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Inledning

Vem bestämmer egentligen över städernas utveckling? Många av oss har säkert stått undrande inför
situationer där en välbekant livsmiljö fått ge vika för
olika former av ingrepp och förändringar. Sammanhangen kan synas otydliga och helheten svår att
överblicka. Vem äger staden? Vem har makten?
Resurserna?

En stad kan beskrivas ur flera synvinklar. I den här
boken ses staden som en spelplats med ett stort antal
aktörer som representerar olika åsikter, lojaliteter och
intressen. Politiska och ekonomiska makthavare,
beslutsfattare, byggherrar, planerare, medborgare och
debattörer – alla har de en roll i den process som styr
stadsutvecklingen.
För att spegla komplexiteten i spelet om staden har
Formas bett ett tjugotal forskare att var och en från sin
speciella utgångspunkt göra ett inspel i stadsdebatten.
Förhoppningen är att artiklarna sammantaget ska ge
en bild av det mångfasetterade spelet, och kanske hjälpa
läsaren att lättare urskilja de drivkrafter som formar
och förändrar staden.
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Tävlan och konkurrens

Artiklarna rör sig på olika nivåer, i första hand på det
lokala planet, men blickar också ut mot den större världen. Internationalisering och globalisering har påverkat
förutsättningarna för städernas utveckling, med skärpt
konkurrens om både mänskliga och ekonomiska resurser.
”Stadsutveckling – ett spel på nya premisser” är också
titeln på den artikel som inleder boken. Där skriver
Abdul Khakee att städerna idag i första hand är tillväxtmaskiner; snärjda i global konkurrens och styrda av
multinationella företag.
Om tillväxt och konkurrens handlar också ett par av de
följande artiklarna. Thord Strömberg skriver om städernas tävlan för att locka till sig företag och nyetableringar.
Han jämför bland annat kommunernas näringslivskontor med storföretagens marknadsavdelningar och
menar att städer idag ”säljs” med samma metoder som
bilar och charterresor.
I spelet om uppmärksamhet och ekonomisk framgång
har kulturen fått ett uppsving. Stadsfestivaler, teateroch musikevenemang och satsningar på spektakulär
arkitektur har blivit vanliga strategier för att utveckla
staden. Ofta rör det sig om symbolprojekt. Det menar i
alla fall Krister Olsson, författare till artikeln ”Kultur som
tillväxtmotor”. Makthavarna vill visa på framåtanda,
dynamik och attraktivitet. Men kultur är mycket mer
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än så, påpekar han. Om den ska bidra till något utöver
ekonomisk utveckling måste förståelsen för vad kultur
innebär fördjupas.
Hållbara städer spelets mål

Några teman återfinns i så gott som alla bidragen. Ett
sådant är frågan om hållbar stadsutveckling. Alla tycks
vara överens om att spelets slutmål är en ”hållbar stad”,
det vill säga en stad som kan erbjuda sina invånare en
hög livskvalitet, vilken samtidigt kan bevaras och överföras också till morgondagens människor.
Hur målet ska nås är emellertid långt ifrån klart, kanske
är det inte ens möjligt. Vägen är kantad av intressekonflikter, skilda politiska åsikter och tekniska, ekonomiska eller organisatoriska problem. Om det senare, det
vill säga kommunernas sätt att organisera planeringen,
skriver Tuija Hilding-Rydevik under rubriken ”Hållbar
utveckling – en dimridå?” Hon anser att politiker och
tjänstemän är fastlåsta i gamla tankebanor och invanda
former för planering, medan planering för hållbara
städer kräver både förändrade tänkesätt och nya sätt
att samarbeta.
Styra eller styras?

Moderna städer rymmer komplicerade och storskaliga
tekniska system för transporter, energi, vatten, avfall och
kommunikation. Hur styrda är vi av dessa? Har vi byggt
fast oss i en struktur som innebär hög resursförbrukning
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och blivit ett hinder för en mer miljövänlig utveckling?
Ja, det befarar Arne Kaijser. För att själva ta kommandot
måste vi byta färdriktning, säger han. Spara på energi
och vatten, återcirkulera, minska bilåkandet – kort sagt,
ändra livsstil. Men det kräver politisk enighet och förmåga att tänka i längre tidsperspektiv än en valperiod.
Svårt, men inte omöjligt är slutsatsen.
Växande köer, trängsel och avgaser är ett av de största
hoten mot stadsmiljön, skriver Lars Hultkrantz och
varnar för att vi närmar oss smärtgränsen. Alla inser
att något måste göras, säger han. Men vad? Åsikterna
går isär. En majoritet av bilisterna är motståndare till vägeller biltullar och vill ha fritt tillträde till stadskärnornas
begränsade utrymme. Trafikplanerare och politiker står,
enligt Lars Hultkrantz, inför ett tydligt val. Det handlar
om att få medborgarnas stöd för avgifter. Att bygga bort
trängseln ser han inte som någon hållbar lösning. Ny
infrastruktur har samma effekt som förbättrad teknik,
det vill säga den gör bilen till ett ännu mer attraktivt
alternativt.
Högt och tätt, eller glest och utspritt?

