olika möten
där deltagare väljer ut sig själva, vilket ofta leder till att de med mest intresse,
tid och resurser deltar. För att balansera öppet självurval kan rekrytering
också kompletteras med öppet riktat urval till grupper som upplevs önskvärda
att ha närvarande för interaktioner, utan att nödvändigtvis stänga deltagande
för andra. Att rikta sig till föreningsföreträdare, företagsrepresentanter eller
andra sakägare och med professionella intressen i frågor som ska diskuteras är
vanliga sätt att engagera aktörer med ofta starka intressen och förgrundade
åsikter. Ibland bjuds bara dessa intressenter in för att lösa komplexa frågor
och i andra fall kan de bjudas in till möten där också andra deltagare finns
närvarande. Rent slumpmässiga urval görs genom statistiska metoder för att
säkerställa minipublikens representativitet för en större population: exempelvis hela landet, hela staden, eller en specifik stadsdel.
KOMMUNIKATION

”Dialog” beskriver ett slags ömsesidig kommunikation mellan deltagare
och arrangörer i minipubliken – men det är inte den enda möjliga kommunikationsformen. På ett öppet stormöte är interaktionen oftast begränsat
till ensidig informationsspridning där deltagaren lyssnar som åskådare.
Enkäter om hur en plats upplevs eller klisterlappar som sätts på kartor där
deltagare tycker till om sin miljö handlar också om enkelriktad kommunikation. Genom att uttrycka preferenser registreras och summeras deltagarnas
uppfattningar. Dialog förs när det ges utrymme för öppen och ömsesidig
kommunikation, exempelvis genom att möjliggöra för deltagare att utveck44

la preferenser. Genom gruppdiskussion eller debatter kan deltagare utbyta
tankar och reflektioner, lära sig och utveckla sina ståndpunkter – eller forma
nya åsikter. Diskussioner kan bidra till att forma kluster av preferenser som
sedan kan aggregeras och genom sammanställningar eller förhandlingar
mobilisera stöd eller leda till kompromisser och beslut, exempelvis i form
av en omröstning. Ytterligare ett steg mot dialog innebär att uppmuntra till
deliberation. Det inträffar i ett första steg när deltagarna diskuterar för att
förstå andras (och kanske även sina egna) värderingar och preferenser, och
bakgrunden till dessa åsikter. Att förstå vilka meningsskiljaktigheter som
finns och varför de finns öppnar upp för nästa steg i deliberation: att försöka
uppnå samförstånd (i olika grader) med varandra baserade på resonerande,
argumenterande och principiella ståndpunkter.
GRAD AV INFLYTANDE

Demokratikuben skärper till Arnsteins definition av ”medborgarmakt”.
Även om information inte innebär dialog är deltagande i exempelvis ett
stormöte ett tillfälle där deltagare kan vinna personlig nytta genom att få
insyn och kunskap om politiska frågor. Planerare och politiker som närvarar
på stormöten eller tar del av smågruppsamtal kan påverkas av de känslor och
tankar som förmedlas i diskussioner. Med retorik kan deltagare påverka en
mottagare om att ett visst perspektiv är viktigt och rätt, vilket kan ses som
en kommunikativ påverkan. Minipubliker fungerar ofta som rådgörande eller
konsulterande inslag i politiska processer. Hur råd som deltagare bidrar med
tas vidare beror i sin tur på vilka som deltagit och hur kommunikationen
ordnats. Mer tydliga inslag av påverkan definieras som samstyrande eller
direkt auktoritet. Samstyrande är en relativt stor spännvidd av överenskommelser där det politiska systemet och externa aktörer delar på ansvaret i en
gemensam angelägenhet. Det kan handla om att rekrytera medborgare till
en styrelse som fattar beslut om en offentlig verksamhet, eller att delegera en
andel av en större budget för renovering av en stadsmiljö till en deltagande
budgetprocess. Direkt auktoritet syftar ofta på en ovanlig bestämmanderätt
som kan handla om delegation till exempelvis en förening gällande förvaltning av ett område eller en fråga.
AVSLUTNINGSVIS

Som denna genomgång visat så är Demokratikuben ett mer nyanserat
verktyg för att förstå medborgardialoger än delaktighetstrappan. Även om
varje steg i respektive dimension fortfarande är öppet för tolkning, har vi
flera möjliga och mer precisa definitioner av vad en medborgardialog kan
vara. Demokratikuben ramar in minipubliker som ett politiskt rum som kan
ha olika egenskaper och därför olika effekter. I nästa artikel ska vi tillämpa
modellen för att förstå medborgardialoger i svenska kommuner. 
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I denna artikel ska Demokratikuben tillämpas för att skapa en djupare förståelse för medborgardialoger som minipubliker och som politiska rum. När
den amerikanska statsvetaren Archon Fung (2015) reflekterar över innovationer för inbjudet medborgardeltagande tio år efter författandet av Demokratikuben, konstaterar han att det finns flera tecken på att innovationerna
ökat i antal. Deltagande styrning har spridits till flera platser och offentliga
verksamhetsområden över hela världen, och initieras av en mångfald olika
aktörer inom statlig, privat och ideell sektor. För det andra konstaterar
han också att det förefaller som att den vanligaste formen av arrangerade
minipubliker fortfarande är öppna och offentliga stormöten. Här rekryteras
deltagare genom självurval och kommunikationen är ensidig genom informationsspridning följt av korta diskussioner i rådgivande syften. Stormöten
bidrar sällan till att uppfylla de potentiella nyttor som är möjliga för minipubliker enligt Fung som diskuterar dessa möjliga effekter i termer av legitimitet, effektivitet och social rättvisa. Legitimitet definieras som huruvida de
som berörs av offentliga beslut har goda skäl att stödja och följa beslutet och
effektivitet som organisationers förmåga att lösa ålagda problem. Social rättvisa definieras som motverkande av politiska ojämlikheter genom att dels
undergräva resursstarka minoriteters maktövertag, dels stärka legitimiteten
och effektiviteten i beslutsprocesser och därigenom stärka marginaliserade
gruppers röst och deras välfärd.
När Fung (2015) analyserar innovationer för inbjudet medborgardeltagande konstaterar han att de har en viss inverkan på politikens effektivitet,
men att de sällan ökar den sociala rättvisan. Dessutom menar han att det i
många fall är svårt att konstatera ett samband mellan inbjudet medborgar
deltagande och ökad legitimitet. Dessa uteblivna effekter beror enligt honom på avsaknaden av sociala rättvisevärden i deltagardemokratiska reformer. Det begränsade utrymme som minipublikerna tillskrivs i det offentliga
beslutsfattandet minskar också allmänhetens stöd för dessa reformer vilket
gör att det också uteblir en politisk vilja att driva mer omfattande deltagandereformer.
Det är dock viktigt att säga att forskningsläget visar att inbjudet medborgardeltagande tillämpas på olika sätt och med olika syften på olika
platser i världen. En studie om medborgardeltagande i decentraliseringsreformer i Storbritannien undersöker exempelvis hur allmänheten i nio kommuner bjudits in i konsultationer inför reformerna (Prosser et. al. 2017).
Trots det faktum att legitimiteten för reformerna varit låg, konstaterar
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forskarna att dialogprocesserna begränsats till ytliga rådgivande aktiviteter.
Vissa processer har organiserats genom mycket inkluderande och öppna former av inbjudan till allmänheten, medan andra bjudit in mer exklusiva kretsar av lokalpolitiker och professionella intressegrupper. Givet den knappa
tid och de knappa resurser som tilldelats konsultationerna menar forskarna
att deltagandet begränsats till ”ohälsosamma nivåer”. En orsak bakom detta
anges vara de statliga förhandlarnas ovilja till kompromisser.
I andra fall tillämpas mer intensiva former av deltagande som möjliggör
en större påverkan på planeringsprocesser, vilket visas i en studie som tittar
närmare på städers dilemman med omfattande utflyttning, med exempel
från delstaten Ohio i USA (van Maasakers et. al., 2020). Krympande städer
får ofta problem med övergivna fastigheter och tomter som förfaller och
i det här fallet har det motiverat kommuner att tillämpa intensiva former
av medborgardeltagande. I denna studie analyseras organiseringen av 16
medborgardeltagandeprocesser i fyra olika städer med Demokratikuben
och resultaten visar att organiseringen av minipublikerna huvudsakligen
följer tre former. En vanlig form är ett brett och öppet deltagande med
många deltagare med rekrytering genom öppet självurval och där deltagare
får uttrycka sina preferenser. Den andra deltagandeformen präglas av mer
begränsade och riktade urval av deltagare som ges mer inflytande genom att
få påverka utformningen av strategiska planer, eller att få bestämma över
utvecklingsstrategier för de övergivna fastigheterna. Enligt forskarna kompletterar de tre formerna av deltagande varandra då de tillämpas vid olika
skeden i planprocessen och bidrar till en bättre problemlösningsförmåga
(van Maasakers et al., 2020).
I projektet Medborgardeltagandets effekter har vi med Demokratikuben som analysverktyg kartlagt hur medborgardialoger i svensk kommunal
samhällsplanering organiseras för att tillföra perspektiv på hur medborgardialoger organiseras och hur det kan utvecklas.
MEDBORGARDIALOGER SOM MÅNGTYDIG PRAKTIK

För att åskådliggöra vad en medborgardialog är har vi utgått från att det dels
är en ”process” som integreras i en planeringsprocess och som består av en
eller flera ”aktiviteter” – möten, evenemang, enkäter med mera (se Tunström
detta nummer). Vissa processer kan innefatta många aktiviteter, medan
andra processer endast innefattar en eller ett par. Varje aktivitet kan ses som
en enskild minipublik som upprättas för att uppfylla dialogens syften i planeringsprocessen och som i sin tur präglas av olika designval. I figur 1 kan
vi se att 30 av de 106 kartlagda dialogprocesserna arrangerades genom en
aktivitet. Majoriteten av processerna har alltså organiserats genom två eller
flera aktiviteter, ibland upp till ett 50-tal aktiviteter. Varje aktivitet innebär
att en minipublik med unika egenskaper öppnas upp. Tillsammans formar
aktiviteterna en övergripande dialogprocess.
Den skarpaste bilden av minpublikerna som politiskt rum ges om vi
analyserar dialogaktiviteterna i sig. Intressanta mönster tydliggörs också om
vi beskriver de övergripande processernas designegenskaper. Över hälften
av medborgardialogsprocesserna använder flera olika metoder för rekrytering av deltagare. De rekryteringsmetoder som går att urskilja som vanligast
i utformningen av övergripande medborgardialogsprocesser är antingen
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Figur 1. Kartlagda medborgardialogprocesser utefter antalet dialogaktiviteter
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öppna möten och deltagares självurval den allra vanligaste metoden för rekrytering (cirka hälften). Den näst vanligaste formen utgörs av det som Fung
kallar för öppet och riktat urval. Denna urvalsmetod innebär att dialogens
arrangörer medvetet styrt urvalet av deltagare och riktat inbjudan till en särskild grupp som uppfattas önskvärd att nå. Det kan handla om exempelvis
barn, unga, funktionshindrade eller föräldrar. Den riktade urvalsmetoden är
inte alltid så ”öppen” som det kanske framstår, då till exempel deltagande
som riktar sig till barn eller elever på en skola faktiskt exkluderar pensionärer eller andra som berörs av besluten som eventuellt ska fattas. Det riktade
urvalet är alltså delvis stängt för andra deltagare, och kan därför ses som ett
mer eller mindre exklusivt deltagarurval.
Öppet självurval och riktat urval är de vanligaste rekryteringsmetoderna,
vilket indikerar att syftet med medborgardialoger huvudsakligen är att nå
grupper som inte uppfattas som professionella eller ideella företrädare för
ett särskilt intresse. Det är också väldigt få dialogaktiviteter som är sammansatta genom urvalsmetoder där deltagarna statistiskt representerar en större
population. Vårt material visar alltså att denna form av mer restriktiva minipubliker är ytterst ovanlig i samhällsplaneringens dialogarbete.
Vilka medborgare som deltar i dialoger beror alltså på två faktorer.
Dels arrangörernas annonsering, val av lokaler och tidpunkt för mötet, dels
arrangörernas prioriteringar kring vilka som ska bjudas in genom riktade rekryteringar. En vanlig uppfattning är att öppna möten inte inkluderar grup-

Kommentar: Materialet som analyserats är baserat på information om 714 genomförda medborgardialogsaktiviteter i elva kommuner under perioden 2000–2015 (se mer information på s.13-14 i detta nummer).

Figur 2. Rekrytering av deltagare utifrån antalet dialogaktiviteter
öppet självurval (27%) eller öppna och riktade urval (17%). Utifrån Fungs
definition kan detta tolkas som att minipublikerna tenderar att vara expansiva, vilket är en slutsats som stärks när vi också beaktar att endast 2 av 106
processer rekryterat deltagare genom slumpmässiga urval.
De vanligaste formerna för kommunikation i medborgardialogsprocesser är att deltagarna får utveckla preferenser eller uttrycka preferenser. En
tredjedel av processerna nyttjar flera olika metoder, medan endast några få
är deliberativa. Det är också bara enstaka processer som är strikt informerande eller summerande och förhandlande vad gäller kommunikationsform.
De allra flesta processer (81%) har också kategoriserats som konsulterande
eller rådgivande vilket indikerar nivån på inflytande. Cirka 11 procent av
processerna kombinerar olika metoder för inflytande, men det kan vara värt
att notera att endast ett fåtal processer medför någon form av samstyrande
inflytande (tre processer).
Vi kan konstatera att majoriteten av processerna karakteriseras av förhållandevis ytliga former av kommunikation och inflytande. Men, detta är
alltså utan att ha sett närmare på de enskilda aktiviteterna. Det är på aktivitetsnivå som mycket information om minipublikernas organisering finns att
hämta.
REKRYTERING AV DELTAGARE
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Vad kan vi dra för slutsatser vad gäller vanliga och ovanliga former av rekrytering till de dialogaktiviteter som vi kartlagt? Inte särskilt överraskande är

Kommentar: Materialet som analyserats är baserat på information om 714 genomförda medborgardialogsaktiviteter i elva kommuner under perioden 2000-2015 (se mer information på s.13-14 i detta nummer).
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per som kan ha svårt att göra sina röster hörda, som inte nås av information
eller inte känner sig berörda. Det riktade urvalet utgör därför ett slags kompenserande av självurvalets skeva konsekvenser. Vilka grupper som då nås
av exklusiv inbjudan beror i hög grad på dialogarrangörens prioriteringar.

börjar, utan är något som deltagarna blir varse ju mer en dialog fortlöper.
Att utveckla preferenser innebär exempelvis att i mindre grupper ta del av
andras åsikter och ge uttryck för sina egna genom att lyfta frågor, reflektera
högt eller besvara andras argument och perspektiv. Drömmar om en framtida stad som 100-tal deltagare nedtecknat på post-it-lappar ger sällan en
samstämmig bild av deltagarnas önskemål, utan fungerar snarare som en
buffé av olika preferenser. Hur den här buffén av önskningar och preferenser
sedan skördas och översätts av dialogens arrangörer till hänsynstaganden
eller prioriteringar i planeringsprocessen kan variera. Här har arrangörens
antaganden, värderingar och drivkrafter stor betydelse, eftersom deltagarna
vid detta skede är bortkopplade från processen (jfr Wiberg, 2018).

KOMMUNIKATIONSFORMER

Kartläggningen visar att det som kommuner definierar som medborgardialoger sällan innebär intensiv och ömsesidig kommunikation, utan mestadels
envägskommunikationer. Deliberation innebär att diskussioner inte bara
tydliggör vad deltagarna har för preferenser, utan också att de tillsammans
når en gemensam syn som tydliggör, prioriterar eller klargör vad deltagarna
är eniga kring och i vilka frågor det råder oenighet. Endast fyra procent av
de kartlagda aktiviteterna kan kategoriseras som deliberation. Den vanligaste
kommunikationsformen är att få uttrycka preferenser (38 %) vilket inte kan
definieras som dialog, liksom de aktiviteter där deltagarna blir åskådare (11
%). Tillsammans utgör dessa icke-dialogiska kommunikationsformer knappa
hälften av aktiviteterna som kartlagts.
Fler aktiviteter tillåter deltagare att utveckla preferenser (38 %) vilket
kan definieras som en form av dialog eftersom deltagarna får utforska egna
och andras åsikter. Vissa har troligen åsikter redan från början, men det är
sällan som alla deltagare har sina preferenser klara i förväg. Men, de olikheter
och konflikter som finns kanske inte alltid är helt tydliga när diskussionen

GRAD AV INFLYTANDE SOM DELEGERAS

Precis som de övergripande dialogprocesserna är det inflytande som möjliggörs genom dialogaktiviteter i 75 procent av fallen begränsat till konsultation
och rådgivande. Därtill erbjuder över 100 av 714 kartlagda aktiviteter endast
inflytande i form av personlig nytta för deltagarna, till exempel genom att de
får insyn i en pågående process. Ytterst få dialogaktiviteter möjliggör samstyrning. I dessa få fall rör det sig om småskaliga initiativ och utvalda grupper
som tillsammans med beslutsfattare får bestämma över en avgränsad fråga så
som en park eller en aktivitetsplats.
Utifrån dessa resultat är det frestande att dra slutsatsen att medborgardialoger på grund av sin öppna funktion som konsulterande och rådgivande
inslag inte är integrerade i styrningen. Är det så att medborgardialoger så att
säga ”hänger fritt” i det politiska systemet? En svårighet att bedöma detta är
att mer information behövs om processens utveckling. Det som är avsikten
med en medborgardialog behöver inte bli dess faktiska resultat, och det som
dokumenterats behöver inte alltid återspegla faktiska händelser.
Ett öppet och informerande stormöte kan ”spåra ur” och förvandlas
till ett diskussionsforum där påverkan från deltagare sker genom retorik,
känsloyttringar och berättelser. Då sker en kommunikativ påverkan och
det enda sättet att konstatera om detta har skett är om det dokumenterats.
Liknande svårighet präglar också bedömningar av hur de konsulterande och
rådgivande aktiviteterna nyttjas i beslutsprocesser. Dokumentationen av de
synpunkter som framförs under dialogprocesser tydliggör inte exakt vilka
synpunkter som påverkar tjänstepersoner och politiker, vilka som tagits om
hand och vilka som sorterats bort. Många dokument som vi har granskat
sammanfattar deltagarnas synpunkter i övergripande konklusioner som är
öppna för tolkningar.

Figur 3. Kommunikationsformer under dialogaktiviteter
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Kommentar: Materialet som analyserats är baserat på information om 714 genomförda medborgardialogsaktiviteter i elva kommuner under perioden 2000-2015 (se mer information på s.13-14 i detta nummer).
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Mot bakgrund av de empiriska resultat som presenteras ovan kan organiseringen av medborgardialoger förstås som öppna, konsultativa forum
för antingen informationsspridning eller informationsinhämtning kring
planfrågor. Utifrån kartläggningen kan vi också se att medborgardialoger
möjliggör dialog i form av gruppsamtal, workshops, vandringar och andra
interaktioner där deltagare kan utveckla preferenser. Det är dock mycket

Figur 4. Grad av inflytande delegerade till dialogaktiviteter
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Kommentar: Materialet som analyserats är baserat på information om 714 genomförda medborgardialogsaktiviteter i elva kommuner under perioden 2000-2015 (se mer information på s.13-14 i detta nummer).

ovanligt med deliberativa samtal och interaktioner där deltagare får utöva tydligt inflytande på en fråga. Utifrån vår studie skulle det innebära att
SKR:s stränga definition av medborgardialoger i praktiken gäller för ytterst
få förekommande processer.
Att medborgardialoger huvudsakligen framstår som ett mer eller mindre öppet rum för konsultationer genom preferensinsamling och –filtrering
behöver dock inte endast medföra negativa konsekvenser för samhällsplaneringens legitimitet, effektivitet eller sociala rättvisa. Tvärtom kan vi tolka
att dessa processer för med sig flera nyttor för demokratin, samtidigt som de
också skapar nya utmaningar.
Konsultativa öppna eller riktade forum kan ses som ett fönster som
öppnas för insyn in i maktens korridorer. Här bjuds medborgare in för att
ta del av information, uttrycka sina åsikter eller diskutera gemensamma
angelägenheter vilket gynnar politisk transparens. Kanske kan vi också säga
att det är platser för folkbildning? De lärdomar och intryck som deltagare
kan få i en medborgardialog kan ligga till grund för framtida aktiviteter
och relationer med potentiellt positiva effekter på deras förtroende för det
politiska systemet. De kunskaper som samlas in och de intryck som tjänstepersoner och politiker får efter dialogerna kan också ligga till grund för en
mer insiktsfull beredning av processer med fler perspektiv och nyanser (se
Harlings artikel i detta nummer). Politiken blir på så sätt mer medveten om
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den sociala miljö som den har ansvar för. Genom att marginaliserade och
resurssvaga grupper inkluderas genom riktade urval kan också politikens
lyhördhet för röster som annars inte hörs lika tydlig öka. De ytligaste former
för medborgardialoger kan trots tillkortakommanden ses som ett fruktbart
och experimenterande steg framåt för förnyelsen av demokratiska värden
som i många hänseenden står under hot. Kanske kan vi därför betrakta
minipublikerna, från ett optimistiskt perspektiv, som ett första steg emot en
demokratisering av demokratin.
Men de faktiskt existerande minipublikerna aktualiserar också kritikernas farhågor. Varje dialogprocess och -aktivitet innebär en organisering
av medborgare och en kunskapsproduktion utifrån en rad förutbestämda
värden, mål, syften och antaganden. Planeringsförvaltningens prioriteringar
av lokaler, tider och agenda för möten sätter gränser för urval av deltagare.
Även när riktade urval sker är det planerarnas motiv som styr den exklusiva
grupp som ska ges röst. Frågor- och samtalsformer formas av planeringsförvaltningen vilket tenderar att ske genom främst informationsinhämtande
eller -spridande metoder. Här ges planerare fria händer att skörda preferenser enligt egna perspektiv och motiv. En gruppdiskussion som arrangeras
under en timme ger 10-talet deltagare några få minuter per person att yttra
åsikter och diskutera respektive perspektiv. Den kunskap som produceras
under mötet sammanställs av tjänstepersoner, utan större insyn från de
som deltagit. Eftersom de allra flesta minipubliker har en konsulterande
funktion är det också planeringsförvaltningens prioriteringar, baserade på
deras filtrering av ett myller av perspektiv, preferenser och diskussioner som
eventuellt ges utrymme som råd i vidare processer.
Om konsultativa minipubliker ger en röst till folket är det i så fall en röst
som i mycket hög grad är filtrerad och kurerad av tjänstepersoner i kommunal förvaltning. Den minioffentlighet som konstrueras är i stora drag ett
verk av planeringsförvaltningen, det är i själva verket en offentlighet som i
hög grad kontrolleras av dem. Väldigt sällan ges deltagarna själva ett mandat att styra över hur deras röster ska sammanfattas, eller möjlighet att ens
kollektivt bestämma vilka frågor som enar eller delar deltagarna. Än mindre
tillåts medborgare själva sätta ramarna för den minipublik som de bjuds in
till. Medborgardialoger formar alltså en publik och ett folkets röst som det
politiska systemet nästintill helt förfogar över. Denna röst (publik) representeras sedan vidare i beslutsprocesser. Medborgardialoger kan utifrån detta
kritiska perspektiv förstås som en folkets röst som representeras av planerare
– en planerings(re)publik.
Enligt Arnstein (1969) syftar konsultativa deltagandeforum endast till
att återskapa folket som statistiska abstraktioner genom att visa upp hur
många som deltagit på möten eller fyllt i enkäter. Folket har då fått delta
i medborgardialog, men sällan i politikskapande processer. Denna kritik
är fortfarande relevant att överväga för varje deltagardemokratiskt lagd
planerare. Minipublikerna kan användas för att öka transparensen, förbättra
relationerna och kompensera för ojämlikheter i samhället. De kan samtidigt
också användas för att öka lyhördheten för och förankra de intressen som
förtroendevalda, uppdragsgivare, exploatörer och starka samhällsröster har.
Medborgardialoger framträder då som politik i sig och därför en fråga som
vi behöver diskutera och kritiskt granska ytterligare framöver. 
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en, genom att exempelvis försvåra ansvarsutkrävande, eller gynna redan
resursstarka genom sina krävande former av deltagande. En undergrupp
till kritikerna kan vi kalla cyniker. Cynikerna delar kritikernas skepsis, men
menar att problemen inte ska förstås som oavsiktliga konsekvenser av godhjärtade försök. För cynikern är dialogpolitiken ett medel för dem med makt
att ge sken av demokrati, och otydliggöra ansvaret för impopulära beslut (se
Hertting & Kugelberg, 2017).
KONSTEN ATT INTEGRERA MEDBORGARDIALOG I SAMHÄLLSPLANERINGEN

I denna artikel ska vi undersöka synen på medborgardialoger hos kommunala tjänstepersoner, planerare och politiker som kan antas höra till bejakarnas
eller reformatörernas skara. Att analysera denna grupps synsätt är angeläget
i sig, men vår ambition är också att ge ledtrådar till varför det – också i en
till synes gynnsam kontext som den svenska (Hertting & Klijn, 2017) –
förefaller så besvärligt att integrera medborgardialogens praktik i traditionella politiska och administrativa strukturer. Lokal demokratiutveckling
tenderar att bli något som görs vid sidan av de kommunala kärnverksamheterna, med bristfällig integrering med det mer reguljära politiska systemet
och en oklar rollfördelning mellan valda representanter och de aktörer som
engagerar sig i dialogerna (Bäcklund & Mäntysalo, 2010). Vår tes är helt enkelt att ”demokratiutvecklarnas” tankar och idéer kan ge nycklar till svårigheterna att implementera nya former av mer direkt dialog med medborgare
i lokalpolitiken.
Närmare bestämt kommer vi presentera resultat från en enkätundersökning av deltagare som 2016 deltog i Sveriges Kommuners och Regioners
(SKR) projekt för medborgardialog och demokratiutveckling. Vår studie
baseras således inte på något representativt urval av kommunala tjänstepersoner eller politiker i allmänhet. Tvärtom kan de svarande antas vara både
särskilt engagerade i och särskilt kunniga om medborgardialog i kommunal
samhällsplanering. Det sammanlagda antalet respondenter var 347 varav
drygt hälften (54%) var tjänstepersoner och resten förtroendevalda politiker
(46%).1

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra olika förhållningssätt till
ambitionen att öka deltagandet i lokala planeringsprocesser. Bejakarens,
reformistens, kritikerns och förnekarens delar ståndpunkten att medborgardialoger gagnar samhällsplaneringen. Medan bejakarna menar att medborgardialoger och andra former av demokratiutveckling redan är en etablerad
praktik med reella effekter, ser reformatörerna ökat direkt deltagande som
något önskvärt men ännu inte riktigt fungerande. I bägge grupperna finns
lite olika argument för deltagande. Ett är att deltagande och dialog skapar
bättre förmåga att styra samhället. Dialogen bidrar till att planerarna får
kunskap om lokala problem och genom bättre förankring kan förutse och
undvika konflikter. Utifrån ett sådant argument är dialogernas syfte att öka
samhällsplaneringens kapacitet att fatta och genomföra bra beslut. Dialogen
är ett instrument för att effektivisera samhällsplaneringen.
Ett annat argument för medborgardialog bland bejakare och reformatörer är att samhällsstyrningen behöver demokratiseras. I förhållande
till det representativa systemet, med politiska partier och val som centrala
institutioner, kan förnyelsen vara mer eller mindre radikal. Dialogerna kan
primärt ses som ett hjälpmedel för att få medborgarna att bättre ta sig an de
traditionella roller som väljare, partiaktiva eller politiska kandidater tillskrivs i den representativa demokratin. Utifrån ett annat synsätt är dialogen
en ny politisk arena i sin egen rätt. Dialogerna kan ses som ett sätt att ge alla
berörda intressen en möjlighet att komma till tals och direkt försöka påverka den förda politiken, eller som sätt att genom samtal mellan medborgare
och medborgargrupper utveckla nya, gemensamma och mer reflekterade
ställningstaganden. (se Danielsson, Hertting & Klijn 2017; Hellquist &
Westin, 2019)
Kritikerna och förnekarna delar sin skepsis mot en mer dialogbaserad
planering. För förnekarna är medborgardialoger i första hand ett principiellt hot. I praktiken betraktas de som marginella, harmlösa och utan reella
effekter. Kritikerna är mer bekymrade. För dem är medborgardialoger en
existerande praxis som påverkar samhällsplaneringen negativt. Dialogerna, hävdar man, riskerar att äventyra centrala värden i samhällsstyrning-

I vår enkät bad vi SKR:s demokratiutvecklare ange hur starkt de instämmer
i olika tänkbara syften med medborgardialog. Svarsalternativen, som framgår i tabell 1 nedan, är formulerade för att täcka olika idéer om vad medborgardialog kan tänkas vara till för. Som framgår av figur 1 nedan är de tre
syften som högst andel demokratiutvecklare instämmer i att (1) ”inkludera
särskilda grupper som inte brukar komma till tals i politiken”, (2) ”ge kommunen bättre kunskap om medborgares upplevelser/uppfattningar”, och (3)
”skapa större förtroende för kommunens arbete”. Av de höga indexvärdena
på många olika frågor kan vi också dra slutsatsen att demokratiutvecklarna,
både som grupp och enskilda individer, tillskriver dialogerna många och olika
syften.
Den här bilden stärks och fördjupas ytterligare av tydliga signifikant
positiva korrelationer3 mellan demokratiutvecklarnas inställning till olika
alternativa syften med dialogerna. Det som av oss betraktats som helt olika
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Tabell 2. De tre starkaste syftena och deras starkaste kopplingar till an
dra syften

Figur 1. Demokratiutvecklarnas syn på dialogernas syften2

100
90

Grad av instämmande

Grad av instämmande

80

Starkt syfte

Starkaste korrelationer med andra syften

1) inkludera särskilda grupper som
inte brukar komma till tals i politiken

1) öka lokalsamhällets förmåga att lösa problem
2) ge kommunen bättre kunskap om medborgarna
3) skapa större förtroende för kommunens arbete

2) ge kommunen bättre kunskap om
medborgares upplevelser/uppfattningar

1) skapa större förtroende för kommunens arbete
2) ge medborgarna mer inflytande över utformningen av den kommunala verksamheten
3) inkludera särskilda grupper som inte brukar komma till tals i politiken

3) skapa större förtroende för
kommunens arbete

1) ge medborgarna bättre kunskap om kommunens
arbete
2) ge kommunen bättre kunskap om medborgarna
3) inkludera särskilda grupper som inte brukar komma till tals i politiken

70
60
50

Politiker

40

Tjänstepersoner

30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Syfte(Se
(Setabell
tabell 1
1 för
Syfte
förförklaringar)
förklaringar)

Tabell 1. Formulering av syften i enkät
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ge medborgarna bättre kunskap om kommunens arbete
inkludera särskilda grupper som inte brukar komma till tals i politiken
öka lokalsamhällets förmåga att lösa gemensamma problem
ge kommunen bättre kunskap om medborgares upplevelser/uppfattningar
ge medborgarna mer inflytande över utformningen av den kommunala verksamheten
skapa lokal sammanhållning och gemensam förståelse mellan olika grupper
ge medborgarna möjlighet att prioritera mellan alternativa förslag på lösningar eller åtgärder
föra över makt och inflytande från politiker och tjänstemän till medborgarna
skapa en alternativ plattform för lokala opinionsyttringar
skapa större förtroende för kommunens arbete
öka intresset för partipolitiken och den representativa demokratin

bevekelsegrunder för dialog har av respondenterna uppenbarligen inte
betraktats som oförenliga syften. Ett exempel gäller syftet att inkludera
grupper som annars inte brukar komma till tals. Detta i våra ögon ganska
politiska och radikala syfte samvarierar mycket tydligt med syftena att öka
lokalsamhällets förmåga att lösa gemensamma problem, att ge kommunen
bättre kunskap och att skapa större förtroende. Att inkludera marginaliserade
grupper tycks således inte i första hand ses som ett politiskt projekt, utan
som ett sätt att skapa en mer ändamålsenlig förvaltning. Talande är också att
det inte finns något statistiskt signifikant korrelation mellan detta syfte och
syftet att skapa en alternativ plattform för lokala opinionsyttringar eller att
öka intresset för partipolitiken. Att inkludera marginaliserade grupper tycks
därför ha en administrativ och funktionell snarare än demokratisk eller
politisk logik.
PRINCIPER OCH PRAGMATISM I DIALOGPLANERINGEN

En viktig slutsats är alltså att medborgardialogerna tillskrivs många och till
synes disparata syften. Också de svagaste får ett relativt högt instämmande.
Drygt 20 procent av kategorin tjänstepersoner instämmer till exempel helt
och hållet i att medborgardialog handlar om att överföra makt från personer
med politiska mandat till medborgarna. Samtidigt är det viktigt att upprepa
att det är en speciell grupp med särskilt intresse för demokratiutveckling
som vi analyserar. Vår observation kan också formuleras som att inte ens i
denna grupp är idén om att medborgardialog handlar om att omfördela makt
särskilt stark. En intressant iakttagelse är vidare att det inte enbart är de mer
radikala politiska syftena med medborgardialog som får svagare stöd, utan
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också medborgardialog som ett sätt att stärka den representativa demokratin
genom att öka intresset för partipolitiken.
Medborgardialog verkar kort sagt i första hand inte vara en demokratimedicin, utan snarare ett pragmatiskt stärkande av lokal styrningskapacitet.
Och det är förstås inte fel i sig. Utifrån ett sådant synsätt handlar ambitionen
att nå resurssvaga personer mer om att mobilisera resurser för styrning än
om politisk jämlikhet.
Ytterligare ett tecken på denna apolitiska syn på dialogens funktion
framträder när vi undersöker i vilka faser av den politiska beslutsprocessen
som den anses mest önskvärd. I figur 2 nedan framgår att det är initierings-,
berednings- och utvärderingsskedena av policyprocessen som dialogerna
främst kopplas till. I beslutsfattande och, kanske något mer förvånande, implementering, är dialog mindre önskvärt. Bilden bekräftar vad vi funnit ovan.
Dialogerna anses i mindre grad höra hemma i lokalpolitikens maktcentra.
Samma tendens ser vi när vi ber demokratiutvecklarna ta ställning till
påståenden om olika mekanismer för den kommunala demokratin. I figur 3
framgår att en stor andel av respondenterna instämmer i att regelbundna dialoger bör ha en central roll när kommunens politik formuleras, medan färre
instämmer i att invånarna direkt bör delta i viktigt beslutsfattande. I figur
3 framgår också att respondenterna inte tycks se någon motsättning mellan
medborgardialoger och kommunalval som underlag för den förda politiken
– de instämmer i hög grad i båda dessa demokratiska mekanismer. Däremot
tycks tilltron till politiska partier som den mest lämpliga arenan för medborgerligt deltagande vara lägre, särskilt hos tjänstepersoner.
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Figur 3. Demokratiutvecklarnas syn på demokratins mekanismer
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DEN MÅNGSYFTANDE MEDBORGARDIALOGEN OCH DEN BEGRÄNSADE
INSTITUTIONALISERINGENS RATIONALITET

Sammantaget kan vi konstatera att demokratiutvecklarna tillskriver medborgardialogerna en bred arsenal av syften i en pragmatisk snarare än principiellt renlärig mix. Man kan diskutera hur överraskande detta är. Å ena sidan
har vi att göra med kommunpolitiker och tjänstepersoner snarare än politiska
filosofer och demokratiteoretiker. Å andra sidan rör det sig om en grupp
politiker och tjänstepersoner som genom sitt engagemang i dessa frågar kan
förväntas ha en mer genomtänkt idé än andra.
En tänkbar förklaring till blandningen av idéer och syften som tillskrivs
medborgardialoger, och till att regelbundna dialoger och kommunval samtidigt ses som önskvärda centrala mekanismer för politikens utformning, är att
medborgardialoger idag är relativt svagt institutionaliserade och marginella.
I sig skulle detta kunna göra de potentiella spänningarna mellan olika idéer
om dialog mindre påtagliga och besvärande än om de skulle genomföras i
stor skala och med en starkare länk till det representativa systemet.
Men man kan också tänka sig att sambandet mellan den pragmatiska
sammansättningen av olika idéer om medborgardialogens syften och svårig
heten att skapa tydlighet och stabilitet kring dialogernas roll går åt andra
hållet. Dialogpolitiken skulle i så fall sälla sig till en skara av institutionella
mekanismer i svensk politik, vars innebörder samtidigt är närmast heliga
och höljda i dunkel mystik. Det handlar om en ”otydlighetens strategi”
(Eisenberg, 1984) för att hantera konflikter mellan olika mål och normer.
Precis som svenska politiker tycks finna en rationalitet i avsaknaden av en
författningsdomstol, en vag bestämning av det kommunala självstyret och
tvetydigheten i de självständiga ämbetsverkens roll, så möjliggör den begränsade institutionaliseringen av medborgardialoger ett för makthavarna
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pragmatiskt och kontinuerligt reglerande av dess innebörd. De kan på detta
sätt demonstrera en vilja att realisera de potentiella värden som bejakare
och reformatörer ser i medborgardialoger, utan att tvingas göra större avkall
på de värden som förknippas med representativ demokrati och traditionell
förvaltning just de värden som förnekare och kritiker är oroliga för att dialoger hotar.1 Svårigheterna att finna stabila och tydliga former och mandat
för medborgardialog är utifrån en sådan tolkning inte ett ”misstag” och inte
heller ett uttryck för ”lurendrejeri”. Det är helt enkelt ett sätt att hantera
i princip oförenliga normer som i praktiken förenliga och ännu ett tecken
på priset som får betalas när pragmatism upphöjs till princip (jfr Heclo &
Madsen, 1987). ▜ ▘

Noter
1. För en mer utförlig presentation av materialet, se Hertting & Hellquist 2017.
2. Indexet mäter grad av instämmande och är utformat så att ett indexvärde på 100 innebär att
samtliga respondenter instämmer helt i ett påstående, och ett indexvärde på 0 innebär att
samtliga respondenter helt tar avstånd från ett påstående.
3. För att beräkna korrelationen mellan respondenternas inställning till olika syften har vi använt
måttet Goodman & Kruskals gamma, som lämpar sig för den typen av ordinal data som enkätsvaren innehåller.
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Linda Soneryd

Medborgardialog och
expertstyre: deltagande
som motverkar eller
medverkar till teknokrati
Om det för några decennier sedan var möjligt att bjuda in till medborgardialog genom att annonsera om offentligt samråd i lokaltidningen och ställa
fram en smörgåstårta medan de tekniska och naturvetenskapliga experterna
höll föredrag om någon planerad miljöstörande anläggning, så ställs idag allt
större krav på professionell hantering av medborgardialog.
Ett vanligt argument för breddat deltagande och medborgardialog är att
det motverkar teknokrati. Teknokrati innebär att en liten grupp experter har
stor makt över beslut som angår många, vilket är problematiskt när det gäller
komplexa frågor som behöver belysas utifrån fler perspektiv. Medborgardialog kan bredda perspektiven, och därmed potentiellt motverka teknokrati.
Men medborgardialog kan också medverka till teknokrati. Ett intensifierat fokus på rätt typ av expertis och metoder för att initiera medborgardialog
riskerar att leda till ett extra lager av byråkrati och expertstyre. I takt med
att metodexperter och professionella moderatorer blir viktigare, finns det en
risk att sakfrågorna kommer i skymundan, besluten blir mindre transparenta
och svårare att påverka.
Denna artikel diskuterar spänningar mellan medborgardialog och
expertstyre. Frihamnen i Göteborg, som de senaste åren varit i fokus för
omfattande planer och försök till medborgardialog, används som exempel på
utmaningar som kan uppstå för både stadsplanerare och berörda grupper.

finns hos allmänheten.
Men eftersom allmänheten är tyst måste beslutsfattare lyssna aktivt på
dem, det vill säga det krävs en del arbete för att dessa tysta röster ska kunna höras. Det finns en rad instrument eller metoder för detta: till exempel
surveyundersökningar, fokusgrupper, samrådsmöten och medborgarpaneler. Metoderna kan användas för att generera lekmannaåsikter. Det aktiva
lyssnandet kräver metodkunskaper. Det samlade kunnandet, om olika metoders logik, brister och fördelar tillsammans med ett slags hantverksmässigt
kunnande för att genomföra dem, kan förstås som deltagarteknologier, som
sammansättningar av expertis, teknik och omsättningen av dessa kunskaper
och instrument i en praktik (Soneryd, 2016).
Produktionen av ”lekmannaåsikter” skapar nya och experimentella
kluster av människor som kan förstås och hanteras av samhällsvetenskaplig
och psykologisk expertis. Experter som besitter kunskap om metoderna har
företräde att tolka dess resultat och kan därför göra anspråk på att representera de lekmannaåsikter de organiserar och mäter (Rose, 1999, s. 189-190).
Det nya som skapas är alltså kluster av människor, rekryterade från den tysta
massan vars röster nu gjorts möjliga att höra genom de svar de gett på en enkätundersökning, eller genom den dialog som har förts under ett fokusgruppssamtal eller ett samrådsmöte. Men de kan inte höras direkt, utan det krävs
representanter: experter som kan producera men också tolka resultaten.
Värdet av att lyssna på allmänheten kan motiveras av att lekmän kan bidra med insikter, kunskaper, och framförallt värden, som kan berika beslutsfattandet (Wynne, 2001); att samråd och deltagande kan motverka allmänhetens misstro mot experter eller ny teknik (Wilsdon & Willis, 2004); eller
att allmänhetens åsikter inte är fasta utan rörliga och formbara (Lezaun &
Soneryd, 2007). I praktiken är variationerna stora. Ibland bjuds allmänheten
in men ibland är det intressegrupper eller särskilt berörda som experter och
myndigheter vill lyssna på och involvera. I båda fallen uppstår en restprodukt som kan ställa till det, nämligen alla de som inte bjuds in, de objudna.
2.1 INBJUDEN, OBJUDEN OCH OVÄLKOMMEN