Ett sätt att hålla tillbaka privatbilismen och minska de
farliga utsläppen är att bygga tätt och funktionsblandat.
Det anser i varje fall förespråkarna för den så kallade
kompakta staden. De menar att i en tät stad blir kostnaderna för uppvärmning lägre, och de korta avstånden
gör invånarna mindre beroende av bilen. Till övriga
fördelar hör bättre service, lägre transportkostnader och
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ett mera aktivt offentligt liv.
Den kompakta staden förespråkas av många praktiker
och politiker, och även av forskare. Men åtskilliga är
skeptiska. Motståndarna menar att viktiga värden/kvaliteter riskerar att gå förlorade när staden förtätas; värden
som har att göra med biologisk mångfald, tillgång till
natur och orörd stadsmark för framtida behov.
Debatten om stadens form återspeglas i tre korta bidrag.
Ett är skrivet av Christer Bengs, som anser att en förtätning av staden kan vara både till skada och nytta, beroende på sammanhanget och omständigheter i övrigt.
Viktigt för honom är att de invånare som berörs får
komma till tals, eftersom förändringar som människor
uppfattar som negativa aldrig kan vara förenliga med
hållbar utveckling. Han varnar också för att förtätningar
av stadsmiljön ofta sker i rent spekulationssyfte; stadsbyggandet i Sverige är ”extremt investerarinriktat”.
Begreppet ”urban sprawl” står för det motsatta, det vill
säga stadens utglesning eller den process som innebär
att staden växer utåt. Trots en mängd olägenheter, som
till exempel större markförbrukning, bilpendlande med
ökade utsläpp, längre avstånd och sämre service, fortsätter
staden att växa. Varför? Jo, skriver Inger Bergström,
därför att det i ”spelet om sprawl” finns många vinnare.
Förortsfamiljen som får en större och bekvämare bostad
och kan handla billigare, kataloghusindustrin och försäljarna av villatillbehör som gör goda affärer, hantverkare
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som får arbetstillfällen, skogs- och energiindustrin ...
Listan kan göras lång, men framför allt handlar det om
drömmen som fortfarande lever hos flertalet människor,
den om det egna huset.
Johan Rådberg förespråkar ett tredje alternativ. Hans
stadsbyggnadsmodell går ut på att bygga måttligt tätt
med en blandning av olika hustyper i halvcentrala lägen.
Förebilden är här den gamla svenska småstaden och
1920-talets trädgårdsförstäder.
Stadsgrönskan glöms bort

En del av kritiken mot förtätning handlar om att de
kvaliteter som är relaterade till stadsgrönskan riskerar
att glömmas bort. Många undersökningar har visat att
närheten till grönska och natur hamnar högt på listan
över stadsbornas bostadsönskemål. Men trots det riskerar
grönskan att spelas bort i en stadsplanedebatt som mest
handlar om ”urbanitet” och ”det nya stadslivet”, skriver
Clas Florgård. Angreppen kommer från olika håll, från
byggentreprenörer och politiker, men även från planerare.
En enstaka förtätning kan förefalla betydelselös, säger
han, men varnar för att alla förtätningar tillsammans
kan ge en stad som ingen vill ha.
Vem tillhör staden?

Bebyggandet av stadens grönområden har, enligt Clas
Florgård, delvis blivit en klassfråga. I högstatusområden
bor verbala invånare med möjligheter att på ett tidigt
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stadium gripa in och påverka, medan protesterna från
dem som bor i områden med lägre status hörs först när
byggandet väl kommit igång.
Detta aktualiserar den grundläggande frågan: Vem tillhör
staden? Ulf Stahre skriver om proteströrelser och vilka
avtryck de har gjort i stadspolitiken från 1960-talets
byalag och framåt.
I en annan artikel diskuteras könsmaktsordningen och
på vilket sätt könsrollerna återspeglas i stadsplaneringen.
Enligt Christine Hudson är det i huvudsak männens
värderingar som är norm för hur staden byggs och
utvecklas. Om vi ska få en stad för både kvinnor och män
måste spelreglerna ändras på ett sätt som gör att kvinnorna inte utestängs från stadens planerings- och beslutsprocesser.
Boendesegregationen är ett spel om makten över stadens
utrymmen, skriver Kerstin Bodström i en artikel kallad
”Värdet på förortsbörsen”. Hon drar paralleller mellan
”stadsdelsmarknaden” och börsens sätt att fungera.
Jämförelsen går ut på att negativa förväntningar, rykten
och en ensidig medierapportering kan bidra till att ett
bostadsområde hamnar i en nedåtgående spiral, vilket
i sin tur gör att invånarna flyttar. De negativa förväntningarna blir därmed till stor del självuppfyllande. Kerstin
Bodström menar att forskares, journalisters, lärares och
andra makthavares förhållningssätt här spelar en stor
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roll för synen på segregerade områden.
Hur få alla med?

Ett annat återkommande tema är stadsinvånarnas möjligheter till dialog och inflytande. Människors delaktighet
ses som grundläggande för en långsiktigt hållbar stad.
Att hitta sätt som gör det möjligt för medborgarna att
komma till tals blir därmed en viktig uppgift, och flera
av bokens artiklar handlar om detta. Exempelvis skriver
Stig Montin om vardagsmakare och brobyggare, det
vill säga personer som kan fungera som länkar mellan
medborgarna och makthavare. Göran Cars och Knut
Strömberg beskriver nya former för dialog och medborgarinflytande med exempel från stadsförnyelsearbete i
Göteborg.
Nära kopplat till frågan om medborgarinflytande är det
nya sättet att styra staden genom samarbete mellan
offentliga och privata aktörer. Det finns många exempel
som visar att denna typ av nätverkssamarbete ökar
effektiviteten. Men forskare varnar för att effektivitetsvinsterna kan ske på bekostnad av medborgarnas möjligheter till insyn.
I förlängningen kan de olika formerna av nätverk och
partnerskap bli ett hot mot demokratin. När gemensamma angelägenheter övertas av halvofficiella nätverk
blir det svårt för medborgarna att veta vem som har det
politiska ansvaret. Hur denna nya situation ska hanteras
diskuteras bland annat av Ingemar Elander under rubri12

ken ”Kan partnerskap förenas med demokrati?”
Framgångsrikt samspel i Helsingborg

De nitton forskarinläggen avrundas med ett samtal om
stadsutveckling i Helsingborg, där stora omdaningar
ägt rum under en period av politiska regimskiften. Två
företrädare för var sitt politisk parti (s och m) berättar
om hur framtidstro och lokal intressegemenskap kan
överbrygga ideologiska skiljaktigheter.
Gun Frank, redaktör

I slutet av varje kapitel finns oftast ett par tips på lättillgänglig
vidareläsning för dig som vill veta mer.

Gun Frank är frilansande journalist och redaktör.
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Stadsutveckling
– ett spel på ny premisser
Abdul Khakee ger i sin artikel en snabb exposé över
stadens omvandling – från medeltida kulturcentrum
till postmodernistisk tillväxtmaskin. Staden på gott
och ont; folkhemmets sociala ambitioner kontra
industristadens obarmhärtighet. Idag har globalisering
och internationell konkurrens radikalt ändrat förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen. Städerna
har dragits in i ett spel där tillväxt står i centrum, och där
sociala, ekonomiska och miljömässiga framsteg i allt
högre grad sker på villkor som dikteras av en global
marknad.