Myndigheter och andra expertbaserade organisationer har historiskt ofta ägnat sig åt enkelriktad kommunikation, med utgångspunkten att experter kan
och bör utbilda allmänheten. Men det har också alltid funnits ett stort värde
för regeringar och beslutsfattare att lyssna på allmänheten. Särskilt värdefullt kan det vara att lyssna på den ”tysta majoriteten”, alltså de som inte är
organiserade eller mobiliserade i en viss fråga (Lezaun & Soneryd, 2007). De
som redan format en åsikt kan vara högljudda och överrösta de andra, minst
lika legitima rösterna. De som är mobiliserade och har tagit ställning kan
dessutom ta chansen att göra sin röst hörd genom protester, aktivism, eller
lobbying. När en liten grupp försöker göra sig hörd kan beslutsfattare eller
berörda tjänstepersoner hävda att den lilla skaran missnöjda bara representerar ett litet snävt perspektiv och att fler perspektiv, värda att lyssna på,

Det finns inte någon allmänhet ”därute”, utan allmänheten blir till i relation
till hur de tilltalas av myndigheter, och i relation till myndigheters misslyckanden, vilket kan leda till frågor som engagerar och mobiliserar människor
till upprop och kritik. Myndigheter kan tilltala allmänheten som passiva
mottagare av utbildningsinsatser eller som en partner som blir inbjuden till
dialog. Även om syftet med att initiera en medborgardialog är att öppna för
andra perspektiv än de som experterna själva omfattar, så präglas dialogprocesser alltid både av inkludering och exkludering av såväl frågor som deltagare.
Det toppstyrda deltagandet präglas av en skillnad mellan inbjudna och
objudna (Wynne, 2007). Ibland blir deltagarna till genom självselektion. Om
en organisation annonserar om ett offentligt möte, så kan vem som helst delta. En effekt av detta är en snedfördelning av deltagare, eftersom det finns en
risk att det framförallt är de som tagit tydlig ställning i frågan som dyker upp.
Organisatören kan därför vilja motverka självselektion och främja en bredare
representation.
Alla former av ”inbjudet deltagande” (toppstyrt deltagande) präglas
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dessutom av organisatörens inramning av de frågor som de vill ha en dialog
kring. Inramningen begränsar deltagandet och innebär en rad explicita och
implicita antaganden om vad som är viktigt att diskutera, vilka frågor som
kan diskuteras och vilken kunskap som är relevant. Det är sådana antaganden som den objudna allmänheten – grupper som är engagerade och mobiliseras kring frågor som angår dem – ofta utmanar.
Myndigheter kan misslyckas med att representera viktiga frågor eller
berörda grupper, vilket kan leda till att delar av allmänheten (de objudna)
uppmärksammar dessa blinda fläckar hos myndigheterna och mobiliseras
kring misslyckanden eller frågor som de anser blivit förbisedda (Marres,
2007). Hur myndigheter hanterar den spänning som uppstår mellan den
allmänhet de själva bjudit in och de självorganiserade aktivistgrupper som
står utanför, varierar historiskt och mellan olika policyområden (Welsh &
Wynne, 2013). I nästa avsnitt som ägnas exemplet Frihamnen i Göteborg,
uttrycker både stadsplanerare och berörda grupper, att ambitionen att bredda deltagandet leder till nya problem som inte är enkla att hantera.
3. MEDBORGARDIALOG I FRIHAMNEN, GÖTEBORG

Göteborgs stad har uttryckt höga ambitioner att stärka dialogen med sina
medborgare, inte minst när det gäller stadsplanering (Tahvilzadeh, 2015).
Exempel på detta är de intensiva och varierade försök till medborgardialog
som skedde i relation till Frihamnen, Göteborg (se Metzger, Soneryd & Linke 2017; Soneryd & Lindh, 2019).
Frihamnen är ett hamnområde i Göteborg som ligger centralt inom Älvstaden. Älvstaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg.
Nya bostäder och grönområden byggs och planeras flera kilometer på båda
sidor om Göta älv. Tidigare utvecklingsprojekt inom Älvstaden möttes av
hård kritik på grund av att nybyggnationer och dyra bostäder tvingade både
boende och små verksamheter att flytta. Det var bland annat denna kritik
som gjorde att Göteborg stad beslutade att Frihamnen skulle utvecklas med
billiga bostäder och att planeringsprocessen skulle kännetecknas av en öppen
dialog och ett engagemang och medverkan av människor från alla delar av
staden (Windh, 2014).
Utvecklingen i Frihamnen motiverades med att området skulle kunna
knyta ihop de segregerade stadsdelarna på varsin sida om älven. En uttalad
målsättning var att de nybyggda bostäderna skulle bestå av hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Dialogprojekten genomfördes på en mängd
olika sätt och med olika metoder såsom workshopar, torgmöten, och intervjuer. Metoderna och teknikerna skapar möjligheter att identifiera, engagera
och mobilisera olika slags intressenter och medborgargrupper. Men olika
problem kan uppstå när tjänstemän och beslutsfattare försöker lyssna aktivt.
En utmaning var att bjuda in och engagera delar av allmänheten som
inte var organiserade från början. Det gjordes flera sådana försök, riktade till
olika grupper, och ett av dessa försök var riktat till unga personer, med målet
att göra Frihamnen till ”en plats för alla” (Sjögren, 2014). Det var svårt att
hitta ungdomar som ville vara med och som kunde anses representera olika
delar av staden. Efter flera försök så övergavs denna ambition.
De unga stadsutvecklare som deltog i projektet hade tidigare varit enga69

gerade i andra frågor och i politik och föreningsliv. Det fanns en spänning här
mellan det initiala syftet med Unga Stadsutvecklare att låta de som vanligtvis
inte engagerar sig i offentliga frågor komma till tals, att ’hela staden’ skulle
delta och det praktiska arbetet med att engagera grupper från hela staden.
Flera av ungdomarna fortsatte att vara engagerade i Frihamnen och/eller
stadsutvecklingsfrågor även efter att projektet hade slutat. De unga stadsutvecklarna kan ses som ett exempel på mobilisering av deltagare vars intressen inte var givna innan, och som formades under och efter dialogprocessen,
men i detta fall med en begränsad och homogen grupp av deltagare.
En annan utmaning kan ses i ett omvänt exempel: att låta redan organiserade intressen komma till tals. Till utvecklingen i Frihamnen skapades en
referensgrupp som involverade organiserade intressegrupper: boende runt
området, pensionärer, ungdomar, funktionshindrade, hjälporganisationer
och ett interreligiöst råd. Referensgruppen följde hela planeringsprocessen
för Frihamnen. Intresseorganisationerna hade redan etablerade rutiner för
att bevaka och arbeta med de frågor som de organiserats kring. I officiella
rapporter hänvisas till referensgruppen och dess uttryckta åsikter kring den
planerade utvecklingen. Men det var oklart hur dessa uttryckta åsikter och
intressen skulle tas om hand i senare stadier av planeringsprocessen. I våra
intervjuer uttryckte intresseorganisationer att de var ovana vid situationen
– de var mer vana vid att själva uppmärksamma frågor och försöka göra sig
hörda, än att proaktivt tillfrågas att lägga sina perspektiv på ett geografiskt
område och dess utvecklingsplaner. Några av de deltagande organisationerna uttryckte en oro för att segregeringen skulle förvärras i och med de
föreslagna planerna.
Ambitionerna att ”alla” ska vara representerade, höras och inkluderas
– från de som inte tidigare engagerat sig till de som redan är organiserade kring specifika intressen – leder till toppstyrt deltagande som föregår
medborgares egna initiativ och mobilisering. Detta uppmärksammades av
stadsplanerare som ansvarade för dialogerna som problematiskt. När all tid
går åt till att ta initiativ, organisera och bjuda in till dialog, kan beredskapen
att lyssna på de som berörs faktiskt minska. En tjänsteperson reflekterade
över detta i en intervju: ”Vilken beredskap har vi när olika invånargrupper
vill ha dialog med oss?” (Intervju, Göteborgs stad, 2015).
En tredje och relaterad utmaning, är risken att dialogen sker vid sidan
av och med oklar relation till planer och beslut. Målet att möjliggöra billigare
bostäder i Frihamnen hotades när Fastighetskontoret under hösten 2020
föreslog att Frihamnen, eller delar av, skulle säljas till högstbjudande (Klingberg, 2020). En försäljning skulle leda till en annan fördelning av bostadsrätter och hyresrätter, och rucka på ambitionerna om att bryta med segregeringen i Göteborgs stad. Medborgardialog ses som en av flera dimensioner
i ett pågående arbete för att minska segregeringen i Göteborgs stad. Men
för att den ska kunna vara det kan dialogen inte vara helt bortkopplad från
frågor om insyn i och påverkan på besluten och frågan om vem som slutligen
kommer att kunna bo i centrala delar av staden.
4. SLUTORD
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Ett för starkt fokus på metoder och olika former för att bjuda in medborgare
till dialog kan göra processen mindre transparent och till och med försvåra
möjligheten att påverka beslut. Ju mer standardiserade deltagarteknologierna är, desto mer förutsägbart blir resultatet. Samtidigt är deltagande
alltid oförutsägbart. Det finns alltid en risk (eller möjlighet) att oförutsedda
bieffekter eller orepresenterade fenomen uppstår vid sidan av expertisens
ramverk och påkallar uppmärksamhet. Deltagandets oförutsägbarhet är ett
viktigt värde i alla deltagandeprocesser. Både frågor och deltagare kan vara
oförutsägbara, nya frågor och intressenter kan uppstå efterhand, och på
oväntade sätt.
Genomförda medborgardialoger ger experter möjlighet att sammanfatta och tolka dess resultat. De kan visa att det funnits möjligheter till insyn,
diskussioner och i vissa fall påverkan på planer och beslut. Men alla toppstyrda former för deltagande förutsätter och skapar också en viss ordning och
innebär också alltid exkludering av frågor, perspektiv och deltagare. De exkluderade kan göra sig hörda i efterhand genom att medborgare mobiliserar
sig kring frågor som angår dem. Hur beslutsfattare och planerare hanterar
sådana spänningar – mellan den allmänhet de själva bjudit in och objudna,
kanske ovälkomna och kritiska medborgargrupper – är en viktig aspekt av
medborgardialog och dess möjlighet att motverka teknokrati. ◆▙
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Linda Soneryd är professor i sociologi och verksam vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör miljöfrågor och kontroversiell teknik och har ett
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grupper att medverka i besluts- och planeringsprocesser.
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Favorit i ständig repris?
Planering i gränslandet
mellan representativ och
deltagande demokrati

reser än tyngre utmaningar än för 30 - 40 år sedan.
”Medborgardeltagande” i planering har med andra ord sedan länge varit
vardagsmat i många länder, i Sverige under etiketter som ”medborgarsamling”, ”medborgarförslag”, ”e-petition”, ”folkmotion” etc. I den här artikeln
lyfter jag fram tre perspektiv på forskning inom detta fält: (i) planeringsteori
som hybriddisciplin; (ii) planeringsteorins koppling till demokratiteori; och
(iii) kontextens betydelse för att förklara och förstå deltagandets möjligheter
och begränsningar. Avslutningsvis lägger jag fokus vid planerarens roll som
kreativ ”kameleont” med uppdrag att möta de utmaningar som samhället
står inför.
DISCIPLINÄR HYBRID

Planering är ett undanglidande, svårfångat begrepp. Det beror inte minst på
att det hämtar näring från men inte låter sig inordnas i någon av de historiskt
mer etablerade disciplinerna såsom statsvetenskap, sociologi eller kulturgeografi (Hillier & Healey, 2008). Vi får inte glömma att ”disciplin” också
betyder ”ordning och reda”. Därmed blir traditionella ”discipliner” förr
eller senare föråldrade och behöver revideras och öppnas till varandra för
att verkligheten skall kunna förstås och hanteras. Även om det är viktigt att
borra allt djupare i samma hål måste blicken höjas för att se de större sammanhangen. Planeringsteori blir därmed en ämnesöverskridande ”hybriddisciplin” med egna akademiska institutioner och traditioner. Teorin är öppen
mot men förhåller sig kritisk till traditionella ”discipliner” och har också
ett starkt inslag av att inte ”bara” förklara utan också att omsätta kunskap i
handling och skapa förståelse för hur detta görs, bör och kan göras. Den är
med andra ord ”transdisciplinär” (Mobjörk, 2009). Vare sig planeraren vill
eller inte befinner sig därmed både den som planerar och den som forskar
om planering i en het zon av deskriptiva, normativa och konstruktiva perspektiv som överlappar och bryts mot varandra. Studier av planering kräver
därför en nära och tät kontakt med fältet. Planering blir en nödvändig länk
mellan provisoriskt och tidsbestämt konstruerade discipliners sökande efter
kunskap och praktikens kontextbestämda nödvändighet. Den ställs därmed
också inför utmaningen att omsätta demokrati i praktisk handling.

”Liksom i många andra länder blev medborgardeltagande ett flitigt använt
slagord i 1970-talets Sverige”. Så inleder jag min recension av Thomas Millers avhandling framlagd vid KTH den 27 maj 1988 (Elander, 1988; Miller,
1988). Slagordet blev en följetong. Samma hjul uppfinns gång på gång utan
att varken politiker, planerare eller forskare tycks hitta en formel för hur
”medborgarnas” deltagande (och rentav inflytande) skall/bör utformas mellan de allmänna valen inom ramen för representativ demokrati.1 Förklaringar, försvar och kritik varvas i takt med att nya former av deltagande prövas.
Vandringen uppför Arnsteins (1969) välkända stege från ”manipulation”
eller ”terapi” till ”medborgarkontroll eller ”delegerad makt” landar oftast
någonstans i mitten (”information” eller ”konsultation”) – och det kanske är
där deltagandet hör hemma?
Oavsett en rad kritiska frågor och omdömen – som hör till en fakultetsopposition – framhöll jag i min granskning av avhandlingen två förtjänster. Den är en ”lättläst introduktion till hur det myndighetsinitierade medborgardeltagandet försiktigt vinner insteg i svensk samhällsplanering under
1970-talet” samtidigt som den placerar in fenomenet i en bredare politisk
kontext mellan representativ och deltagande demokrati. Förutom denna avhandling fanns redan då en rad studier kring medborgardeltagandets inträde
i Sverige som något av en främmande fågel (se referenser i Elander, 1988).
Statsvetaren Lennart Lundquist kunde i en litteraturöversikt 1976 konstatera att forskning om planering betraktar staten som ”ett instrument, genom
vilket medborgarna kan påverka samhället i önskad riktning” och reste själv
frågan ”om en omfattande politisk planering kan förenas med en djupgående deltagardemokrati” (Lundquist 1976, s. 138). På grundkurser i svensk
statskunskap användes ofta Birgersson & Westerståhls lärobok Den svenska folkstyrelsen (1979) enligt vilken medborgarnas deltagande sker genom
röstsedel vid allmänna val, besluten fattas av valda politiker och genomförs
från planering till implementering av tjänstepersoner/planerare i något som
liknats vid ”administrativ rörpost” (Sannerstedt, 1984, s. 237). Idag skulle
ett sådant sätt att se på hur politik går till inte tas på allvar. Man behöver inte
gå till den politiskt laddade och administrativt komplicerade hanteringen av
Covid-19 för att inse att politik som policyskapande är en mer komplicerad
process än så. Ekonomisk och politisk globalisering samt en rad parallella
och delvis överlappande ”kriser” (klimat, migration, pandemi, demokrati)

Demokratiteori och planeringsteori hör nära samman och diskuteras ofta
i kontext av representativ kontra diskursiv, deliberativ eller deltagande
demokrati.2 Ett sätt att närma sig frågan är att tala om ”den stora” och ”den
lilla” demokratin. Den förra handlar då främst om hur ”folket” representeras
i stat, regioner och kommuner och den senare hur övergripande beslut löpande implementeras i praktisk politik, där ”planering” är ett centralt inslag.
Planering skall idealt ske i enlighet med den i fria och allmänna val uttryckta
”folkviljan”, vilket i sin tur ger utrymme för hur politiska beslut kan och bör
tolkas och omsättas i handling. Men ”allmänintresset” har att möta ”särintressen” i form av önskemål och krav från företag, enskilda och grupper i
civilsamhället (se Montin, detta nummer). Utfallet bestäms därmed i mötet
mellan ”den stora” och ”den lilla” demokratin.
När perspektivet på deltagande vidgas från att rösta i allmänna val till
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aktivitet i den ”den lilla demokratin” öppnas också dörren till synsätt som
ifrågasätter en maktordning där ekonomiska intressen ofta har ett givet
företräde (Monno & Khakee, 2012). ”Alla” har inte samma tillgång till de
resurser som behövs för att kunna ändra på användningen av mark och
byggnader. Deltagande kan således i praktiken uttryckas på många olika sätt,
individuellt eller kollektivt och ibland också utmana den rådande ordningen.3 Som ett samlingsbegrepp för olika former av dialogplanering har termen
”minipubliker” börjat vinna insteg i internationell forskning och debatt där
trådar till grundläggande frågor om demokrati och makt ställs med delvis
nya infallsvinklar. Studier av planering behöver således sättas in i ett bredare
sammanhang, ha en längre tidshorisont än vad som ofta är fallet och gå på
djupet med hjälp av metoder som möjliggör närstudier av processer (Smith
& Setäla ,2018).4
DEN KONTEXTBEROENDE FALLSTUDIEN

Författaren Stanislaw Lem formulerar i sin science-fiction-klassiker Solaris
en tänkvärd sentens som tål att tänka på även när det gäller att förstå vad
planering är och bör vara: ”En enda människas öde kan betyda mycket,
flera hundras är svårt att överblicka, men tusendens eller miljoners historia
betyder i grund och botten ingenting. […] Vi observerar ett brottstycke av
processen, vibrationen av en enda sträng i giganternas symfoniorkester…”
(Lem,1984, s. 136). Ambitionen att systematisera en stor mängd observationer från exempel på medborgardeltagandes roll i planering kan förvisso
ge översiktlig kunskap om fenomenets former. För att på djupet förstå vilka
processer som är verksamma och vilken betydelse de har i termer av demokrati, klass, rum, plats, makt och andra klassiska begrepp som samhällsforskare brottas med krävs emellertid detaljerade studier inom ramen för
avgränsade sammanhang. Styrkeförhållandet mellan intressen och aktörer
avgör ytterst vad som går att genomföra och tolkningen kräver en detaljerad
analys för att bli förståelig: inramning – planering – beslut – implementering – utfall – avläsning/syntes i delvis överlappande faser.
Systematisk kunskap byggd på massdata och djupborrande fallstudier är
komplementära. Konsten att förstå, förklara och hitta bra handlingsalternativ kräver alltid kunskap om den specifika situationen, dess möjligheter och
hinder på ett sätt som pedagogiskt framställts av bland andra Bendt Flyvbjerg (2011) och John Forester (2016). Jämförande studier av ett begränsat
antal fall över tid är en metod som också är fruktbar vilket historikern Thord
Strömberg visat i sin avhandling och andra studier (Strömberg 1991, 1984).
Jag ska här ge två exempel med glimtar från fallstudier som jag själv genomfört i samarbete med en kulturgeograf respektive en ekolog.

jekt under rubriken Mitt Gröna Kvarter och sade att man ville göra Vivalla
”ännu grönare och mer trivsamt”, detta samtidigt som stadsdelen skulle
förtätas med nya punkt- och radhus. För människor som bott länge där och
kände en stark identitet med stadsdelen framstod detta som okunnigt och
rentav arrogant, i synnerhet som det arkitektförslag som presenterades på
ett öppet möte syftade till förtätning och delvis hårdgörande av grönskande
gårdar. Projektet illustrerades där med bilder som visade insprängda höga
och anonyma huskroppar. Paradoxen blir dock delvis skenbar när ”grönt” i
företagets lansering visade sig syfta på så mycket annat: drift och förvaltning
av bostäder, lägre förbrukning av vatten och värme, produktion av förnybar
energi, miljövänliga transportvägar etc. Kort sagt, ”grönt” var ett samlingsnamn för ”hållbart” i bred, officiellt signalerad eko-teknologisk mening.
Planeringen av det som skulle bli en del av Vivalla med egen identitet ”Kvarteret Hjärstaskogen” - skedde i samspel mellan bostadsföretaget och
Skanska, där det förras områdeschef uttryckte att han skulle ha föredragit
en mer försiktig förändringsstrategi med tyngdpunkt på renovering och
måttliga förbättringar i enlighet med de flesta boendes önskemål. För stadens
politiska ledning handlade det dock om att med hjälp av mer radikala förändringar skapa en del av Vivalla som kunde locka till sig köpstarka boende och
bidra till en annan ”social blandning” i hela stadsdelen. De som redan bodde
där var emellertid skeptiska och såg företagets strategi som ”manipulativ”.
Planering och implementering genomfördes därmed av ett partnerskap
mellan bostadsföretaget och Skanska med mindre hänsyn till de då boendes
önskemål om bättre underhåll och måttliga höjningar av hyran.6
EXEMPEL 2: PLANERAREN SOM KAMELEONT

Miljonprogramsområden förknippas ofta med betong och höga hus – en
onyanserad bild som definitivt inte stämmer för Vivalla i Örebro. Stadsdelens gröna identitet var en gång starkt förknippad med jordbruk, frukt- och
grönsaksodlingar. Buskar och träd invid de i huvudsak låga, radhusliknande
hyreshusen vittnar idag om väl bevarad grönska. Det kan därför tyckas paradoxalt när det kommunala bostadsföretaget 2011 lanserade ett förnyelsepro-