Abdul Khakee är professor emeritus vid Kungl.
Tekniska högskolans (KTH) institution för infrastruktur. Han forskar inom ett brett samhällsvetenskapligt fält som omfattar stadsplanering,
kulturpolitik och policyanalys.
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Staden har under sin långa historia setts som en skapelse
särskilt lämpad att framställa och fördela civilisationens
nyttigheter. På en avgränsad yta har staden kunnat
bereda plats för människans ständigt förändrade behov,
och för det alltmer komplexa samspelet både mellan de
egna invånarna och mellan olika slags verksamheter.
Staden utgör mänsklighetens främsta experiment i kollektivt åtagande; ett försök att utjämna motsättningar
mellan olika intressen: mellan prästerskap, borgare och
militär i den medeltida staden, mellan näringsliv, folkrörelser och statsmakt under industrialismens epok, och
mellan en mångfald av kulturer, och livsstilar i den postmoderna staden. Genom att ta vara på mänskliga aspirationer och kreativitet har staden genom tiderna kommit
att fungera som ett centrum för tekniska, sociala och
ekonomiska innovationer. Bibliotek, skola, universitet,
arkiv, marknad och ordningsmakt kännetecknade redan
medeltidens stad – institutioner som fortfarande finns
kvar, om än i ny skepnad.
En lovsång till staden kan göras lång. Dock bör den inte
låta oss glömma de mörkare sidorna – krig, politiskt och
socialt förtryck, sjukdomar och miljöförstörelse. Stadens
olika artefakter bär vittne om tvångsarbete av barbariska
mått. Samma stad, som är en fristad för människor med
avvikande vanor och värderingar, kan utgöra grogrund
för könssjukdomar och sexuellt utnyttjande av kvinnor
och barn. Rikedom och extravagans existerar jämsides
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med fattigdom och misär. Stadslivets alltmer accelererande tempo understödjer ett levnadssätt som visat sig
ligga bakom många av vår tids livsstilsrelaterade sjukdomar.
Industrialiseringen – kreativ kraft med mörka sidor

Industrialismen, 1800-talets mest kreativa kraft, skapade
samtidigt de mest fördärvliga stadsmiljöer. Stadsutvecklingen styrdes av marknaden och maskinen;
fabriker, järnväg och slum var dominerande inslag i
stadsbilden. Järnvägen nådde ända in i stadens centrum
och följdes av buller, rök och föroreningar. Den snabba
befolkningstillväxten innebar trångboddhet med ett rum
per familj som norm. Dålig hygien och usla levnadsvillkor orsakade sjukdomar och hög barnadödlighet.
Industristaden lämnade också djupa sår i miljön.
För de bättre bemedlade hushållen blev flytten till förorten med frisk luft och rent vatten, tystnad och
öppna landskap, en räddning. Så länge förortstillväxten
begränsades av järnvägar och promenadavstånd skedde
denna enligt en viss ordning. Bilismen kom både som
befrielse och förbannelse. Förorterna bredde ut sig allt
längre bort från staden. Stadsingenjörer och planerare
hypnotiserades av bilens popularitet; god stadsplanering
blev synonymt med god tillgänglighet för bilar. Därmed
bereddes också väg för den biltrafik som idag är främsta
orsak till luftföroreningar och global klimatpåverkan.
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Under den senare delen av industrialiseringen förverkligades kollektiva välfärdslösningar för vatten och avlopp,
energiförsörjning och samfärdsel. En medveten gestaltning i stadsbyggandet i form av boulevarder, avenyer
och stadsparker mildrade industristadens avigsidor. Den
mark som användes för dessa ändamål övergick delvis
i offentlig ägo, och de kollektiva lösningarna beredde
väg också för andra välfärdspolitiska insatser.
Det välfärdspolitiska stadsbyggnadsidealet

Kännetecknande för det stadsbyggnadsideal som växte
fram under 1920- och 30-talen var ett starkt bostadssocialt patos. Det stora genomförandet kom dock först
efter andra världskriget i och med byggandet av folkhemmet, det vill säga ett samhälle med ett väl utbyggt
välfärdssystem. Målet för bostadspolitiken var att alla
familjer skulle ha en hygienisk och rimlig bostadsstandard.
Förutom satsningar på bostäder avsattes resurser till
kollektiva nyttigheter – i bostadsområdena skulle finnas
skolor, daghem, ungdomsgårdar, vårdcentraler, postkontor och idrottsplatser.
Många nya bostadsområden byggdes, ofta i närheten
av de befintliga större städerna. I England och Frankrike
kom de att kallas ”nya städer”. Några av de områden
som byggdes i Sverige blev världsberömda. Vällingby,
tillsammans med flera andra, framstod som mönsterexempel för tidens stadsbyggnadsideal. Trots kritik för
att de utlovade arbetsplatserna uteblev, förblev dessa
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bostadsområden föremål för internationellt beröm och
förundran.
Saneringen, och ibland skövlingen, av städernas centrum,
var också något som utmärkte denna epok. Centrumomvandlingen ägde rum ungefär samtidigt som privatbilismen exploderade i omfattning, och tillgänglighet
för bilar kom olyckligtvis att bli den allt överskuggande
normen för stadsförnyelsen.
I det välfärdspolitiska stadsbyggnadsidealet fanns en
övertygelse om att planeringens uppgift inte enbart
var att gripa in där marknaden misslyckats – det allmänt
accepterade syftet med offentlig planering – utan att
också verka för en utjämning av människors levnadsförhållanden. I denna utjämningspolitik ingick, förutom
ekonomiska transfereringar och en allmänt förbättrad
samhällsservice, också satsningar på parker och grönområden i bostadsområdena, tillsammans med kommunikationer och andra kollektiva bekvämligheter.
Globaliseringens effekter