Samhällsplanering sker i en kontext av aktörer, vanligen med skiftande
önskemål och krav. Som representant för ett i den politiska processen
framförhandlat ”allmänintresse” har planeraren en central roll när det gäller
att tolka och tillämpa nationella och internationella regelverk. När transportföretaget Elektroskandia räddades kvar i staden (Örebro) trots befarade
miljöhot i samband med en ny lokalisering kom länsstyrelsens planerare att
spela en central roll genom att övertyga kommunen om vikten att avsätta ett
markområde som kompensation och trolig förutsättning för att detaljplanen
skulle vinna laga kraft.
Den detaljerade studien av planeringsprocessen visar en tät kommunikation mellan Örebros politiska ledning och planeringskontor, företagets representanter och länsstyrelsens operativa medarbetare. Ekologiskt kunniga
nyckelaktörer vid länsstyrelsen och i kommunen förhandlade fram den kompensatoriska lösning som räddade kvar företaget i staden till synes utan att
äventyra den biologiska mångfald som det angränsande naturområdet avsåg
att främja. Det gällde att kombinera olika förmågor: att sammanföra nyckelaktörer och få dem att kommunicera konstruktivt samtidigt som regelverket
följdes. I bakgrunden fanns dessutom Elektroskandias globala moderföretag
Sonepar. Från kommunledningens sida fanns en rädsla att företaget – med
en lokal historia som går tillbaka ända till 1900-talets början – skulle lämna
staden till förmån för någon annan ort. Genom sin strategiska betydelse för
kommunens långsiktiga planer kunde moderföretaget ligga lågt och förlita
sig på ett agerande i dess intresse. Företaget utövade en tyst, osynlig makt.7
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Den detaljerade fallstudien hade varit omöjlig att genomföra utan en av
författarnas inifrån-kunskap där han förenade olika roller: som expert i den
ekologiska bedömningen, som länsstyrelsens tillsynsperson i miljölagstiftning och som sambandslänk i överläggningar med företaget och kommunen.
Planerararen kan här liknas vid en kameleont som förmår skifta mellan olika
roller under processens gång (Forester, 1987, s. 312). I närstudier av denna
typ är det möjligt att urskilja och identifiera nyckelaktörer och deras strategiska positioner och att i detalj visa hur planering och implementering går
till i praktiken, inklusive hinder, möjligheter, förhandling, samarbete (eller
uteslutning/ignorans) och beslut.
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FRAMTIDENS PLANERING OCH PLANERARE

Planeringens normativa teori - hur den bör utföras - har utvecklats från ett
utpräglat rationalistiskt synsätt via advokatplanering i riktning mot kollaborativ, deliberativ, kommunikativ eller dialogplanering. Det normativa
uppdraget har blivit än mer akut i en tid när ett antal sammanflätade ”kriser”
reser uppgiften att inplantera och driva sociala, politiska och ekonomiska
institutioners praktik i riktning mot i djupare mening ”hållbara” samhällen.
John Dryzek och Jonathan Pickering (2019) har liksom Nicholas Low (2020)
i aktuella böcker reflekterat kring och argumenterat för vägar att gå framåt i
detta spår. De förra argumenterar starkt för nödvändigheten av ett ”reflexivt” förhållningssätt som måste till för att bryta den destruktiva, tillväxtdikterade spårbundenhet (”The Great Acceleration”) som äventyrar allt liv på
planeten, medan Low apostroferar planerarens och planeringens kompetens,
ansvar och engagemang ”For People, Planet, Place” som det heter i bokens
undertitel. Planeraren framstår i båda fallen också som brobyggare i mötet
mellan den ”stora” och den ”lilla” demokratin. Där, i gränslandet mellan den
representativa demokratins institutioner och medborgardeltagandets olika
former kan planeraren (liksom andra tjänstepersoner), men även planeringsforskaren, spela konstruktiva roller som bärare av en professionell kunskapstradition, som lyhörd lyssnare till en kör av mer eller mindre motstridiga röster och som länk mellan ”folket” och dess valda företrädare. ◗◥

Noter
1. Redan ordet ”medborgare” är en språklig utmaning i dag när allt fler människor lever som
icke-medborgare inom den nationsgräns de råkar befinna sig. ”Flyktingar”, ”asylsökande”,
”papperslösa”, ”ensamkommande”, ”illegala”, ”irreguljära”, ”dom andra”, ”nomader”, ”osynliga
är några av de benämningar man stöter på i litteraturen.
2. Se Larsson (2001) för en klargörande presentation av dessa och närliggande begrepp.
3. Se Ekman & Amnå (2012) för en illustrativ typologi. På senare år har det uppstått en flora av
deltagandeformer via elektroniska verktyg, de flesta initierade uppifrån (se till exempel Karlsson et al. 2020),
4. Som ofta i forskningslitteraturen finns både precisa och breda definitioner av centrala begrepp.
I detta sammanhang väljer jag det senare. Se Pomatto (2016) för en kritisk diskussion om detta.
5. Detta avsnitt bygger på Gustavsson & Elander (2016) och Elander & Gustavsson (2015).
6. Detta avsnitt bygger på Sandström & Elander (2020, 2019).
7. Miljöeffekterna av den ”just-in-time delivery”, koldioxiddrivande transportintensitet som är
något av företagets varumärke förblev dock en icke-fråga under hela processen.
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Carina Listerborn

Genom en tävling år 2017 arrangerad av Waterfront Toronto vann Sidewalk
Labs möjligheten att tillsammans med Waterfront Toronto utveckla hamn-

området Quayside. Sidewalk Labs är ett systerföretag till Google som båda
ägs av det amerikanska Alphabet Inc. Waterfront Toronto, etablerades 2001
i samband med en ansökan om vinter OS, och är en koalition mellan City of
Toronto, Province of Ontario och Government of Canada. De har arbetat
med stadsförnyelse av tidigare industriområden längs med Lake Ontario som
domineras av den hårt trafikerade Gardiner Expressway som utgör en barriär
mellan centrala Toronto och sjösidan. Koalitionen mellan Sidewalk Lab och
Waterfront Toronto döptes till Sidewalk Toronto. Processen följdes noga av
lokalmedia och är omskriven i boken Smart Cities for Canada: Promise and
Perils (Valverde & Flynn, 2020).1 Även om experimentet och planerna inte
kom att genomföras i Toronto, menar författarna, att tekniken och idéerna
kommer att inspirera andra innovationsprojekt runt om i världen.
Toronto blev således värd för teknikjättens första satsning på stadsutveckling och infrastruktur genom att bli en pilot för hur smarta städer kan
utvecklas från grunden inför framtida stadsplaneringprojekt. Projektet skulle bli en stadsdel med sensorer som samlade in data från invånare som bodde
eller rörde sig i området i syfte att göra livet effektivare och smidigare, och
genom att utveckla ny teknik utifrån insamlade data. Sidewalk Labs garanterade bättre kollektivtrafik, mindre utsläpp, flertal parker, säkra cykelvägar,
billiga bostäder och mycket mer. Den initiala planen var 4,8 hektar i Quayside som ägdes av Waterfront Toronto, men med en framtida vision om att utöka området till Eastern Waterfront på 324 hektar. Den första delen planerades för 5 000 invånare. I juni 2019 la Sidewalk Toronto fram en 1 500 sidor
tjock rapport med titeln Toronto Tomorrow: A New Approach for Inclusive
Growth som presenterade en plan för det större området. Rapporten orsakade
mycket kritik och diskussioner. Innan beslutet om genomförande fattades
drog sig Sidewalk Labs plötsligt ur projektet i maj 2020, till mångas förvåning. En del menar att kritiken mot projektet blev för stor. Men enligt VD för
Sidewalk Labs, Don Doctoroff, föranledde förseningarna som covid-19-pandemin och den medföljande ekonomiska osäkerheten globalt och på Torontos
fastighetsmarknad insikten att det var ”för svårt att göra projektet ekonomiskt bärkraftigt utan att offra kärnan i planerna” (CityNews, 2020).2
Initialt var tongångarna positiva till Sidewalk Labs intresse för Toronto,
och lokala företagare, politiker och forskare pekade på möjligheterna. Richard Florida, känd förespråkare för att öka städers konkurrenskraft genom
att attrahera den kreativa klassen, menade att den här satsningen skulle göra
Toronto till ’the best of the best’ och locka många nya entreprenörer. Florida
betonade att urbana teknikinvesteringar idag uppgår till 1/5 av de globala
riskkapitalinvesteringarna, vilket är mer än för bioteknik och AI. En rapport
beställd av Sidewalk Toronto förutsåg att till 2040 skulle Sidewalk Toronto
skapa 90 000 nya jobb inom fastighetsteknik och mobilitetsinnovationer. De
argumenterade för att teknikföretagen attraherar, anställer och upprätthåller
talanger och kompetens (Toronto Life, 2019). Nya utländska företag skulle
skapa möjligheter för investeringar. Om Toronto skulle avböja Sidewalk Labs
investeringsprojekt skulle de vända sig till någon annan stad. Förespråkarna
menade att innovationer alltid innebär risker, osäkerhet och störningar, men
att framtiden är digital.
Sidewalk Labs var dock inte endast intresserade av att implementera ny
teknik, de avsåg även att bli framtidens stadsbyggare; “Sidewalks uppdrag
är inte att skapa framtidens stad, utan det är att skapa framtiden för städer”
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Medborgardeltagande
i smarta städer och vad
vi kan lära av Sidewalk
Torontos fall
Det är många som förutspår att ny digital teknik kommer att forma och
kanske även styra framtidens stadsutveckling. Trenden med smarta städer
skapar både utmaningar, och möjligheter, i relation till medborgardeltagande. Möjligheten att samla in och systematisera data, utveckla rationella och
effektiva system, uppdaterar staden likt en maskin. Smarta städer handlar
dock inte bara om teknik, utan förändrar även ekonomi, arkitektur, planering, ekologi, politik, sociala och kulturella relationer. Hur den digitala
tekniken kommer att påverka framtidens urbana liv beror på hur kommuner väljer att hantera den nya teknikens möjligheter. Demokratifrågor blir
synnerligen viktiga att beakta då utvecklingen framförallt drivs på av privata
globala teknikföretag som får tillträde till lokal stadsplanering och i förlängningen människors vardagsliv. I konkurrensen mellan städer välkomnas ofta
sådana satsningar som en möjlighet att hamna högt på rankinglistor och med
en förhoppning om att skapa arbetstillfällen. En del städer, som t.ex. Barcelona och Madrid, använder digitala plattformar som stöd för medborgare att
lämna in förslag, debattera eller påverka budgetbeslut. Genom sina mobiltelefoner kan medborgarna stödja eller kritisera förslag. I Sverige samlar
Smart City Sweden olika initiativ och där framgår att många städer har fokus
på klimatsmarta lösningar inom transport och boende. Men med alla inneboende otydligheter, oklara relationer och outredda risker är det viktigt att
planeringsforskare och praktiker är redo inför de utmaningar som uppstår
när nya privata aktörer vill medverka till att forma framtidens stadsplanering. Utvecklingen av smarta städer går fort och forskare menar att vi idag
närmar oss en tredje fas. Den första vågen fokuserade på digitala tekniker för
styrning, den andra på digitala plattformar för olika former av service och
den tredje vågen som nu börjar skönjas fokuserar på själva utvecklandet av
stadens mark (Sadowski, 2020). Den här artikeln kommer därför att handla
om ett sådant exempel. Inför den här tredje vågen av smarta städer är det
viktigt att lära sig av erfarenheterna från pionjärprojekt och se hur projektet
mottogs av medborgarna.
SIDEWALK TORONTO

(Sidewalk Labs, 2017, s. 12). I sitt visionsdokument hävdar de att dagens
stadsplanering är förlegad och ineffektiv. De kan visa på ett annat sätt att
planera städer genom tekniska innovationer:
” …tidigare var normativa åtgärder nödvändiga för att skydda människors
hälsa, säkerställa säkra byggnader och hantera negativa externa effekter.
Idag kan dock städer uppnå samma mål utan den ineffektivitet som följer
med en oflexibel zonindelning och statiska byggregler” (Sidewalk Labs, 2017).
Under en intervju med Sidewalk Toronto i deras utställningslokal under
Gardiner Expressway frågar vi ifall de har några stadsplanerare i sin stab.
Talespersonen för Sidewalk Labs svarar då att de vill bygga morgondagens
stad [hennes betoning]. Vår tolkning av detta är att stadsplanerare på något
sätt inte är lämpliga för denna uppgift. Vid en intervju med arkitekturkritiker för The Globe and Mail blev det också tydligt att ingen av de föreslagna
infrastrukturella innovationerna som presenterats i visionsdokumenten
(vägsystem, sophantering) hade diskuterats eller ens presenterats för den
tekniska avdelningen på Torontos stadsförvaltning. Förespråkare för projektet, arkitekt Alexander Josephson, menar att “utan risker kommer Toronto
att förbli en fotnot i urbanismens tid”, och den konservativa Tory-politikern
Robert Prichard vill inte se fler hinder på vägen, för de kommer att lösa de
problem som uppstår, så, “let’s get on with it” (Toronto Life, 2019).

Hon kallar hela projektet för “en hybrisk, förolämpande, osammanhängande
medborgerlig tragedi” (Wylie, 2019). Tillsammans med ett 30-tal Torontobor etablerade de Block Sidewalk. Kritiken de bär fram rör bristen på
transparens och demokrati och deras agenda är att främja en stadsplanering
baserad på offentliga intressen, utifrån behov och till nytta för invånarna i
Toronto. De vill se en stadsutveckling som prioriterar stadens behov före
de privata företagens intressen och reser frågor som vad händer när vinst
är främsta drivkraft för stadsutveckling; vem är då ansvarig för underhåll
och installationer; varför behövs en så hög grad av övervakning i staden? År
2019 får kritikerna oväntat stöd av Roger McNamee, en tidigare investerare i Facebook och Google, och grundare av Silver Lake Partners, som är en
av världens största teknikinvesterare. I Financial Post konstaterar han att
“Oavsett vad Google erbjuder, kan värdet för Toronto omöjligt närma sig det
värde staden får ge upp… Det är en dystopisk vision som inte har någon plats
i ett demokratiskt samhälle”. Och 2020 läggs alltså planerna ner.
BRIST PÅ TRANSPARENS OCH INFLYTANDE

Vilka hinder är det då som Prichard åsyftade? Jo, bland annat den kritik
som stadigt växte under tiden som Sidewalk Labs lovade innovationer, men
förblev otydliga om vad deras affärsidé egentligen bestod av. Var det den
insamlade data från privatpersoner som skulle användas i affärssyfte, eller
var det främst en fastighetsaffär med mycket smart city-marknadsföring?
Skedde här en privatisering av kommunal mark? Varför kommunicerade inte
Sidewalk Toronto med kommunen om planerna? Frågorna var många men
svaren få. Under konsultationsprocessen kom ett flertal representanter att
lämna sina poster i samrådsorgan. Fastighetsutvecklaren Julie Di Lorenzo
lämnade styrelsen på Waterfront Toronto efter att det hade kommit ut att Sidewalk Labs planer rörde det större området och inte endast piloten; “Varje
gång Sidewalk Labs visar en karta för oss blir markområdet de behöver allt
större”. Ann Cavoukian, före detta kommissionär för Ontario till skydd för
privat integritet och säkerhet, avgick då hon befarade att Toronto skulle bli
ett nytt Shanghai eller Dubai.
Saadia Muzaffar, representant på Waterfront Torontos digitala strategiråd och grundare av TechGirls Canada,3 anklagar Waterfront Toronto för
att inte vara transparanta och för att inte prioritera allmänhetens intressen i
processen; ”Under de senaste elva månaderna av de nu cirka femton månaders samrådsperiod har Waterfront Torontos svar präglats av apati, och den
fullständiga brist på ledarskap beträffande allmänhetens svaga förtroende
och sociala legitimitet, har varit häpnadsväckande” (Toronto Star, 2018).
Den mest tongivande kritikern är Bianca Wylie, som är en av grundarna av
påverkansgruppen Tech Reset Canada. Genom kampen mot Sidewalk Labs
kom hon att kallas för ‘Jane Jacobs of the Smart Cities Age’ (Bliss, 2018).

Sidewalk Labs intervention i Toronto är på många sätt spektakulärt. Det
handlar inte bara om att sälja in ny teknik, utan de avsåg att använda sig av
den mänskliga aktiviteten i staden för att utveckla stadsplaneringen i sig. De
ville bygga en ny typ av stad. Om projektet hade genomförts skulle det kunna
ha förändrat vår syn på vad en stad är och hur en stad ska planeras. När den
byggda miljön är själva datainsamlingen får vi tänka om; ”Det kan argumenteras att detta inte är en stad såsom vi känner det, utan snarare en fysisk
kopia av Googles digitala sökmotor” (Baeten, 2020, s.28).
Projektets akilleshäl var dock bristen på medborgarinflytande och transparens. De medborgare som var inbjudna till samråd för ökad insyn, menade
att de hölls utanför vad som egentligen pågick. Det handlade till stor del om
datahanteringen och vem som egentligen ägde den. Skulle Google få fri tillgång till Torontobornas liv? Vad händer om Google säljer data vidare? Men
en annan fråga berörde själva planen över området som utvecklades utan att
varken ta hänsyn till det tidigare planförslaget över området, eller hur den
nya planen skulle länkas till existerande omgivande områden och infrastruktur. Den föreslagna hexagonala, rörliga gatu- och trottoarbeläggningen
med inbyggd belysning skulle kräva underhåll och säkerhetsanpassning. Ett
samlat intryck är att existerande kunskap om material, infrastruktur och
stadsplanering åsidosattes. Det experimentella prioriterades för att skapa ett
intryck av nyskapande, men hur livet egentligen skulle levas förblev visionärt
beskrivet utan förankring i vardagliga behov. Förutom inspirerande modeller
som presenterades i utställningshallarna fanns inga konkreta planförslag.
Det vi kan lära av Toronto är för vems nytta, till vilkas behov, och i
vems ägarskap är den nya tekniken? Det måste vara tydligt hur privata och
offentliga aktörer skapar insyn och inflytande under processens gång, vem
som svarar för framtida underhåll och hur tekniken görs tillgänglig för olika
grupper i samhället. Med en åldrande befolkning behöver vi också vara medvetna om svårigheter med att ständigt uppdatera digitala verktyg. Medborgardeltagande handlar inte bara om att ge möjlighet för invånare att delta i
digitala plattformar. I det här fallet handlar det om hela stadens utveckling
och rätten till staden. ▌▮
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Noter
1. En vecka under 2018 och en vecka 2019 genomförde författaren tillsammans med Guy Baeten
och Maja de Neergaard flertal intervjuer med inblandade aktörer, inklusive de kritiska rösterna
inom Block Sidewalk som organiserade sig 2019.
2. Författaren står för alla översättningar av citat från engelska till svenska.
3. TechGirls Canada är en mötesplats för kanadensiska kvinnor inom vetenskap, teknik och matematik. Det är en ideell organisation som verkar för forskning som söker lösningar åt hinder för
mångfald och jämlikhet inom vetenskap och teknik.

Carina Listerborn
Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Institute for Urban Research (IUR) vid Malmö universitet och forskar om maktförhållande i städer
och stadsutveckling. Hennes forskning berör intersektionella perspektiv på
inflytande, användande och planering av städer, inklusive frågor om bostadsojämlikhet. Den senaste forskningen berör hur smarta städer kommer att
påverka bostadssituation och vardagsliv.
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Sherif Zakhour & Jonathan Metzger

Demokratisk planering
handlar om mer än
medborgardialog
Det är en etablerad syn inom svensk planeringspraktik att mer medborgardialog leder till mer demokrati: om du vill ha en mer demokratisk planeringsprocess så går vägen dit genom utökad medborgardialog (Bornemark, 2016;
Lindholm et al., 2015). I denna artikel vill vi dock ifrågasätta antagandet att
en utökning av medborgardialoger automatiskt leder till en stärkt demokrati. Orsaken till detta är att det som en person eller grupp uppfattar som en
djupt demokratisk process kan av någon annan samtidigt ses som fullständigt odemokratisk.
Situationen kompliceras av att det inte finns något facit i formen av en
objektiv definition av vad demokrati ’egentligen är’ som man kan vända sig
till för att avgöra vem som har rätt och fel i denna fråga. Dialogers eventuella
demokratiseringseffekter kan därmed bättre förstås om de studeras i förhållande till de involverade människornas demokratiförståelse samt i relation
till allmänhetens syn på det planeringssystem som de ingår i. Om planeringen på ett övergripande plan upplevs som strukturellt odemokratisk så är
risken att dialoger inte får den demokratiskt stärkande effekt som förväntas
av deras förespråkare.
Resonemanget baseras på två fleråriga kvalitativa fallstudier vi bedrivit om planeringsprocesser i Stockholms län (Zakhour, 2020; Zakhour &
Metzger, 2018). I den ena studien har vi undersökt delar av allmänhetens erfarenheter av medborgardialoger i planeringen och den andra fokuserade på
rutinerna och praktikerna bland Stockholms stads planeringsförvaltningar.
Tidigare enkätbaserade studier har redan visat på ett brett spektrum av
demokratiförståelser bland deltagare i svenska dialogsammanhang (Gustafson & Hertting, 2017). Med hjälp av vår kvalitativa metodik bidrar vi särskilt
genom att ytterligare nyansera denna bild, framförallt genom att belysa
komplexiteten i dessa fenomen genom att synliggöra ambivalens och tvetydigheter i uppfattningarna om vad som utgör en demokratisk planeringsprocess. Vidare sätter vi också de medborgardialoger vi studerat i ett bredare
planeringssammanhang, vilket vi menar bidrar till förståelsen av varför
medborgardialoger i svensk planering inte självklart leder till en upplevelse
av en stärkt demokrati inom detta område.
Artikeln börjar med en kort demokratiteoretisk diskussion, vilket följs
av våra observationer från fallstudierna. Viktigt att påtala inledningsvis är
dock att en av begränsningarna med denna typ av kvalitativ och kontextbunden djupstudie är att generaliserbarheten av studieresultaten är begränsad.
Således måste de insikter vi presenterar nedan betraktas som på sin höjd
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illustrerande av eventuella generella mönster, ens inom en svensk planeringskontext.
DEMOKRATINS OMTVISTADE INNEBÖRD

Mycket av den forskning som intresserar sig för offentliga institutioners demokratiska legitimitet, inklusive forskning om medborgardialoger, tenderar
att mäta graden av demokrati i förhållande till abstrakta indikator och kriterier. Många gånger använder de sig av ett på förhand givet värderingsbaserat
ideal mot vilket en sedan mäter demokratisk prestanda (som exempelvis
Webler, 1995). Konsekvensen av en sådan värderingsbaserad utgångspunkt
som tar sitt avstamp i en på förhand definierad förståelse av vad demokrati
’egentligen är’ blir att andra demokratiförståelser antingen reduceras till
förvrängda bilder av den egna synen eller helt enkelt betraktas som felaktiga
(Bernstein, 2011).
En annan mer analytisk och socialkonstruktivistisk ingång till ämnet har
framförts av demokratihistorikern Pierre Rosanvallon. Enligt Rosanvallon
(2006) utgör den moderna demokratins verkliga historia ett utdraget ’gräl’
om vad demokrati egentligen är och bör vara. Orsaken till detta står att finna
i den grundläggande osäkerhet som uppstod i och med försvinnandet av monarken och dess makt grundad i ett påstått mandat från Gud. Nu skulle makten istället utgå ifrån folket – men vad är då egentligen folket? Vad vill det?
Och hur kommunicerar det detta? På dessa frågor finns inget givet svar och
hittills har ingen uppfunnit någon ”magic bullet” som löser denna utmaning:
det som i ett samhälle vid en viss tidpunkt ses som stärkande för demokratin,
för folkets förmåga att ta form och uttrycka sin vilja på ett legitimt sätt, kan
vid en annan tid och plats ses som fullkomligt missvisande – helt beroende
på omständigheterna.
Demokratisk legitimitet – det vill säga: förståelsen av vad som är
’verkligt demokratiskt’ och de processer och handgrepp som detta baseras
i och får uttryck igenom – framstår genom ett sådant synsätt som ett slags
ett ”förtroendekapital” som ständigt måste återerövras och valideras. Dess
giltighet har sin grund i de förväntningar och erfarenheter som en befolkning
har av demokrati här och nu (vilket dock i sig självt inte motsäger att traditionerna i många sammanhang väger tungt i hur dessa saker uppfattas av en
bredare allmänhet).
Hur ser då samtida svenskars upplevelse av demokrati i planeringsprocesser ut? I nästa avsnitt tittar vi lite närmare på hur deltagare i planeringsprocesser och dialoger i Stockholmsområdet har uppfattat den demokratiska
legitimiteten i dessa.
BILDEN AV ALLMÄNHETENS SYN PÅ DIALOGER OCH PLANERING

Resultaten från vår ena studie bygger på observationer av kommunstyrda
deltagandeaktiviteter i Järfälla, Täby och Norrtälje samt semistrukturerade
intervjuer med deltagare i dessa.
Den första etappen i studien genomfördes 2017 då 20 planeringsrelaterade deltagandeaktiviteter observerades. Formerna och syftena för aktiviteterna varierade; vissa var enkla informationsmöten, andra var lagstyrda
samråd med intressenter, och ytterligare andra utgjorde extrainsatta aktivi90

teter och workshops kopplade till visions- och policydokument.
Under observationerna samlades dialogdeltagares kontaktuppgifter in
och sedan, under 2018, genomfördes fördjupade intervjuer med 37 dialogdeltagare. I ett försök att lägga mindre vikt på deltagarnas omedelbara
upplevelse av händelserna genomfördes intervjuerna mellan fem och tio månader efter det att dialogaktiviteten hade ägt rum. Frågorna till deltagarna
berörde deras förväntningar på och erfarenheter av dialoger och planering,
men var också delvis öppna i syfte att möjliggöra för ett friare berättande om
deras erfarenheter.
Den kvalitativa ingången och det begränsade urvalet gör det svårt att
utifrån detta material dra några generaliserande slutsatser kring den svenska
allmänhetens syn på dialoger i planeringen. Det som däremot framträder
tydligt i resultaten är avsaknaden av en enkel, direkt koppling mellan dialog
och demokrati. Snarare präglades bilden av dialogernas relation till demokrati av en känsla av ambivalens och tvetydighet bland deltagarna.
Ibland kunde till och med enskilda personer vid olika tillfällen under en
och samma intervju framföra vad som framstår som vitt skilda och motsägelsefulla förståelser av planering och demokrati. En och samma intervjuperson
kunde exempelvis lägga lika mycket demokratisk betydelse på beteendet hos
tjänstepersonerna under dialogens gång (om de uppträtt respektfullt, uppvisat kunskap om närområdet, osv.) som det exakta innehållet i de planeringsbeslut som stod på spel – vilka ibland till och med kunde vara svårare för
intervjupersonerna att faktiskt dra sig till minnes.
Intressant var även hur majoriteten av våra intervjupersoners syn på
och upplevelse av dialogernas demokratiska kvaliteter i hög grad tycktes
filteraras genom deras tidigare livserfarenheter, framförallt bland de som
bar på minnen av tidigare konflikter med planeringsmyndigheter eller andra
förvaltningar. Det genomgående intrycket bland dessa personer var att det
svenska planeringssystemet är präglat av djupa särintressen, partiskhet och
systematiska orättvisor.
Vissa intervjupersoner utmanade också en konventionell syn på samråd
och dialoger som en arena för förhandling mellan invånares enskilda intressen och ett bredare allmänintresse representerat av politiker och planerare.
Dessa deltagare beskrev snarare sig själva som besjälade av att värna allmänhetens intresse och uppfattade sig ofta stå i konfliktförhållande till de starka
vinst- och särintressen som de ansåg att byggherrar och planeringsförvaltningen tillsammans representerade. Samtidigt gav många av dessa personer
uttryck för frustration och uppgivenhet, då de uppfattade sådana strider som
svåra att bedriva på grund av planeringsprocessernas byråkratiska ogenomtränglighet.
”Korruption” var ett begrepp som ofta användes av intervjupersonerna,
särskilt bland landsbygdsbor i Norrtälje där kommunens planuppdrag ofta
blir föremål för lokala kontroverser. ”Man blir mörkrädd när man börjar
grotta i det där: vem som äger vad och varför, vem är kompis med vem?”,
noterade en frustrerad invånare i relation till kommunens tillsynes bristande
intresse för landsbygdens överlevnad (Kvinna, 30-årsåldern). Många tycktes
helt enkelt dela synen hos en intervjuperson som, med basis i sin egen långa
yrkeserfarenhet inom samhällsplanering, liknade planeringen vid ”processer
som sker helt utanför varje vanlig människas insyn” (Man, 80-årsåldern).
Sammantaget utgör studieresultaten en grund för att ifrågasätta det

etablerade antagandet att mer dialog leder till mer demokrati, åtminstone
i de fall förtroendegapet mellan invånare och kommunförvaltning redan är
väletablerat. Många av de dialogdeltagare som vi intervjuat tycks helt enkelt
uppfatta att ”spelet är riggat” inom det svenska planeringssystemet. Införandet av ambitiösa dialoger i ett sådant sammanhang uppfattades åtminstone
av vissa deltagare som cyniska avledningsmanövrer som ytterligare osynliggjorde de svårtillgängliga processer i vilka de menade att de verkliga besluten
fattades.
För att förstå hur intryck som dessa kan uppstå, och vad som eventuellt
kan göras för att förändra dem, krävs en förståelse för några av de etablerade
planeringspraktiker som kan tänkas ha fött dem.
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MARKNADSSTYRD AVTALSPLANERING

Under de tre senaste decennierna har den svenska samhällsplaneringen
genomgått flera förändringar i riktning mot en mer marknadsorienterad
styrning. Som del i detta har en påtaglig förskjutning skett i relationen mellan den kommunala planprocessen för markanvändning och den kommunala
förvaltningen av markägande.
Många svenska kommuner har omfattande markinnehav, vilket gör det
möjligt för dem att styra mot en önskad utveckling av den lokala byggda
miljön i sin roll som enskild juridisk person med rätt att disponera (sälja,
köpa, upplåta) mark. Som markägare har kommunerna således möjlighet att
påverka den byggda miljöns utveckling genom avtal på ett sätt som går långt
utanför den makt kommunen utövar genom planlagstiftningen. Följaktligen har det svenska kommunala markägande länge också varit ett viktigt
styrmedel för att frambringa en god stadsmiljö och tillgodose högkvalitativa
bostäder för en växande befolkning (Bodström, 1994).
Från 1990-talet och framåt har proceduren med anvisning av kommunägd mark till byggherrar börjat fungera som ett av de styrande och
mest centrala instrumenten som används av kommuner i samband med
planeringsprojekt (Caesar, 2016). En form av ”avtalsplanering” (Cars &
Thune-Hedström, 2006) har kommit att dominera, där den offentliga planeringsprocessen åsidosätts och initieras först efter det att civilrättsliga och
affärsmässiga avtal redan är slutna mellan kommunen och privata aktörer.
Dessutom är praktiken att sälja marken, snarare än att upplåta den via
tomträtt, än mer vanligare bland kommuner idag eftersom marken alltmer
betraktas utifrån dess ”bytesvärde”, det vill säga som källa till inkomst för
kommunbudgeten (Tonell, 2016). I praktiken så innebär dessa förändringar
en förskjutning av makt från kommunen till marknaden.
Materialet i vår andra fallstudie baseras på semistrukturerade intervjuer, genomförda 2015-2016, med ett tjugotal planerare och förtroendevaldare involverade i Stockholms stads stadsutvecklingsprocesser, samt dokumentstudier av densamma. Där har vi kunnat observera att långt innan ett
stadsutvecklingsprojekt når den formella, lagstiftade planeringsprocessen –
som i hög grad syftar till att skapa en transparent och demokratiskt tillräknelig process – så har många av projektets allra mest centrala frågor (såsom
plats, exploateringsgrad, allmänna investeringar, upplåtelseform, resurser
till dialoger och samråd, osv.) nästan helt och hållet låsts upp i förhandlingar
och avtal mellan byggherrar och stadens markförvaltare. Konsekvenserna av

denna styrningslogik är, enligt vissa av intervjupersonerna, bland annat en
ojämlik investeringsfördelning i den byggda miljön, en boendesegregation
som spirar och att viktiga kultur- och miljövärden byggts bort till förmån för
kvantitativa mål och kortsiktiga ekonomiska prioriteringar.
I ljuset av detta förefaller också premisserna för de dialoger och samråd
med allmänheten som staden initierar som djupt problematiska. När centrala
frågor redan har beslutats innan dialogaktiviteterna sätts igång, och givet
stadens uttryckliga intresse att maximera exploateringsgraderna, så blir
förutsättningarna för dessa aktiviteter starkt begränsade och ibland direkt
missvisande. I våra intervjuer framhålls det att även i de fall där dialoger med
allmänheten leder till förändringar i ett projekt så är de sällan så pass betydande att de kräver en omförhandling av avtalet med byggherren.
Vår uppfattning är därmed att allmänhetens intryck av planeringen från
den tidigare fallstudien inte är helt omotiverade. I den dominerande formen
av avtalsplanering finns det nämligen god jordmån för kortsiktiga ekonomiska logiker och dunkla särintressen bland byggherrar och planeringsförvaltningar. Denna utveckling tycks inte heller vara unik för Stockholm, som
bland svenska kommuner inte utskiljer sig i någon väsentlig grad vad gäller
detta generella förhållningssätt – utan snarare utmärker sig i hur genomgripande omställningen mot avtalsplanering har varit (se också Olsson, 2018).
DIALOG ELLER REFORM?

I denna artikel har vi ifrågasatt det utbredda antagandet att mer dialog är
synonymt med mer demokrati. Vi menar att det demokratiska värdet av dialoger inte bara behöver utvärderas utifrån deras specifika form eller innehåll,
utan också i relation till vad allmänheten anser vara ett demokratiskt planeringssystem. Med detta menar vi inte att dialoger i sig själva på något sätt
är odemokratiska, utan snarare att det demokratiska värdet med medborgardialoger enbart kan begripliggöras om dialogerna och deras uppfattade
funktion placeras in i ett bredare politiskt sammanhang och i förhållande till
deltagarnas förståelse av vad som utgör demokratins väsen och uttrycksformer. ▙▰

Sherif Zakhour
Sherif Zakhour är doktor i urbana och regionala studier. Hans forskning är
inriktad på hur föreställningen om ”demokrati” får praktisk tillämpning i
planeringen, med fokus på frågor om ansvar, deltagande, planeringsroller
och resursfördelning.
Jonathan Metzger
Jonathan Metzger är professor i urbana och regionala studier vid KTH.
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Tinna Harling

I mitt arbete som planarkitekt och processledare på Tjörns kommun mellan
2006 - 2018 har jag ansvarat för ett stort antal dialogprocesser i kommunen och har länge varit intresserad av frågan hur man kan gå från dialog till
samskapande. Jag var därför en av de planerare som ihop med Mistra Urban
Futures tog initiativ till att samverka med bland annat Nazem Tahvilzadeh
och Moa Tunström och skicka in en gemensam forskningsansökan.
Under min tid på Tjörns kommun arbetade jag och mina kollegor fram
ett sätt att arbeta med dialog med hjälp av Cultural planningmetoden, en
metod som tar sin utgångspunkt i platsens identitet.1 Metoden användes i
många olika typer av processer i kommunen, där flertalet var planprocesser medan andra var strategiska arbeten, som till exempel framtagande av
en friluftsplan och en kulturstrategi. Jag var även projektledare för arbetet
med Tjörns Översiktsplan 2013, som också togs fram med hjälp av Cultural planningmetoden. Genom dessa processer mötte jag många medborgare, tillsammans med kollegor och politiker, och uppskattade både mötet
med medborgarna och det förvaltningsövergripande arbete dialogerna gav
upphov till. Framförallt var mötet och samtalen mellan tjänstemän, politiker
och medborgare givande, då de både gav nya perspektiv och gjorde att man
lättare förstod varandras behov och tankar. Vikten av att politiker är med
på de dialogprocesser som genomförs kan inte nog betonas. Två exempel
på frågor som tack vare dialogprocesserna skrevs in som strategiska frågor i
översiktsplanen var behoven av billiga bostäder och att förbättra kollektivtrafiken. Här var politikerna innan dialogprocesserna skeptiska till betydelsen av dessa två frågor, men efter samtal med medborgarna insåg de att
billiga bostäder och kollektivtrafik var viktiga framtidsfrågor för kommunens
invånare. Det som sedan visade sig svårt för politikerna var att ta steget från
strategiska frågor till att skapa handling, det vill säga i detta fall skapa fler billiga bostäder och en bättre kollektivtrafik. En slutsats är att det är viktigt att
öppna upp och organisera för att möjliggöra samverkan med civilsamhälle,
lokalt näringsliv och andra aktörer för att gemensamt skapa förändring och
skapa en kollektiv problemlösningskapacitet.
En annan central pusselbit är att avsätta en budget för att kunna genomföra det som lyfts upp som viktiga frågor i olika dialogprocesser. Som
exempel vill jag lyfta det arbete med Stråket i Skärhamn och senare även
Rönnäng, som jag var processledare för mellan 2006 och 2018. Här hade vi
hade en årlig budget för att kunna genomföra de idéer som lyftes upp i de
dialogprocesser vi genomförde och sedan sammanställde i handlingsplaner.
I Stråket hade vi dessutom en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, politiker, civilsamhälle och näringsliv som gemensamt arbetade för att skapa nya
skyltar, bänkar, bryggor, offentliga toaletter och annat som behövdes för att

utveckla de två orterna. Med denna typ av processer och en gemensam budget kan man lyfta dialoger från det som kan kallas information eller i bästa
fall medbestämmande till nästa nivå som är samskapande. Jag tolkar också
att det var det som Sherry Arnstein hade som mål när hon skrev ”A ladder of
participation”, där hon definierade det översta steget på stegen som medborgarmakt med partnerskap, delegerad makt och allra högst upp medborgarkontroll (Castell, 2016).
Som tjänsteperson innebar de många dialoger vi gjorde på Tjörn att jag
och mina kollegor fick nya kunskaper om hur medborgarna såg på öns identitet och hur man ville ett kommunen skulle utvecklas i framtiden. Det blev
också tydligt att vi inte uppfyllde medborgarnas behov av billigare bostäder
för framförallt ungdomar i de flesta av de detaljplaner vi gjorde. Just denna
fråga kom upp på varje dialog kring planprocesser, inte bara under arbetet
med översiktsplanen. Det framkom även att väldigt många äldre hade stort
behov av billiga, lättskötta bostäder i kommunen, som idag mestadels består
av småhus. 2015 kom dessutom många nyanlända, som inte heller kunde
flytta till de exklusiva, havsnära områden vi till största delen planerade för.
Vi genomförde därför så småningom en intern process med hjälp av Cultural
planningmetoden, med fokus på hur vi på Tjörn skulle kunna skapa bostäder
för unga och nyanlända. En av idéerna som kom fram var att skapa en plattform som ledde fram till det som idag är Egnahemsfabriken.2 Sedan uppstod
frågan kring hur man skulle kunna gå vidare från denna gemensamma goda
idé till handling, och där tog mina möjligheter som tjänsteperson slut. Istället
började jag på ideell tid samla ett nätverk med människor jag tidigare samarbetat med i olika lokala sammanhang och frågor. Tillsammans med forskare i
Nätverket Möjligheternas ö som vi bildade, skrev vi en forskningsansökan till
Vinnova med Tjörns kommun som en av flera medfinansiärer och fick medel
beviljat 2017.
Genom Egnahemsfabriken har vi skapat en lokal plattform för att bygga
hus, gemenskap och omställning och har gått från projekt till självgående
verksamhet. På platsen bygger vi hus men också kunskap och vi har ett nära
samarbete med flera lokala aktörer och föreningar. Genom att ha bildat en
förening som vi driver som ett kooperativ och ett socialt företag i samverkan
med andra har vi skapat bred samverkan kring frågan om hur vi gemensamt
kan skapa billigare bostäder på Tjörn. Egnahemsfabriken kan därför ses som
ett exempel på samskapande.
2018 slutade jag som tjänsteperson på Tjörns kommun och arbetar idag
som projektledare för Egnahemsfabriken på halvtid, varav ungefär hälften av
tiden är finansierad av olika forskningsmedel och hälften är ideellt arbete. Jag
jobbar i övrigt som processledare, framförallt i olika Cultural planningprocesser, som initieras av kommuner eller av civilsamhället. Genom att delta i
dialogprocesser på olika platser har jag fått inblick i hur svalt intresset ofta är
av kommunerna när initiativet till en dialog inte kommer från dem, även om
dessa processer ofta är de som ger mest resultat. Jag har också mött undantag.
Vingåkers kommun arbetar till exempel på ett väldigt spännande och
demokratiskt sätt med sina medborgare. Här har de skapat en process som
liknar medborgarbudget och som uppmuntrar medborgarna att skapa egna
projekt utefter identifierade behov och där man skapar just de lokala utvecklingsprogram som möjliggör samskapande och vilket Sherry Arnstein (1969)
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efterlyser. Här återkommer jag igen till vikten av att kommuner öppnar
upp både för dialog och samskapande och även att dela makt. Enligt min
erfarenhet sker detta oftare i små kommuner som inte klarar att leverera det
som behövs utan att samverka och därför har en mer ödmjuk hållning mot
sina medborgare. Många av de större kommunerna tenderar att vilja hålla
hårdare i både dialogprocesser och det eventuella genomförande av det man
kommer fram till i processen. Här har större kommuner något att lära av de
mindre kommunerna. Och för alla kommuner är det avgörande att förstå att
civilsamhället och andra aktörer kan bidra till att demokratisera samhället,
genom att utveckla sätt att mobilisera krafter och förmåga att lösa gemensamma problem - och att detta endast kan ske genom samverkan och maktdelning. På så sätt kan dialogprocesserna gå från en dialog som både styrs
och tolkas av kommunerna, till ett demokratiskt samskapande. ◢◤

Noter
1. Cultural Planning syftar till att finna de värden och de resurser som finns på en plats med ett
medborgarperspektiv. Kartläggningen av värden och resurser sker med utgångspunkt i det
geografiska läget och de människor som bor och verkar där, snarare än med tjänstepersoner
och politiker på andra platser. Läs mer på: https://www.culturalplanningsweden.org/
2. Egnahemsfabriken är en ekonomisk förening som drivs som ett kooperativt socialt företag, på
Tjörn. Verksamheten tar sin utgångspunkt i det socialt organiserade byggandet av små bostadshus och har funnits sedan 2018. Läs mer på www.egnahemsfabriken.se