Under 1900-talets sista två decennier ökar den globala
konkurrensen. Sedan dess har stadsregionerna dragits
in i en allt starkare tävlan om det globala kapitalet.
Bland de mest påfallande resultaten av denna ekonomiska omstrukturering är avindustrialiseringen av städer i
västvärlden och en industrialisering utan historiskt
motstycke i Kina och vissa delar av Asien.
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Globaliseringen innebär också att den regionala kulturen
hotas av en masskultur i form av tvåloperor och våldsfilmer, av ”disneyfiering” och ”macdonaldism”. En annan
av globaliseringens drivkrafter – men även dess konsekvens – är nätverkssamhällets utbredning. Den bild
som frammanas är att så gott som alla är uppkopplade
till omvärlden via Internet. Men bakom denna myt
framträder den egentliga verkligheten, där det endast
är invånarna i små avgränsade områden som lever i ett
globaliserat nätverkssamhälle. Runtomkring finns ett
stort omland, befolkat av utsatta och hårt arbetande
människor. Allt eftersom inkomstklyftorna ökar splittras
städerna i enklaver där ett fåtal åtnjuter kulturella och
kommunikativa privilegier, medan övriga hänvisas till
masskulturens och de oprivilegierades villkor.
Den sociala splittringen förstärks av en allt större omflyttning av människor från fattiga länder till västvärlden,
särskilt till de snabbt växande städerna. Invandrarna
hamnar ofta i de mest utsatta stadsdelarna, som redan är
befolkade av invandrarhushåll och andra mindre privilegierade familjer. I takt med att välfärdssamhället krymper,
dras dessa områden och dess invånare in en ond cirkel
av social utestängning och marginalisering. Den fysiska
omgivningen liksom de sociala och ekonomiska betingelserna förändras långsamt. Således försvagar globaliseringen välfärdsidealet, och den postmoderna staden
tar form.
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Privatisering – den postmoderna stadens signum

I den postmoderna stad som växer fram i takt med att
de välfärdspolitiska idealen försvagas är ”new urbanism”
och ”gated communities” internationella uttryck för
ett privilegierat boende, med välskötta omgivningar och
all slags service. Samtidigt ökar misskötseln och vandaliseringen i många av storstädernas hyreshusområden.
Denna förödelse har blivit ett kännetecken framför
allt för invandrartäta bostadsområden i USA, men
samma utveckling kan tydligt skönjas i Västeuropa.
I Sverige är förvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter det kanske viktigaste inslaget. Särskilt omfattande
är förändringarna i attraktiva storstadsområden. De
allmännyttiga bostadsföretag som fortfarande finns kvar
arbetar idag på ungefär samma villkor som privata hyresvärdar. Härmed har en hörnsten i efterkrigstidens
svenska välfärdsmodell smulats sönder.
I den postmoderna staden är det inte längre den offentliga sektorn som sörjer för den gemensamma konsumtionen. Resultatet är privatisering av äldreomsorg, kommunikationer, skola och sjukvård. Den gemensamma
konsumtionen blir allt mindre gemensam, och privatiseringens spår kan tydligt ses i varje svensk stad: det som
tidigare var en ungdomsgård är idag ett gym med
solarium. Postens gamla lokaler har övertagits av
bemanningsföretag, och där bibilioteket låg finns nu
ett hunddagis.
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Genomtänkta och långsiktiga samhällsinsatser har ersatts
av marknadsstyrda, kortsiktiga projekt. Initiativet i
samhällsplaneringsfrågor har övertagits av privata byggherrar och entreprenörer. De allmännyttiga bostadsföretagen är inte längre vägledande; istället byggs mer
eller mindre spektakulära projekt, avsedda för nya
resursstarka hushåll. Borta är samhällsplaneringens försök
att kombinera resursallokering med fördelningsmål.
Staden som tillväxtmaskin