Tinna Harling
Tinna Harling är arkitekt SAR/MSA och är både husritande arkitekt och
planarkitekt/processledare och arbetade 12 år på Tjörns Kommun. Idag
arbetar Tinna i eget företag, Röd Arkitektur. Hon projektleder ”Egnahemsfabriken” och samordnar konferensen och plattformen “Socialt byggande
och modernt självbyggeri”. Tinna höll även i arbetet med “Kommunernas
processer” i projektet Divercity.
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Örjan Wikforss

I detta nummer av tidskriften PLAN redovisas och diskuteras resultatet av
en vetenskaplig undersökning av medborgardeltagande i fysisk planering.
Jag har inbjudits att kort kommentera artiklarna.
I forskningsrapporten ”Samråd i praktiken. Om medborgardeltagande
i fysisk planering”, publicerad av Byggforskningsrådet 1984 sammanfattade
jag resultatet av en undersökning i sju kommuner: ”Näringsliv och organisationer utövar ett starkt inflytande i planeringsprocessen och det partipolitiska spelet i planärenden dominerar beslutsprocessen. Som planerings- och
beslutsprocessen i dag är organiserad är förutsättningarna för medborgardeltagande i fysisk planering små”. Därför att det med stort intresse jag tar del
av dessa nya forskningsresultat.
Mot bakgrund av en både teoretiskt väl förankrad och empiriskt väl
belagd genomgång av 714 dialogaktiviteter i elva kommuner kan jag utläsa
att medborgardeltagandet som påverkansform fortfarande är liten. Ja, mot
bakgrund av fyrtio år av försöksverksamhet verkar den ha havererat. Nazem
Tahvilzadeh sammanfattar att det bara är ”enstaka processer som är strikt
informerande eller summerande och förhandlande vad gäller kommunikationsform. De allra flesta processer (81%) har också kategoriserats som konsulterande eller rådgivande vilket indikerar nivån på inflytande”. Deltagarna
lyssnar som åskådare, men påverkar inte besluten.
Det hela kan liknas vid ett spel för gallerierna som saknar tydlig förankring i de politiska beslutsprocesserna. I vissa markanvisningsprocesser är det
fråga om direkt vilseledande aktiviteter, resultatet är ju färdigförhandlat redan innan dialogen startar. Medborgarna beskrivs som planerarnas egen mini-
allmänhet eller publik. De synpunkter och krav som medborgarna framför
dokumenteras inte konsekvent och förs inte vidare på ett systematiskt sätt.
Medborgardeltagandet liknas vid en skördefest där planerarna kan välja
och vraka bland framförda synpunkter och bestämma vad som faktiskt ska
och inte ska kunna påverka det byggda resultatet. Undersökningen visar ”att
det som kommuner definierar som medborgardialoger sällan innebär intensiv
och ömsesidig kommunikation, utan mestadels envägskommunikationer.
Deliberation innebär att diskussioner inte bara tydliggör vad deltagarna har
för preferenser, utan också att de tillsammans når en gemensam syn som
tydliggör, prioriterar eller klargör vad deltagarna är eniga kring och i vilka
frågor det råder oenighet. Endast fyra procent av de kartlagda aktiviteterna
kan kategoriseras som deliberation.”
Under de fyrtio år jag har läst PLAN har jag aldrig mött en hårdare
kritik av planerarnas praktik och yrkesetik. Särskilt mot bakgrund av att kritiken är så väl teoretiskt och empiriskt underbyggd. Men kritiken biter också
därför att den är skickligt retoriskt framförd. Den avsiktliga markeringen vid

översättningen av det centrala begreppet mini-publics till planeringspublik
stämmer till eftertanke och reflektion. Skulle medborgardeltagande ha ett
egenvärde och vara en födkrok för planerare och andra aktörer som söker
publik?
Medborgarnas möjligheter att påverka utformningen av sin närmaste
omgivning har begränsats på olika sätt under senare år. Det har ansetts vara
ett onödigt och försenande hinder för effektiv byggproduktion. Planeringens
snåriga kostig ska omvandlas till en autostrada, ansåg dåvarande bostadsminister Stefan Attefall och läxade upp de kommunala och regionala planerarna
att lyssna mera till exploatörerna än till invånarna. Det allmänna intresset
har fått stå tillbaka för det enskilda intresset. Pendeln har svängt.
Som Stig Montin noterar i sin artikel ”Allmänintressen och inbjudet medborgarinflytande” ändrades rubriken för andra kapitlet i PBL om
allmänna intressen till ”Allmänna och enskilda intressen” (SFS 2018:900).
Vilket han anser kan tolkas som att enskilda intressen ges företräde och i förlängningen blir identiska med allmänna intressen. Nyspråket firar triumfer,
tolkningsmöjligheterna är obegränsade och villervallan total.
Artiklarna är skrivna ur ett stats- och förvaltningsvetenskapligt perspektiv. Det är de politiska implikationerna av röriga medborgardialoger
med oklara syften som med all rätt kritiseras. Det som saknas i min läsning
är en analys av utformningsprocessen. Det designvetenskapliga perspektivet
bör tillföras diskussionen. Det går nämligen inte att utforma meningsfulla
artefakter utan kontakt med användarna. För att tala med Thomas Thorild,
tänka fritt är stort, tänka rätt är större. Rätt i betydelsen vad som är bra för
den andre. Att tänka i enlighet med samvetet.
Kravet på att planeringsprocessen borde kompletteras med medborgardeltagande växte fram under och efter 1968-revolten. Inte minst arkitektstudenter, unga yrkesverksamma arkitekter och planerare och forskare tog
initiativ till försök att involvera invånarna i förändringar i deras närmaste
omgivning. Strävan var ordagrant ”att öppna processen”. Femtio år senare
beskrevs skadeglatt 1968-revolten som den misslyckade revolutionen. Men
vad man har bortsett ifrån i sådan historieskrivning är att den framför allt var
ett uppror mot auktoriteter. Och planerarna ville inte längre själva stå långt
ifrån medborgarna. Det blev en yrkesetisk fråga att alltid beakta de sociala
konsekvenserna av olika förslag till förändring.
Planeringsprocessen började ses som en kunskapsprocess i vilken kunskapen om planerade förändringar stegvis byggs upp och i vilken invånarnas
erfarenheter, synpunkter, krav och önskemål var oundgängliga. Kontakten
med invånarna blev en helt nödvändig del av arbetet. Dialogen blev formen.
Men politikerna deltog inte i dialogen. De avvaktade resultatet för att kunna
förhålla sig till det fritt i ett senare skede. Det som var tänkt som en växelverkan mellan invånare, planerare och politiker reducerades till dagens medborgardialog mellan invånare och planerare.
Statsvetare kritiserade redan då den tidens former av medborgardeltagande för att det inte passade in i det representativa demokratiska systemet
och dömde ut försöken. Då precis som nu. Jag ser fortfarande fram emot
deras bidrag till att också föreslå lämpliga organisatoriska former för medborgardeltagande som förenar planeringsprocessen med beslutsprocessen.
Om man ser på fysisk planering som en kunskapsprocess blir begreppet
dialog allt annat än urvattnat.
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Johan Asplund visar i ”Genom huvudet” (2002) att problemlösningsprocessen byggs upp av replikskiften mellan problemställare och problemlösare
och att denna dialogiska modell finns i all problemlösning. Problemlösning är
aldrig monologisk. Den är kommunikatorisk. Därför kommer kvaliteten på
kommunikationen att vara avgörande för kvaliteten i det byggda resultatet.
Stadsplaneringens huvuduppgift är att arrangera dessa replikskiften
mellan problemställare och problemlösare. Medborgardialogen syftar till
ingenting mindre än att se till att medborgaren som problemställare är
närvarande i arbetet – hela tiden och överallt för att direkt och indirekt
bidra med kunskap genom kommunikation. Något som är helt avgörande för
framgången i arbetet.
Men här finns också ett annat skäl. Medborgardialogen låter oss möta
varandra i frågor som är angelägna och meningsfulla just i vår roll som medborgare. Vi får möjlighet att komma till tals, men också lyssna på människor
vi inte kände tidigare.
Finns det någon bättre integrerande kraft i ett civiliserat samhälle? ⬣￭

Örjan Wikforss
Örjan Wikforss är arkitekt, tekn. dr. och senior professor i projektkommunikation, KTH. Han är aktuell med boken ”Bygga stad eller bara stadsmässigt?
Kort sagt om det allmännas plats i villervallan”, Svensk Byggtjänst 2019.

105

106

Referenser

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Andersén, J. (2020). Ett politiskt bygge. Översiktsplaneringens innehållsliga utveckling. Institutionen för fysisk planering. Doctoral Dissertation Series No. 2020:01. Karlskrona: Blekinge
Tekniska Högskola,
Arnstein, S. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35, 216–224.
Arnstein, S. R. (1972). Maximum Feasible Manipulation. Public Administration Review, 32,
377-390.
Arnstein, S. R. (1975). A Working Model for Public Participation. Public Administration Review, 35(1), 70-73.
Asplund, J. (2002). Genom huvudet: problemlösningens socialpsykologi. Göteborg: Bokförlaget
Korpen.
Bäcklund, P. & Mäntysalo, R. (2010). Agonism and institutional ambiguity: Ideas on democracy and the role of participation in the development of planning theory and practice-the case of
Finland. Planning Theory 9, nr. 4: 333–350.
Baeten, G. (2020). Sidewalk Labs’ plans for Toronto shake the foundations of planning as we
know it, Plan Canada, Automne, 2020, s. 26-28.
Baiocchi, G. och Ganuza, E. (2017). Popular democracy: the paradox of participation. Stanford,
California: Stanford University Press.
Berg, Håkan (HSB), Claes Thunblad (S, Ks-ordförande i Järfälla), Mia Lundström (projektledare) & Mårten Leringe (arkitekt). (2017) “Bostäder byggs bäst i dialog med medborgarna”,
Göteborgs posten, 14/3 2017.
Bernstein, S. (2011). Legitimacy in intergovernmental and non-state global governance. Review
of International Political Economy, 18(1), 17–51.
Birgersson, B.-O. & Westerståhl. J. (1979). Den svenska folkstyrelsen. Stockholm: Liber.
Bliss, L. (2018). Meet the Jane Jacobs of the Smart Cities Age, (Hemsida) Nedladdat 202102-22 från www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/toronto-privacy-advocate-bianca-wylie-v-sidewalk-labs
Bodström, K. (1994). Marken, makten och bostäderna: Markanvisning inom mark- och bostadspolitiken i Stockholm. Stockholm: Byggforskningsrådet.
Bornemark, J. (Red.). (2016). Medborgardialog - om det svåra i att mötas: Praktikers reflektioner
om ett av demokratins viktigaste verktyg. Stockholm: Arkus.
Boverket (2010). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Karlskrona: Boverket.
Boverket (2013) Utvärdering av vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan och bygglagen.
Rapport 2013:3. Karlskrona: Boverket.
Boverket. (2019). ”Få bättre underlag och därmed bättre resultat” (Websida, boverket.se), läst
den 23 augusti 2020.
Boverket. (2020). Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering. Karlskrona: Boverket.
Boverket. (2021). ”Vad är medborgardialog”. Hemsida åtkomst 9 februari 2021: https://www.
boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/medborgardialog/vad_ar/
Caesar, C. (2016). Municipal land allocations: Integrating planning and selection of developers
while transferring public land for housing in Sweden. Journal of Housing and the Built Environment, 31(2), 257–275.
Cars, G., & Thune-Hedström, R. (2006). Nya villkor för den kommunala planeringen. I G.
Blücher & G. Graninger (Red.), Planering med nya förutsättningar: Ny lagstiftning, nya värderingar (pp. 157–176). Linköping: Stiftelsen Vadstena Forum.
Carvalho, A. Pinto-Coelho, Z.S. & Seixas, E. (2016). Listening to the public – enacting power:
Citizen access, standing and influence in public participation discourses. Journal of Environmental Policy and Planning 21(5), 1–19.
Castell, P. (2016). Institutional framing of citizen initiatives: a challenge for advancing public
participation in Sweden. International Planning Studies, 21(4), 305-316.
CityNews (2020). Sidewalk Labs pulling out of Quayside Waterfront project, (Hemsida). Nedladdat 2020-08-18 från https://toronto.citynews.ca/2020/05/07/sidewalk-labs-pulling-outof-quayside-waterfront-project/
Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘participation’: Models, meanings and practices. Community
Development Journal 43(3), 269–283.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

107

Danielsson, M., Hertting, N., & Klijn, E.H. (2017). Tricky for Good Reasons: Institutionalizing
Local Participatory Governance in Representative Democracy. I N. Hertting & C. Kugelberg
(red.), Local Participatory Governance and Representative Democracy. Institutional Dilemmas in
European Cities. New York: Routledge.
della Porta, D. (2013). Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements.
Cambridge: Polity.
Dryzek, J. S. & Pickering, J. (2019) The Politics of the Anthropocene. Oxford: Oxford University
Press.
Dryzek, J. S. (2010). Foundations and frontiers of deliberative governance. Oxford: Oxford University Press.
Ekman, J. & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new
typology. Human Affairs, 22.
Elander, I. & Gustavsson, E. (2015). Nyanser av grönt i den urbana hållbarhetskören: några
aktuella exempel. Biodiverse, 2, 5-7.
Elander, I. (1988) Insiktsfull avhandling om medborgarinflytande. Tidskrift för Arkitekturforskning, 3, 72-82.
Eriksson, L. (2018). Planering i allmänhetens intresse? – En studie om synen på allmänintresse i
den fysiska planeringen. Masteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola.
Financial Post (2019). Google critic Roger McNamee urges Toronto to abandon ‘surveillance
capitalism’ project Sidewalk Labs. (Hemsida) Nedladdat 2021-02-22 från https://financialpost.
com/technology/google-critic-urges-toronto-to-dump-sidewalk-labs-because-its-surveillance-capitalism-will-subvert-democracy, 2019-06-05.
Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) The Sage Handbook of
Qualitative Research. (pp. 301-316). Thousand Oaks. CA: Sage.
Forester, J. (1987). Planning in the face of conflict: negotiation and mediation strategies in local
land use regulation. Journal of the American Planning Association, 53, 303-314.
Forester, J. (2016). Daunting or inviting: ‘Context’ as your working theory of practice. Planning
Theory & Practice, 17, 169-172.
Fung, A. (2003). Survey Article: Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices
and Their Consequences. Journal of political philosophy, 11(3): 338-367.
Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review 66, 66–75.
Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. Public Administration Review, 75.4 (July/August 2015): 513–522.
Gaber, J. (2019). Building “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association, 85(3): 188-201.
Gustafson, P., & Hertting, N. (2017). Understanding participatory governance: An analysis of
participants’ motives for participation. The American Review of Public Administration 47(5),
538–549.
Gustavsson, E. & Elander, I. (2016). Sustainability potential of a redevelopment initiative in
Swedish public housing: The ambiguous role of residents’ participation and place identity.
Progress in Planning, 103, 1-25.
Gustavsson, S. & Lindberg, I. (2014). Marknadens makt och demokratins möjlighet. Stockholm:
Arena Idé.
Habermas, J. (1994). Three Normative Models of Democracy. Constellations, 1(1): 1-10.
Heclo, H., & Madsen, H. (1987). Policy and politics in Sweden: Principled pragmatism. Temple
University Press.
Hellquist, A., & Westin, M. (2019). Medborgardialog om konfliktfyllda samhällsfrågor: konsensus, agonism eller mobilisering? Rapport till SKL. Uppsala: Swedesd
Hertting, N. & Klijn, E-H. (2018). Institutionalization of Local Participatory Governance in
France, the Netherlands, and Sweden. In Hertting, N. & Kugelberg, C. (eds.) Local Participatory Governance and Representative Democracy. Institutional Dilemmas in European Cities (pp
168-194). New York: Routledge.
Hertting, N., & Hellquist, A. (2017). Om “demokratiutvecklare och medborgardialoger I svenska
kommuner: idéer, institutionalisering och erfarna konsekvenser. Rapport till SKL. Uppsala: Institutet för bostads- och urbanforskning
Hertting, N., & Kugelberg, C. (2017). Representative Democracy and the Problem of Institutionalizing Local Participatory Governance. I N. Hertting & C. Kugelberg (red.) Local Participatory Governance and Representative Democracy: Institutional Dilemmas in European Cities.
New York: Routledge.
Hillier, J. & Healey, P. (2008). Contemporary Movements in Planning History I-III. Farnham,
Surrey: Ashgate.

108

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karlsson, M., Adenskog, M. & Åström, J. (2020). Democratic innovation in times of crisis:
exploring changes in social and political trust. Policy and Internet, First published: 06 August,
2020.
Khakee, A. (2006). Medborgardeltagande i samhällsplanering, i Blücher, G. & Graninger.
G. (red.) Planering med nya förutsättningar. Ny lagstiftning, nya värderingar. Linköping:
Linköpings universitet.
Klingberg, E. (2020) ”Förslag i Göteborg: Avyttra hela Frihamnen”, 22 oktober 2020, Arkitekten, tillgänglig: https://arkitekten.se/nyheter/forslag-i-goteborg-avyttra-hela-frihamnen/
Kulturdepartementet. (2018). Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara.
Regeringskansliet, Kulturdepartementet: Stockholm
Larsson, J. (2001). Förrättning, konsensus och demokrati. Centrum för stadsmiljöforskning
skriftserie 51. Örebro: Örebro universitet.
Lee, C. W. (2015). Do-it-yourself democracy: the rise of the public engagement industry. New
York: Oxford University Press.
Lem, S. (1984). Solaris. Södertälje: Brombergs. [original, Polen,1961]
Lezaun, J. och Soneryd, L. (2007). Consulting citizens: technologies of elicitation and the mobility of publics, Public Understanding of Science. 16 (3), 279-297.
Lindholm, T., Costa, S. O., & Wiberg, S. (Red). (2015). Medborgardialog – demokrati eller dekoration? Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Stockholm: Arkus.
Lindholm, T., Oliveira e Costa, S. & Wiberg, S. (red.) (2015). Medborgardialog - demokrati eller
dekoration?: Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Stockholm:
Arkus.
Low, N. (2020). Being a Planner in Society. For People, Planet, Place. Cheltenham: Edward
Elgar.
Lundquist, L (1976). Några synpunkter på begreppet politisk planering. Statsvetenskaplig
Tidskrift, 79 (2), 121-139.
MacCallum, D. (2009). Discourse dynamics in participatory planning. New York, NY: Routledge.
Marres Noortje (2007). The Issues Deserve More Credit: Pragmatist Contributions to the
Study of Public Involvement in Controversy. Social Studies of Science 37(5), s. 759-78.
Martttila, T. (2019). Neoliberalism, the Knowledge-Based Economy and the Entrepreneur as
Methaphor. In Cahill, D., Cooper, M., Konings, M., & David Pimrose (eds.) The SAGE Handbook of Neoliberalism (pp 565-579). London: SAGE.
Metzger, J., Soneryd, L., och Linke, S. (2017). The legitimization of concern: A flexible
framework for investigating the enactment of stakeholders in environmental planning and
governance processes, Environment and planning A, 49 (11), 2517-2535.
Miller, T. (1988). Consulting Citizens in Sweden. Planning Participation in Context. Document D
10. Stockholm: Swedish Council for Building Research.
Miller, T., Hjärne, L., Källtorp, O. & Olsson, S. (1982). Lokalt inflytande i boende och planering.
1970-talets erferenheter. Stockholm: Byggforskningsrådet, T20:1982.
Mobjörk, M. (2009). Crossing Boundaries: The Framing of Transdisciplinarity. Centre for
Housing and Urban Research Series 64. Örebro & Västerås: Örebro University & Mälardalen
University.
Monno, V. & Khakee, A. (2012). Tokenism or Political Activism? Some Reflections on Participatory Planning, International Planning Studies, 17(1), 85-101.
Montin, S. (1998). Lokala demokratiexperiment – exempel och analyser. SOU 1998:155.
Olesen, K. (2014). The neoliberalisation of strategic spatial planning, Planning Theory, 13(3)
288-303.
Olsson, L. (2018). The neoliberalization of municipal land policy in Sweden. International
Journal of Urban and Regional Research 42(4), 633–650.
Parkinson, J. och Mansbridge, J. J. (2012). Deliberative systems: deliberative democracy at the
large scale. Cambridge: Cambridge University Press.
Pomatto, G. (2016). Deliberative mini-publics: The best is yet to come. Representation 52 (2-3),
239-248.
Prosser, B., Renwick, A., Giovannini, A., et. al. (2017). Citizen participation and changing
governance: cases of devolution in England. Policy & Politics, 45(2), 251-269.
Rosanvallon, P. (2006). Democracy past and future. New York, NY: Columbia University Press.
Rose, N. (1999). Powers of freedom: reframing political thought, Cambridge University Press,
Cambridge.
Ryan, M och Smith, G. (2014). Defining Mini-Publics. I Grönlund, K., et. al. (Red.) Deliberative
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Propositioner:
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SOU 1974:21. Markanvändning och byggande. Principer för lagstiftning.
SOU 1974:50. Information och medverkan i kommunal planering.
SOU 1975:41. Kommunal demokrati.
SOU 1979:66. Ny plan- och bygglag, del 2.
SOU 1985:28. Aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
SOU 1994:36. Miljö och fysisk planering.
SOU 2000:1. En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 2000-talet.
SOU 2005:77. Får jag lov? Om planering och byggande.
SOU 2013:34. En effektivare plan- och bygglovsprocess.
SOU 2018:46. En utvecklad översiktsplanering.
Plan och bygglagen (SFS 1987:10, SFS 1994:1219, SFS 1995:1197, SFS 2010:900, SFS 2018:900).