Den postmoderna staden har kommit att betraktas som
en tillväxtmaskin. Stora stadsregioner förväntas skapa
de ekonomiska förutsättningar som är nödvändiga för att
länderna ska kunna delta i konkurrensen om internationella investeringar. Men samma städer som ses som
generatorer av ekonomiskt välstånd förbrukar en allt
större andel av naturtillgångarna och svarar för allt större
mängder avfall. Städerna tär hårt på de ekologiska resurserna; något som skulle kunna balanseras med ekonomiska och tekniska åtgärder. Vad som saknas är politisk vilja.
Städer blir snärjda i en global konkurrens, som dirigeras
av några tiotusental multinationella företag. Hållbarhetsmålet verkar alltmer avlägset. Det beror inte
enbart på bristande motivation hos företagen att ställa
om till miljövänlig produktion, utan också på att nationerna blivit allt mindre benägna att påverka utvecklingen
genom lagstiftning. Dessutom, i samma mån som
västvärldens städer övergår till att producera tjänster,
22

flyttar tillverkningsindustrin till städer i mindre utvecklade världsdelar. Dessa nya varuproducerande städer
blir också indragna i eko-missbruket.
Marknadsliberalismen hot mot
bärkraftig utveckling

Ideologiskt står två uppfattningar om städernas framtid
mot varandra. Enligt den ena skulle tekniska framsteg
tillsammans med marknadens inneboende mekanismer
lösa alla nuvarande och framtida miljöproblem. Enligt
den andra är politisk styrning ett måste, om biologisk
mångfald och ekologisk balans ska kunna bibehållas
och naturens resurser användas på ett sätt som värnar om
framtida generationers intresse. Någon global överenskommelse om det senare har aldrig funnits, trots en
omfattande retorik om bärkraftig utveckling. Ett bevis
på detta är till exempel de misslyckade försöken att
komma överens i klimatfrågan.
Utvecklingen ska ses mot bakgrund av den modell som
vuxit sig allt starkare sedan början av 1990-talet, nämligen
marknadsliberalism och en gradvis nedrustning av den
offentliga sektorn. Modellen har fått fotfäste i hela
världen, inklusive östra Europa och tredje världen.
De goda förebildernas makt

Möjligheterna att skapa incitament för en bärkraftig
stadsutveckling, globalt såväl som lokalt, kan tyckas små.
Men staden har visat sig vara ett seglivat experiment;
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genom historien har städer rest sig från inre förfall och
yttre hot. En ledstjärna i denna process har varit att ta
lärdom av lyckade ingripanden.
Runt om i världen finns idag exempel på städer som
försöker bedriva en miljövänlig politik. Flera nordiska
och kanadensiska städer kan framhållas som goda förebilder. Dock gör den snabba stadstillväxten i Kina och
flera av tredje världens länder att misshushållningen med
de ekologiska resurserna accelererar. Tiden är därför
knapp. Men de goda förebilderna erbjuder trots allt en
strimma av hopp åt stadscivilisationernas framtid.

Läs mera
Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall,
Daidalos 2005
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Penningen, jorden
och paragrafen styr
För att förstå de förändringar som sker i staden måste
vi ställa frågor om vem som äger marken, vem som
tjänar de stora pengarna och vem, eller vilka, som styr
processen. Att bringa reda i detta kan vara nog så
snårigt med tanke på antalet parter och många motstridiga intressen. Men klart tycks vara att relationen
mellan byggherre och kommun är det som väger tyngst
i spelet om att driva igenom projekt och planer. Anders
Gullberg ger i följande artikel några exempel på samarbetsklimat och vilka avtryck parternas relationer
lämnar i stadsmiljön.

Anders Gullberg är chef och forskningssekreterare
vid Kommittén för stockholmsforskning.
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När kontroverserna om den goda staden är som häftigast
på kultursidor och under debattaftnar förleds man lätt
till tron att det är där som den nya staden skapas. Men
det är ett bedrägligt sken. Samtidigt som arkitekter och
planerare utmejslar sina professionella visioner och stadsborna när sina drömmar om en bättre stad, är det i
stället i helt andra sammanhang som stadens framtid
linjeras upp.
Stadsutveckling är en trög process. Endast långsamt och
styckevis sker förändringen, och då oftast under starkt
motstånd. Den kraft som kan rå på denna tröghet heter
penningen, personifierad av byggherren/fastighetsägaren
och, i bakgrunden, kreditgivarna med det slutgiltiga
avgörandet i sin hand. Att markägaren också kontrollerar
en avgörande resurs är en annan självklarhet. Utan mark
blir det såklart ingen stad. Till denna duo fogar sig en
tredje part: de politiker och tjänstemän som är satta att
med paragrafer och principer hålla ordning på processen.
Det är dessa tre parter som ska komma överens, och det
är de som bestämmer om den nya staden.
Relationen mellan byggherre och kommun
avgör stadens framtid