111

112

Aktuellt

113

114

AKTUELL FORSKNING

Figur 1, Centraliserande och decentraliserande åtgärder mätt i procent av riksdagsmandat. Källa: Ulrici (2020).

RIKSDAGSPARTIERNAS ÅTGÄRDER ANGÅENDE DEN SVENSKA
BOSTADSBRISTEN

TEXT: WILLIAM ULRICI
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beroende av konjunktursvängningar och att
behovet av bostäder inte tillgodoses (Holmqvist & Turner, 2014); ett bostadssystem som
är mycket konsumtionsinriktat, vilket leder till
att fler har svårt att komma in på marknaden
(Norris & Winston, 2011) samt gentrifiering,
minskad produktion och trångboddhet, vilket
har drabbat de svagaste i samhället mest (Hedin et al., 2012).
Eftersom situationen är så långt fortskriden och då det är svaga grupper i samhället
som idag missgynnas är det av största vikt att
de åtgärder som införs är träffsäkra och inte
ideologiskt motiverade. Så hur ställer sig Sveriges riksdagspartier till dessa avregleringar
och problemen vi ser idag? Det är ju trots allt
de som har mandaten att förändra situationen
till det bättre.

MIN STUDIE

Vi lever i en tid av förändring. Förutom när
det kommer till bostadsbristen, där förändras
situationen föga. År efter år. Problemen vi ser
diskuteras dock förvånansvärt lite i samhällsdebatten, trots att bostadsfrågan är relevant
för många medborgare. Det är inte heller alltid
lätt att förstå vad våra makthavare avser att
göra för att förbättra situationen.
Det är viktigt ur en demokratisk synpunkt
att sammanfatta den aktuella politiken och
göra den lättillgänglig för alla som är intresserade av den, vilket är vad jag ville uppnå mitt
examensarbete. Under studien granskade jag
alla aktuella politiska dokument från inför valet 2018 fram till våren 2020 som berörde bostadspolitik, i form av motioner på riksdagens
hemsida eller på partiernas egna hemsidor.
Detta syftade till att finna all relevant text som
gick att analysera tematiskt och kategorisera
som delar av partiernas problembilder, mål eller
åtgärder angående den svenska bostadsbristen.
Resultatet blev diverse narrativ som
beskriver partiernas världsbilder samt 116
bostadspolitiska åtgärder som analyserades
kvantitativt med avseende på stöd av antal
partier och riksdagsmandat i procent. Genom
att analysera de politiska åtgärderna på det här
sättet kan man snabbt skapa sig en helhetsbild av vad partierna förespråkar men även
spekulera i hur bostadssystemet kommer att
förändras. Förändringen av bostadssystemet
är dock inte okontroversiell, så hur min studie
bör ses i sitt sammanhang kan här komma till
användning.

RESULTATET

Precis som bland forskarna existerar motsättningar och olika förhållningssätt till dagens
problem inom politiken. Detta syns inte minst
i min studie som bland annat visar att:
• De uppfattade orsakerna till bristen är olika
partierna emellan
• Partiernas bostadspolitiska mål är snarlika
• De förespråkade åtgärderna är spretiga men
generellt decentraliserande
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna
är de enda partierna som aktivt lägger skulden
på avregleringarna, likt bostadsforskningen,
och S sträcker sig till att beskylla den ”moderatledda politiken”. Centerpartiet och Liberalerna hävdar i stället att det bland annat är
S+MP-regeringarna som orsakat det felande
bostadssystemet genom marknadsstörande
investeringsstöd. Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda partierna som lyfter
fram de senaste årens invandring som exempel
på orsak, medan C, L, M, KD och SD alla är
överens om att det är brister i planprocesserna
och regelverken som bidrar till Sveriges fortlöpande bostadsbrist.
När det kommer till partiernas bostadspolitiska mål, det de vill uppnå med den förda
politiken, är åsikterna samstämmiga och något
diffusa. På det stora hela verkar alla partier
vara överens om att bostadssystemet måste

SAMMANHANGET

Det kan hävdas att dagens bostadssystem är en
”hybrid” (se Christophers, 2013) av det tidigare reglerade bostadssystemet och ett avreglerat
system, vilket lett till att dagens debatt inom
forskarvärlden ofta handlar om ifall man bör
”avreglera mer” eller ”återreglera”.
Det saknas dock bevis på att avregleringar
kan åtgärda pproblemen och många forskare
pekar ut de avregleringar som genomförts
sedan 90-talet som orsaken till dagens brist
(Abarkan et al., 2019, 21 oktober). Några
problem som dessa forskare menar att avregleringarna lett till är: ett byggande som är
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fungera bättre och att tillgängligheten till
bostäder ska öka. En viss skillnad går dock att
påvisa mellan vilka samhällsgrupper partierna
vill gynna. V, MP, S och C trycker på en sorts
universell lösning där systemet gynnar alla
medborgare. L och SD är dock mer selektiva,
där L menar på att det är de som står utanför
den öppna marknaden som bör gynnas. SD å
andra sidan lyfter specifikt fram unga, hemlösa
och äldre. M och KD specificerar inga enskilda
samhällsgrupper.
Angående de bostadspolitiska åtgärderna,
kan man konstatera att det inte råder någon
idétorka. Det som denna studie tydligast kan
påvisa är att det bland de 116 åtgärderna verkar finnas större gehör för decentraliserande
åtgärder, se bilden ovan. Några exempel på
dessa är: regelförenklingar, förändrad individuell överklaganderätt, upphävt generellt
strandskydd, privat initiativrätt, borttagen
flyttskatt, förändrade myndighetsansvar,
marknadshyror, förändrade riksintressen samt
gynnad uthyrning i andrahand. Intressant är
även att notera att S och MP stödjer många av
dessa decentraliserande åtgärder genom Januarisammarbetet. Endast en centraliserande
åtgärd kan sägas skapa bredare gehör i riksdagen, vilket är investeringsstöd till nyproducerade hyresrätter.

Källor

AVSLUT

Som bostadsforskningen visat är det svårt att
dra några slutsatser om hur bostadssystemet
bör förändras. En sak är dock säker - något
måste hända. Personligen känner jag mig
tveksam till ytterligare och generellt tillbakadragande av det offentliga då forskningen
har kunnat koppla tidigare avregleringar med
dagens brist. Man bör även ha i åtanke att
starka statliga styrmedel verkar ha genererat
handlingskraft till att lösa tidigare brister, så
som genom Miljonprogrammet. Om det verkligen är avregleringarna som skapat stagnationen i bostadsfrågan, vore ett förespråkande
av större marknadsinflytande detsamma som
att förespråka brännandet av mer fossilt för
att lösa klimatkrisen. Något som inte är att
rekommendera.
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AKTUELL DEBATT
CAN OUR SUBURBS SURVIVE?
THE QUESTION OF DENSITY IN TIMES OF PANDEMIC
TEXT: ADRIÀ CARBONELL

“For us, the human body defines, by natural
right, the space of origin and of distribution of
disease: a space whose lines, volumes, surfaces,
and routes are laid down, in accordance with
a now familiar geometry, by the anatomical
atlas. But this order of the solid, visible body is
only one way –in which one spatializes disease.
There have been, and will be, other distribution of illness.”

urban centres, both in terms of avoiding exposure to contagion and in providing a healthier
environment with access to outdoor green
spaces where recreational activities can be
carried out, particularly for children.
Moreover, the liveliness and attractiveness of central urban areas have been subject
to harsh scrutiny, unveiling their vulnerability
as the population is advised to avoid crowded
spaces, to minimise consumption and to work
from home. “Can City Life Survive the Coronavirus?” writes the architecture critic of The
New York Times from the temple of congestion
(Kimmelman, 2020), while professionals and
scholars across the globe speculate in virtual
symposiums and webinars how to manage
urban density in a post-covid world. How will
the city maintain its pulse, wonders Jonathan
Metzger, when “suddenly the density and circulation of bodies that are the city’s entire basis of existence is in itself a deadly risk” (2020).
Hence, density is targeted as the enemy in the
Coronavirus fight (Rosenthal, 2020), whereas
the advocates of urban recentralisation and of
high concentrations of activities seem to have
been disarmed after generalised lockdowns
entailing the removal of any social activity in
the city centres, in this way emptying the city
streets of life itself. However exaggerated and
contingent this claim may sound, what is undeniable is that density has been pointed at as an
aggravating circumstance.
Nevertheless, if we are to take Sennett’s
question seriously, we may well wonder the
extent to which the “architecture of density”
should be rethought, and how much is this
bounded to our time. In other words, when – if
ever – did architects and urbanists stop thinking about density? Or even, a more fundamental question, what is it that we mean by density,

--Foucault, 1963
In an article entitled How should we live?
Density in post-pandemic cities, the noted urban
sociologist Richard Sennett pointed out that
the current pandemic “challenges urbanists to
rethink the architecture of density”, a primordial claim because, as he further argues,
“density is the rationale for cities” (2020, p.
15). Certainly, if the COVID-19 pandemic
has brought into the public debate recurrent
questions in urban planning and governance
about mobility patterns, social life or control
over public spaces, the issue of density has
indeed taken a central position in these discussions and has been hastily associated with
the long-term effects that the pandemic will
have on cities, as well as the changes in urban
design principles that will inform future urban
models. Contrary to a general agreement in
the urban field that for the last decades has
questioned sprawl patterns and low-density
developments for not being sustainable in any
of their fundamental aspects (neither environmental nor social nor economic), we have
now heard voices that praise and find values
in the suburban lifestyle. Thus, unmaking the
longstanding critique of monofunctional residential fabrics, the suburban dwellings seem
to have become more secure than overcrowded
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the population that live in a given area, and
crowding considering the number of dwellers
that inhabit one household. Hence, overcrowding was defined as a “condition of housing in
which there are more persons than rooms in a
household” (1942, p. 14). In this way, Sert was
pointing at an elementary conceptual difference in urban analysis, nevertheless important
as it differentiates between socio-economic
factors and morphological ones1.
Sert was obviously not alone in his endeavour. The exact same concerns addressed
in Can Our Cities Survive? were at the base of
the Modernist urban ideology emerging in the
early decades of the 20th century, which in turn
arose from a severe rejection of overcrowding and the form that urban density took in
the industrial cities of the late 19th century.
Among other questions, the modern metropolis envisioned by the functionalist paradigm
promulgated clean, healthy and salubrious environments which were associated with open,
vast spaces: a city fundamentally built around
the void rather than in the continuity of dense
fabrics. A desired return to nature shared by
many of other contemporary propositions that
were also conceived against accumulation and
agglomeration, thus proposing a new type of

and how is it measured?
Put in historical perspective, an immediate realisation comes to the fore: that none
of the concerns mentioned above are new
nor original in any way. On the contrary, the
questioning of density standards as a reaction
to epidemics, specifically to prevent the transmission of diseases motivated by overcrowding
conditions, have been a persistent driving
force in modern urbanism. In 1942, Josep
Lluís Sert published a book that resonates with
today’s fears, posing a striking question in its
very title: Can Our Cities Survive? In this book,
Sert formulates an upfront critique of the
industrial city and its insalubrious density, the
“crowded, ill-ventilated, unplanned, unwieldy,
unhealthy cities – ulcers on the very face of
our beautiful island”, and provides a response
based on the proposals for a new city formulated in the CIAMs, specifically planned with new
parameters of density, that integrates green
spaces in their very core, with a predominance
of open spaces over a compact built fabric.
Interestingly enough, in the chapter dedicated
to dwelling, Sert states that “density is not
overcrowding”, and introduces a distinction
between both parameters inasmuch they
measure different values, density reflecting
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open compositions that integrated infrastructure, housing and landscape. The functionalist
doctrines made it into the first city planning
law passed in 1931, which incorporated the
definition of safety and protective areas in the
city plan documents (Stadsplanelag, 1931).
As Eva Rudberg has argued, “[M]any of the
provisions in the new law were based on existing hygiene and safety requirements which
the functional¬ists developed further” (2017).
Pursuing the suburbanisation of Stockholm’s
metropolitan region, the ABC-stad model
proposed in the 1940s by Markelius as head of
the city planning office, continued to rethink
the parameters of density. The new satellite
towns were conceived as autonomous nuclei
away from the polluted and overcrowded
housing situation of the central city. In the
case of Vällingby, the most celebrated application of the ABC model, the aim was to
reduce by 40% the existing density, standards
that were revised and increased in successive
developments like the overall planning project
for Nörra Järvafältet, carried out by Göran
Sidenbladh, Thomas Atmer, Igor Dergalin and
others. In summary, it could be argued that in
the history of urbanism, to say the least during
the most recent 150 years of modern planning,
density has been a key parameter and persistent object of inquiry. Consequently, it has
come to determine spatial arrangements and,
therefore, the type and quality of the spaces of
sociability.
That being the case, let’s get the question
straight, then: how much density matters?

spatial distribution2.
In fact, the revolt against density and the
planning of new urban models overcoming
insalubrious conditions have been at the core
modern urbanism since its emergence as a discipline in the mid-19th century. In the foundational works of Haussmann in Paris and Cerdà
in Barcelona, a series of cholera and yellow
fever epidemics were primordial arguments to
lay out a new spatial order that drove the reform of Paris’ dense tissue, and the expansion
of the crammed Barcelona beyond its medieval
walls. These two pioneering projects of urban
reform and expansion originated too in their
rejection of the narrow streets of a hyper dense
city fabric and, influenced by the hygienist
movements that emerged in Europe at the
time, established new spatial regimes primarily based on the raising concept of circulation.
In addition, a crucial part in both projects
consisted in the integration of mobility and
hygiene infrastructures in the urban system,
such as fresh water supply, rain collectors or
sewage networks3. Once again, each of these
urban proposals established new parameters
of density associated with their corresponding spatial configurations, and subsequently
expanded relative distances between buildings
as well as dimensions of open spaces such as
streets, squares, courtyards or parks4.
Density also played a central role in modern Swedish urban history, where advocates
of the new functionalist planning such as Uno
Åhrén and Sven Markelius questioned the 19th
century enclosed city block, promoting instead
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of concepts and terms in general media, for
instance the confusion between population and
density, they could not find evidence that suburban or low-dens areas are more immune to
infection or have accumulated lower mortality
rates. On the contrary, after carrying out an
extensive analysis across 913 US metropolitan
counties, their “findings suggest that connectivity matters more than density in the spread
of the COVID-19 pandemic. Large metropolitan areas with a higher number of counties
tightly linked together through economic,
social, and commuting relationships are the
most vulnerable to the pandemic outbreaks”.
Further, denser counties seem to resist better
and show lower death rates, “likely due to
better access to health care facilities and easier
management of social distancing interventions
such as sheltering in place” (Hamidi et al.,
2020).
The case of Stockholm is yet again an
example that challenges the uncritical assumption that density is the enemy5 (Cuomo, 2020),
or that suburban sprawl is the weapon against
coronavirus6 (Olsen, 2020). Leaving aside the
military jargon used by politicians and opinion
leaders, what chains of infection commonly
render are mobility patterns, whereas death

Returning to the present coronavirus pandemic, in the public opinion has quickly settled the
idea that it exists a direct correlation between
density and transmission, which for instance
would explain the high number of cases in
Southern Europe like Italy or Spain, as well
as the impact in larger cities when compared
with smaller towns, rural villages or residential
suburbs. However, a curious paradox arises:
as outspoken concerns regarding the survival
and economic resilience of downtowns and
commercial areas have been a large preoccupation in many European cities, the areas hit the
hardest have been, in many cases, peripheral
neighbourhoods. By paying attention to the
exact location of recent outbreaks, we might
recognise a more complex and unpredictable
pattern. For instance, rapid contagion among
temporary workers in the countryside coinciding with the harvesting season, or scattered
dissemination across large urban regions, not
necessarily determined by density factors, but
by connectivity networks and patterns of mobility. According to a recent study published in
the Journal of the American Planning Association, the link between density and exposure
is not a straight line and is not backed up by
empirical data. Besides denouncing a misuse
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rates reveal patterns of social inequality and
vulnerability. In a recent socio-demographic
study of risk factors analysing official data
from the first wave epidemic in Sweden, a
group of researchers from Stockholm University found out that “being an immigrant from
a low–or middle–income country predicts
higher risk of death from COVID- 19”, and
concluded that “the interaction of the virus
causing COVID-19 and its social environment
exerts an unequal burden on the most disadvantaged members of society” (Drefahl et al.,
2020). Indeed, a closer look at the figures in
Stockholm confirm unequal distribution of
both infection and death rates. Contrary to the
blame density narrative, the denser districts of
Östermalm or Södermalm were consistently
less affected than suburban districts loosely
urbanised such as Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta or Farsta. Bearing in mind that density
factors may differ from crowding conditions
in households, or in other words that different
densities may be analysed separately, and that
these trends may vary over time, the main argument remains that causality is complex and
that density is not necessarily the determinant
factor. In summary, density certainly may play
a role in spreading contagious diseases, but is
only one among many indicators that inform
particular situations, and can lead to disparate
interpretations, even contradictory meanings
in different contexts, as it may be also possible
to exist correspondence without causality. On
the other hand, the current crisis invites us to
forcefully rethink parallel factors that coexist
with density: relations of proximity, connectivity, distribution and the role played by open
spaces.
However cautious we must be, since this
pandemic has taught us that data and statistics
can flip from one week to the other seemingly
pushing us back to a “ground-zero empiricism,
in which almost everything is up for grabs”7
(Daston, 2021), all of these studies confirm the
obvious: that the source of transmission has to
do more with behavioural patterns and social
interaction rather than with the built form.
And this brings us back to the common element shared by the most affected communities
in diverse contexts: socio-economic inequalities. Along the same lines, the editor in chief of
the prestigious journal The Lancet proposed to

address COVID-19 not as a pandemic, but as
a syndemic emerging from the interaction of
biological and social conditions, thus questioning the excessive focus put on minimizing the
spread of the pathogen while disregarding other structural aspects (Horton, 2020). Low-income areas, precarious jobs, malfunctioning
infrastructures, lack of services…the pandemic
exposes the shortcomings existing in every
society, reveal structural deficits and cracks in
the system. As Sverker Sörlin has appropriately reminded us, “a crisis is always also a mirror
that shows us our societies as they really are.
And how they could be” (2020).
Back to Richard Sennet, and besides the
density question, the one thing he is likely
right about is the assertion that “rules of
control over cities will outlast the pandemic.
In particular, rules regulating public space,
dictating social distance, dispersing crowds,
will persist even after we have the medical
means to supress the disease” (2020). Shall we
take the challenges that this crisis has put on
our agendas to raise our gaze and imagine a
long-term program for the urban challenges
that we were already facing – and have been
delaying – issues that will be inevitably linked
to modes of redistribution, which will have to
be spatial and economic but, now more than
ever, also environmental. A new project of
redistribution that, contrary to the Modernistic paradigm, which eventually augmented
segregation through zoning and separation,
increases complexity and integration by striving for social equity and ecological diversity.
The great challenges of the following decades
will take place not in the consolidated hearts
of our cities but in the extended urbanised regions and their operational landscapes. In this
scenario, what would be pertinent to address,
other than the generalised preoccupation with
questions of density and urban centralities
described here, are patterns of uneven development and the question of how urbanism can
serve as a tool for territorial redistribution. In
other words, we must consider how we might
think new models of distributed centrality that
improve all of the suburbs—that is, models that
improve the city as a whole.
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Notes
1. Other indicators associated with excessive
density were the lack of trees or poor air quality:
“Superdensities in our cities mean lot crowding
and, in consequence, the destruction of the natural
environment of dwelling. As trees need space and
light in order to growth, it may be affirmed that
the absence of trees is an index to substandard living
conditions”. Sert, op. cit., p. 23.
2. Notable examples that challenged an “architecture
of density” besides the functionalist planning can
be found in Frank Lloyd Wright’s Broadacre City,
as well as in his book the Dissolving City, or earlier
in publications from the Garden City movement
such as Ebenezer Howard’s The City of To-morrow
or Raymond Unwin’s Nothing Gained by Overcrowding.
3. In his study of the politics of space in Paris at the
end of the ancien régime, and inspired by the work
on Hospitals by Michel Foucault at the Collège
de France, Bruno Fortier develops the idea of the
medicalisation of the city with a concrete account
of the policies and the shift in urban planning and
design at the end of the 18th Century towards a
substantialisation de l’espace, where “water, air and
partially light take a new importance in the analysis
of the urban reality”. My translation from Fortier,
1975, p. 40.
4. An illustrative example of the persistent enlargement of the urban fabric and its measurements
is the Macià Plan for Barcelona, designed by Le
Corbusier in collaboration with the architects of
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AKTUELL INTERVJU
SUPERMODELS: BUILDING INFORMATION ENVIRONMENTS
HELEN RUNTING INTERVJUAR AMELYN NG

Helen Runting (HR): The Annual Board Meeting of the Föreningen för Samhällsplanering,
which is to be held on the 25th of March, 2021,
addresses the theme of AR/VR/XR and “immersive experience.” I know that you’ve been
working with information richness and modeling, both in your research and your teaching at
Rice University in Houston, and I thought that
this might provide us with one point of entry
into exploring immersive environments.
I’d like to start by referring to an article
that you published in the online journal e-flux
architecture as part of the “Software as Infrastructure” special issue last year; in your piece,
which is titled “7D Vision,” you describe an
“informatic turn” in how the fields of architecture and urbanism address the built environment. Can you explain what you mean by the
“informatic turn”?1

you would be able to view that element
not only in terms of 3D geometries (how
it looks), but building data (what it is
made of, what it costs, who the manufacturer is, how long it might take to build).
Today, a majority of architects, engineers
and contractors in the world use building
information models (BIM) to communicate with each other via a centralized
building model, where all kinds of visual
and nonvisual parameters are input in
the design and construction process—
sometimes even down to “7D” building
management data in anticipation of the
model’s use throughout its occupational
life. This shift toward “information-rich”
models had subtle but significant effects
on industry production and coordination.
It also raises the question: is more information always better?