Det är mot exploateringsprocessen och rollfördelningen
mellan kommunen och byggherren som sökarljuset ska
riktas om vi ska förstå stadens omvandling. Även om de
inblandade parterna i varje enskilt fall måste identifieras
och deras avsikter skärskådas, står det klart att relationerna
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mellan byggherrar/markägare och kommunen är helt
avgörande för stadens framtid. Idag kallas detta ofta för
partnerskap. Men det rör sig varken om en ny eller alltid
så vänskaplig företeelse som ordvalet ger intryck av.
Maktbalansen mellan de privata intressena och det allmänna har också växlat under tidernas lopp. När kommunerna själva blivit stora markägare har konflikten
mellan markspekulantens vinstintressen och kommunens
skyldigheter ibland flyttat in i kommunalhuset.
Följande exempel avser att visa hur olika relationerna
mellan parterna kan ta sig ut, och hur detta kan påverka
processen och dess resultat.
Exempel 1: Nacka Centrum försenades i decennier

Nacka kommun, strax öster om Stockholm, saknade trots
kraftig tillväxt ett centrum med detaljhandel och olika
offentliga inrättningar så som var vanligt även i mindre
städer. På 1940-talet började saknaden kännas stor. Oklara
vägdragningar försenade emellertid arbetet, och först
på 1960-talet inleddes ett plansamarbete med markägaren, det Wallenbergkontrollerade Järnvägsbolaget
Stockholm-Saltsjön. Men kort tid innan planarbetet var
avslutat såldes det tilltänkta centrumområdet till konsortiet AB Nacka Storcentrum, kontrollerat av bland andra
Skånska Cementgjuteriet (sedermera Skanska) till ett pris
mer än dubbelt så högt som kommunens värdering.

27

Efter viss irritation inleddes ett samarbete med de nya
ägarna och en plan med 50 000 kvm lokalyta accepterades
av kommunen. Men konsortiet drev på för en betydligt
mer omfattande exploatering och samarbetet avbröts.
Kommunalpolitikerna och de ledande tjänstemännen
bearbetades genom bjudmiddagar, men gav inte med sig.
Markägarna blev då mycket tuffare och stämde kommunen för avtalsbrott. En komplicerad rättslig process
inleddes, men slutade med att bolaget ett år senare drog
tillbaka sin stämningsansökan. Under tiden hade
kommunen arbetat fram delvis nya planer i en avsevärt
mera modest skala.
Kampen för ett centrum i måttlig storlek hade drivits
med förhalning av kommunens tjänstemän. De hade
stöd hos politikerna, och även invånarna mobiliserades
i motståndet mot ett storcentrum. När portarna slog upp
för allmänheten våren 1989 till ett centrum på totalt
22 000 kvadratmeter beläget en bra bit från Saltsjöbanan,
hade mer än tjugo år gått. Idag ägs Forum Nacka av
det holländska storbolaget Rodamko.
I Nacka tog det ett halvt sekel att skapa ett kommunalt
centrum. Först hindrade de oklara vägfrågorna, sedan
konflikten mellan exploatören och kommunen. De
politiska partierna lyckades i stort sett hålla samman,
samtidigt som tjänstemännen var övertygade om att storcentrumidén var förfelad. Till sammanhållningen bidrog
den hårdhet och brist på lyhördhet med vilken konsortiet
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drev sina krav. Kommunens linje gynnades dels av
1970-talets politiska stämningar som gjorde det lätt
att skapa en folklig opinion mot den stora skalan, dels
av den vikande storstadstillväxten. För byggjätten Skanska
blev en uppgörelse med kommunen nödvändig. Med
andra ord – jordens intressen fick stå tillbaka för paragrafernas ombudsmän.
Exempel 2: Stark byggmästare bakom
stadsförnyelsen i Eskilstuna