Amelyn Ng (AN): Right! The “informatic
turn” in architecture, engineering, and
construction fields (the “AEC” landscape)
describes a development that occurred
over the last two to three decades, which
saw an epistemic shift in architectural
media: from drawing to model to data.
Stemming from computer-aided design
(CAD) developments in the 1960s, 2D
lines and 3D geometries became ways to
communicate large amounts of technical and spatial information with ease.
As these computer graphics programs
developed in capacity, digital drawings
of buildings became machine-readable: if
you drew a column or a wall or a door, it
would be recognized by other elements
in the 3D model, so that making changes
in plan or section would automatically
update all other drawings. Additionally,

HR: These information-rich systems inevitably
come up in discussions of complex projects—
for instance, the New Karolinska Hospital here
in Stockholm was heavily dependent on BIM
for its execution—but how would you say that
they are affecting design and planning at the
urban scale? Is there an upscaling that is possible or happening, from the “building” (to, say,
the “city”), or are there scalar limits?
AN: BIM is now incorporating GIS,
real-time usage, and other ways of seeing
into its technical orbit in a manner that
expands beyond the building itself.
There are now city information models
out there which purport to analyze and
predict transport flows in real time, or
address future development, based on a
highly accurate 3D model of the city. You
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thereby controlling planning, makes me very
nervous about the erosion of the public sphere.
However, can we think critically about the link
between information richness and urban experience without falling into an unproductively
conservative or nostalgic form of phenomenology?

could think about Virtual Singapore as
one city-scale investment in a model. It’s
a bit Borgesian: the map has become the
territory,2 and the idea is that the more
information we can get into a model of
the city, the better we can plan it, not just
using retrospective data, but proactively
analyzing for urban management and
maintenance, and making decisions
before anything is even broken. I think
that’s the broader aim of information
richness.
For complex projects, model data
may live on after construction: in an
airport, for example, the owner would
inherit a digital model of the building’s
structure and materials, appliances and
machinery, HVAC and electrical systems,
and compliance information for post-occupancy facility management. This is the
case at Amsterdam Schiphol Airport in
the Netherlands, where the model (now
a “digital twin”) monitors the airport in
real time, to make sure that all of its complex flows are compatible and to simulate
potential future failures.3 So, I definitely
think that these technologies are being
upscaled, to the point where now the
World Economic Forum are calling BIM
a “disruptive technology,” alongside AI,
AR/VR, and other expansive technologies
that relate to city governance.

AN: I don’t think it’s the Smart City or
nothing. I feel like there’s a generation
of designers and planners who are savvy
in the tools but are not willing to give up
democratic agendas, and who recognize
that there is a lot at stake in the question
of who the manager of the data is.
At present, the impetus for urban data collection has a lot to do with
making the spaces in which we live more
efficient and more convenient. And that
requires an automation of tasks, which
makes things more streamlined in terms
of supply chains. So, for example, you
might specify a manufacturer for, say,
water pipes, and the lifecycle of those
pipes in a BIM model later used for building maintenance. The agenda in embedding all this information into digital
urban fragments is that you can automate
or pre-emptively replace the pipes before
they break. The issue here is the degree of
seamlessness. The idea of a seamless public, living in a largely automated, more
convenient future, is something that both
of us seem quite skeptical about. In this
future, where is the democratic participation in such a closed, opaque, system,
where city experience is akin to using a
Macbook designed with fully integrated
components and seamless interfaces?
In the Smart City of the future,
where everything is as information rich
as possible, you would never have to see a
bulb being replaced or an elevator being
repaired. But the figures of maintenance,
the workers, don’t just go away, they just
don’t get seen, because nothing breaks
down. I think that there will be a disconnect between the idea that infrastructure
just works all the time and the moments
when it actually doesn’t. We should also
not forget the classism embedded in the
so-called smart city : it insinuates a dumb

HR: In this issue, Carina Listerborn critically
interrogates Sidewalk Labs’ work in Toronto,
wherein she raises a series of important questions around democracy. With that in mind, I’d
like to return to the concept of “information
richness” and ask: at what point do we risk
oversimplifying and instrumentalizing our
view of cities? At what point does it get less
(and not more) rich with more information?
I have to preface that question with a
second one. We have to be careful here, I
think—in one of my favorite essays by Fredric
Jameson, “Is Space Political?”, he warns us of
the danger of indulging in nostalgia for some
kind of long-lost authentic public sphere that
is supposedly eroded by hypercapitalism.4
This is a danger for me. The idea of a handful of Silicon Valley monopolies controlling
information to the extent that they do, and
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developments (if you don’t use the right
software or speak the right data language,
you might not have a job). The self-skilling subject is always on: you’re always
doing this self-updating outside work
hours. Far from full automation, there is
a huge, unpaid, immaterial labor that is
accruing across the disciplines.
To continue thinking about this in
terms of labor, I also note that there has
are plans to integrate planning approval
criteria with BIM, so that building permit
processing can be automated and that
no one has to manually go through of
hundreds of permit sets. I don’t know to
what extent this has taken off, but if this
system becomes a reality, planners will
only look at project proposals that make
it through an automated first pass. I feel
that the ideal working subject of these
systems will have potential short-sightedness with respect to decision making and
the level of participation…

or “unsmart” city. And the smart/dumb
divide pervades the model: a smart model
of a city or building responds, it tracks
flows as they happen in real time, and
then “dumb” things are things that are
not connected to the internet of things. I
find that problematic to think that if your
building’s maintenance systems aren’t
part of this larger networked digital
fabric, then you’re somehow excluded
from what the city’s infrastructure can
provide. I’m interested in how we can
think our way out of that situation of
exclusion.
HR: If we think about Orit Halpern’s work on
the history of vision, which she reads through
the history of cybernetic developments at
institutions like MIT in the post-War period,
we are confronted with the project to produce
a new kind of human, a new kind of citizen.5
When we look to these recent developments,
rather than just a tool for building environments, can we also see the models that we work
within an effort to pattern, or train, our experience—and to form us in the process? What
is the subject that AR/VR and BIM environments dreams of?

HR: What we see in that scenario is the
complete closure of any form of ambiguity or
negotiation…
AN: … Or resistance!

AN: Oh, wow! The just-in-time subject?
I’m in the middle of writing a piece about
the instructional video as a medium, and
how architecture and design disciplines
are no longer “trained.” This reflects a
move from the Foucauldian disciplinary
subject to the entrepreneurial achievement subject, outlined in Byung-Chul
Han’s Burnout Society.6 So, to an extent,
the automation of models and governance tools don’t necessarily mean that
the human has disappeared. People are
still in offices, modeling and drawing and
approving permits and so on. It’s just
that the labor power has shifted—we’re
doing a lot more checking and verifying
information before, during, and after the
machine. This seems to produce a subject
that is on one hand motivated to delegate
everything to the machine, and on the
other to self-skill at the speed of technical

HR: Right! There is an issue with the blackand-white binary that is implied in digital
decision-making technologies. “Does it fit
or doesn’t it? Is it within my problem sphere
or not?” There’s an exclusion there that is
built in that’s really terrifying when it comes
to planning. I was meant to be talking to you
about experiential realities today, and end up
talking to you about infrastructures, but to
return to the initial theme, I wonder how these
developments will affect experience, and these
spaces that we encounter one another within
to make potentially very important decisions.
If those spaces push us towards simple “yes/
no” patterning whereby we exclude or include
based on simple rules, I think there is a danger
there for politics.

in information models shared by people,
consultants, developers, and governments. The informatic turn means that
you and I and 500 other people can all be
working in the same model at any given
time. That decision-making is turning
into a kind of truth-making. There’s a
veracity attributed to models, especially
models with a lot of data embedded in
them. I think the self-evidentiary quality
of the smart model might be detrimental
on this point, because, you know, if it’s
not in the model, then maybe it’s not just
counted at all, and it’s not really considered to exist. Especially at the city scale,
where it’s making a lot of inputs and outputs, and making active decisions about
future development.
In a not-too-distant future, planning approvals may come in the form
of models. You propose a building fully
designed 1:1 in an information model,
and you drop it into the city model and it
verifies in field. What is at stake in all of
this is that BIM is now being understood
not only as a common data environment
(CDE) but as a “single source of truth”
(“SSOT” in information science). This
kind of digital compliance could have
major ramifications for planning.

Notes
1. Amelyn Ng, ”7D Vision,” e-flux architecture (August 6, 2020), https://www.e-flux.com/architecture/software/337517/7d-vision/
2. Reflecting on Borges’ allegorical tale On Exactitude
in Science, Jean Baudrillard has said of simulation:”If we were able to take as the finest allegory
of simulation the Borges tale where the cartographers of the Empire draw up a map so detailed
that it ends up exactly covering the territory... The
territory no longer precedes the map, nor survives
it.”
3. According to head of Development Operations
team at Schipol Airport, Kees van’t Hoog, “The airport’s digital asset twin provides the opportunity
to run simulations on potential operational failures
throughout the entire complex, which saves us
both time and money.” See Jim Baumann, “Digital
Twin Helps Airport Optimize Operations,” Esri
FOCUS (Fall 2019), 17, https://www.esri.com/
about/newsroom/wp-content/uploads/2019/10/
airport.pdf.
4. Fredric Jameson, “Is Space Political?” in Cynthia
Davidson, ed., Anyplace (New York: Any Corporation, 1995).
5. Orit Halpern, Beautiful Data: A History of Vision
and Reason Since 1945 (Durham: Duke University
Press, 2015).
6. Today’s society is no longer Foucault’s disciplinary world of hospitals, madhouses, prisons,
barracks, and factories... [The inhabitants of
twenty-first-century society] are no longer ’obedience-subjects’ but ’achievement-subjects.’ They are
entrepreneurs of themselves.” Byung-Chul Han,
trans. Erik Butler, The Burnout Society (Stanford,
CA: Stanford University Press, 2015), 9.
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AN: I think a lot of decision-making
about our built environment will occur
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AKTUELL PLAN
MARKANVISNING SOM VERKTYG FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
– EXEMPLET ÖLJETTEN
TEXT: JOAKIM FORSEMALM

Att samhället blir allt mer delat syns på många
olika sätt. Inte minst i form av en tydlig ojämlikhet, bland annat uttryckt i skillnader i utbildning och medellivslängd mellan och inom städer.
Det har gjorts studier om hur ojämlikheten såg
ut i Svenska städer och regioner under 2010-talet. Det är inte en upplyftande läsning. Vad kan
planerings- och stadsutvecklingsbranschen bidra
med? Vad bör vi bidra med?

TÄTT SAMARBETE NYCKEL
TILL FRAMGÅNG

Arbetet med markanvisningstävlingen bedrevs
i nära samarbete mellan SMUAB och Radar
arkitektur och planering i Göteborg. Radar har
efter att processen arbetats fram innehållsligt
också fungerat som tävlingsadministratör med
allt vad det inneburit i form av anonymisering
av bidrag, kommunikation med aktörer och
vetenskapligt råd samt övriga för en markanvisning tillhörande uppgifter. SMUAB
har ansvarat för extern kommunikation med
planering och genomförande av webbsända
informationsmöten samt organisering och
genomförande av den medborgardialog som
skapade en ”folkets röst” kring de fem finalförslagen.
Kvarteret Öljetten hade vid tävlingsstarten en antagen detaljplan som anger bostäder
och centrumverksamheter, med genomgående
entréer och en våningshöjd om max 8 våningar
(27 meter). Inget krav på uppnådd BTA fanns
men marken anvisades med ett fast pris om
4500 kronor per kvadratmeter och tävlingsförslagen utvärderades därmed endast på kvalitet
och fem grundläggande gestaltningsmässiga
utgångspunkter belyst genom idéer för social
hållbarhet (se bild nästa sida).

Studierna visade klart att vi inte rör oss åt rätt
håll, snarare har skillnaderna i förutsättningar
för ett gott liv fortsatt att öka sedan WHO kom
med sitt banbrytande och synliggörande arbete
Closing the gap in a generation (WHO 2005).
I Jönköping tänkte man annorlunda när
man bjöd in till en markanvisningstävling,
som satte upp en tydlig förutsättning: att flytta
fram positionerna för det sociala hållbarhetsarbetet i landet. Med utgångspunkt i markanvisningen som det kommunala utvecklingsbolaget Södra Munksjön utveckling AB (SMUAB)
organiserade var målet inte bara att efterleva
ramprogram och kommunala visioner på det
mest konkreta sättet – ett stadskvarter – utan
att också inspirera branschen.
Kvarteret som det handlat om, Öljetten,
ligger inom delen Skeppsbron i Södra Munksjön, där den första färdiga byggnaden när
denna artikel publiceras just fått sina första
hyresgäster i Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Över en tid av i alla fall 20 år kommer området söder om Munksjön att omvandlas från
industri- och verksamhetsmark till blandstad
med fokus på bostäder, men också med allt
som följer i form av skola, vård och omsorg och
kommersiell service.

TÄVLING I KVAL OCH FINAL

Breda diskussioner och ett aktivt kunskapsinhämtande genom workshopar med representanter från kommunen, bygg- och fastighetsbranschen, lokala förenings- och näringsliv och
med intresseorganisationer byggde förståelse
för vilka värden som var viktiga att lyfta fram
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och vad som egentligen saknades i dagens
stadsutveckling. En grundläggande syn om
vad man ansåg att social hållbarhet egentligen
borde innefatta diskuterades också ingående.
Ett tävlingsprogram togs fram vid sidan av en
process som stöttade tävlingens två delar – ett
kval och en final.
I kvalomgången var inlämningskravet förutom normala finansiella och organisatoriska
underlag att beskriva ett namngivet team för
uppdraget samt formulera förslagsställarens
syn på vad social hållbarhet ”är”, dess vision,
samt en sida som sedan klargör hur denna
vision görs konkret i det specifika sammanhanget.
För att säkerställa att processen kunde
skapa grund social hållbar stadsutveckling
sattes ett vetenskapligt råd samman. Det hade
som uppgift att läsa de 15 inkomna kvalbidragen och utifrån sina forskningsperspektiv
komma med tankar, råd och kommentarer. De
listade också, utan att ha blivit ombedda om
det, några favoriter var, kvalificeringsförslag
som de ansåg uppfyllde viktiga aspekter ur sina
vetenskapliga perspektiv. Rådet gav inledningsvis också 20 minuter långa presentationer med utgångspunkt i den forskning var och
en bedriver och i relation till målet att utveckla
social hållbarhet som ambition i markanvisningstävlingar. Presentationerna filmades och
lades upp som resurs för de fem utvalda finalisterna – och andra intresserade – på tävlingshemsidan. Medverkande forskare:

jämförbarhet i de professionella bedömningar
som syftade till att välja ut 3-5 finalister. Dessa
fick ett medskick från bedömningsgruppen
om aspekter som gruppen såg som intressanta
och viktiga att utveckla. Kvalet, liksom finalen,
genomfördes anonymt och de tävlande teamen
hade endast kontakt med en tävlingssekreterare.

•

•

•
•

GRANSKNING AV GENOMFÖRBARHET
OCH JURYN ARBETE

Efter att de fem finalisterna valts ut, diskuterades deras kvalbidrag liksom finalbidrag
med utifrån bygglov och detaljplan men också
utifrån ekonomi och hållbarhet Jönköpings
kommuns bygglovs- och planavdelning, för att
säkerställa genomförbarheten i idéerna i ett
tidigt skede.
En medborgardialog genomfördes också,
där allmänheten fick rösta och motivera vilket
bidrag man ansåg bäst. Drygt 270 personer
röstade på de anonymiserade förslagen och
resultatet redovisades vid juryns andra möte,
för att fungera som ett inspel till deras diskussioner. Juryn bestod av:
•
•
•
•

Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet
Ebba Högström, forskare i fysisk planering, Blekinge tekniska högskola
Pernilla Hagbert, arkitektur- och bostadsforskare vid KTH

•

Henrik Gustafsson, VD SMUAB (juryns
ordförande)
Mona Forsberg, Styrelseordförande
SMUAB, kommunalråd (S)
Bengt Mattias Carlsson, Stadsarkitekt
Jönköpings kommun
Tom Billingham, Landskapsarkitekt Billingham Flygare landskap, Jönköping
Marianne Dock, Arkitekt och expert på
social hållbarhet, Malmö
Tinna Harling, Arkitekt oh expert på socialt
byggande m.m., Tjörn

Juryarbetet leddes av Joakim Forsemalm och
Gärda Sjöholm, Radar arkitektur & planering
och inleddes med en längre diskussion om social hållbarhet som mål för stads- och fastighetsutveckling. Flera i juryn uppskattade denna del
av arbetet, då det skapade en gemensam grund
för tävlingens förutsättningar och mål. Innan
dagen var över hade juryn kommit fram till en
första idé om en ”topp 3” att diskutera vidare
vid andra jurymötet.
Diskussionerna under det andra jurymötet om de fem gestaltningsförslagen växlade
mellan utformning av lägenheter, bostadsgår-

Det vetenskapliga rådets inspel blev också
viktiga för den diskussion om det som lämnats in av de 15 tävlande kvalförslagen. Dessa
diskuterades sedan i en bedömningsgrupp bestående med blandade kompetenser från Radar
och SMUAB: en arkitekt, en planarkitekt, en
fastighetsekonom, en stadsbyggnadsexpert, en
kommunikatör, en etnolog och en sakkunnig
för hållbarhetsfrågor. En bedömningsmall med
poängsättning för de olika inlämnade delarna
användes för att skapa översiktlighet och
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dar, fasader och hur de föreslagna byggnaderna anslöt mot gata och stöttade området i stort
– avvägt mot hur dessa delar skulle kunna
bidra till ett socialt hållbart kvarter.
En vinnare, en andrapristagare samt ett
hedersomnämnande utsågs. Det vinnande
förslaget hade ett stort fokus på ungas boende
och en tydlig idé om en samskapande process
med unga för att nå i mål med ambitionerna.
45% av de föreslagna bostäderna skall utgöra
bostäder för unga. Den samlade motiveringen
för det vinnande förslaget, genomfört av PEAB
och Fojab arkitekter, formulerades så här:

från moment till moment. Markanvisningar är
lokaliserade i en teknisk-ekonomisk rationalitet, men de frågor som ryms i paraplybegreppet social hållbarhet – jämlikhet, trygghet,
jämställdhet, integration – har helt andra
kunskapsmässiga utgångspunkter. Det är lätt
att frågorna försvinner eller underordnas. I
den här processen fanns det många och mycket
som ledde frågorna vidare – formulär, sätt att
tala, strukturer på möten, stöttningen av akademin, juryns sammansättning, uppföljande
startmöte med vinnare där allt detta underströks och förtydligades – och i avtal, där lovande leveranser på målet formaliserats. Social
hållbarhet är inte något flummig eller fluffigt,
det är ytterst konkreta och många manövrar.

Den hemliga trädgården är ett väldigt
genomarbetat och fint förslag som har
många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i
idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i frågan
om social hållbarhet handlar framförallt
om fokus på ungas boende och viljan att
engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också
ett spännande fokus på hälsa och rörelse i
förslaget, även detta en central fråga i en
tid av ökat stillasittande bland just unga.
Genom att lägga en tydlig grund i juryarbetet i
form av den inledande förmiddagen om social
hållbarhet som idé och praktisk möjlighet i
stadsutveckling, var det möjligt att hålla fokus
på just detta under de två arbetsdagarna. Diskussionerna under den efterföljande utvärderingen handlade också om vikten av en jury
med en så bred sammansättning som möjligt,
att den valda juryn hade en bra balans mellan
lokala perspektiv och specifika kunskaper i
relation till uppgiften.
VÄGEN TILL SOCIAL HÅLLBARHET –
ATT LEDA KONKRET

Det som skapat möjligheterna för att nå hela
vägen fram till ett tydligt socialt avtryck i den
här processen är det sammanhållna kunskapsarbetet. Att arbeta med social hållbarhet är
mycket mer än ett generiskt användande av
vissa begrepp och termer, det kräver en djup
förståelse och ett noggrant ledande av frågorna
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