Byggmästaren Gunnar Graflund, aktiv från slutet av
1940-talet på flera håll i Södermanland, inte minst i
Eskilstuna, kombinerade entreprenaduppdrag åt kommunala bolag med ett omfattande byggande i egen regi.
Det förra gav finansiellt underlag åt det senare. För ett
byggbolag var det avgörande vilka tomter man kunde
komma över. Graflund var genom sina många kontakter,
men också genom en hårt driven uppköpspolitik, mycket
framgångsrik. Så lyckades han till exempel steg för steg
lägga under sig praktiskt taget hela östra centrum i
Eskilstuna. De gamla husen revs och företaget byggde här
upp ett modernt fastighetsimperium, som kompletterades med ett omfattande bostadsbestånd.
Så länge det bara var en lokal kritik mot Graflunds för
tillbud vid byggena, hårda affärsmetoder och ett ständigt
krig med lokala massmedier gick det bra. Den kommunala allmännyttan var i högsta grad beroende av Graflund
och andra privata byggmästare för att kunna hålla
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produktionen uppe – något som politiskt var av högsta
prioritet under denna tid. Relationen framstår närmast
som symbiotisk. Graflunds behöll ett stort inflytande
fram till mitten av 1980-talet. Grundarens pensionering,
avancerad skatteplanering med rättsligt efterspel, kreditförluster och misslyckade projekt ledde då till försäljning
och uppstyckning av företaget.
Det var i maktkamperna och samförstånden mellan å ena
sidan byggmästare av Graflunds kaliber och kommunen
och dess bolag å den andra, som efterkrigstidens Eskilstuna
tog form. Kontrollen över marken genom fastighetsuppköpen gav ett stort inflytande över planeringen
och god ekonomisk utdelning. Paragrafernas företrädare
var införstådda, ibland också i förbund med jordens
och penningens intressenter. En kritisk allmän opinion
förblev därför verkningslös.
Exempel 3: Även Stockholms city behövde draghjälp

Inte ens under decennierna efter andra världskriget, då
det offentligt styrda samhällsbyggandet stod på topp,
kunde kommunerna helt behärska utvecklingen. Till
och med i det mest ambitiösa försöket att orkestrera
stadsförnyelsen under denna tid, den stora ombyggnaden av Stockholms city, var staden beroende av att få
med sig de stora investerarna. Trots att kommunen förvärvat marken, upprättat planerna och styrde utbyggnaden av infrastrukturen samt utdelningen av byggrätter,
var man helt beroende av att värva privata byggherrar.
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När konjunkturen rasade i början av 1970-talet blev
plötsligt och för flera år framåt en stor grop mitt i staden
ett dominerande inslag i stadsbilden. I detta krisläge
fick också den djupt kritiska opinionen genomslag. Det
var bara med omfattande kommunala subventioner till
byggherrarna i Gallerian som den så kallade riksgropen
kunde fyllas.
Exempel 4: Samarbetsavtal kan sätta
konkurrensen ur spel

När man i Eskilstuna skulle bygga nya idrottsarenor
ingicks ett nära samarbete med byggbolaget PEAB. Den
kommunalägda marken såldes till bolaget, som förutom
arenorna också ska bygga bostäder, köpcentrum, gator
med mera i området. Gator och allmän platsmark
överlämnas efter färdigställandet till kommunen, som
också ska hyra idrottsanläggningarna på tjugofem år.
Upplägg av detta slag är inte ovanliga och har uppenbara fördelar för de inblandade parterna. En rad olika
transaktioner samordnas, och de nära relationerna mellan
parterna borgar för en smidig hantering av de många
frågor som måste klaras ut under processens gång. Sådana
paketlösningar bidrar till att sänka kostnaderna.
Samtidigt finns det uppenbara problem. Fallet i Eskilstuna
kom att särskilt uppmärksammas genom att det anmäldes till EG-kommissionen för brott mot direktiven
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om offentlig upphandling, och för att det ansågs strida
mot konkurrensreglerna. Bland annat konstaterades att
kommunen borde ha upphandlat idrottsanläggningarna
i konkurrens, men eftersom de redan var byggda fanns
nu inget att göra.
Också andra aspekter på uppgörelsen kan diskuteras.
Hur påverkas till exempel kommunens hantering av
de stadsplanefrågor som aktualiseras av avtalet? Och hur
lyhörd är det möjligt att vara inför eventuella framtida
opinionsyttringar, när kommunen redan bundit upp
sig juridiskt, och kanske framför allt moraliskt, genom
sitt nära samarbete med PEAB? Att marken från början
var kommunalägd gav naturligtvis kommunen möjlighet
att välja bland andra tänkbara partners, vilket knappast
varit möjligt om den ägts av presumtiv exploatör.
Exempel 5: Fungerande balans i Västerås?

Västerås befinner sig i stadig tillväxt alltsedan slutet av
1980-talet. Det har därför varit lägligt att centrala delar
av staden mot vattnet och centralt belägna industrikvarter inte längre behövs för sin tidigare användning.
Välbelägen mark har på så sätt blivit tillgänglig för
komplettering och förnyelse.
Sydost om stadens centrum planeras och byggs Centrala
Mälarstranden. Ett flertal fastighetsägare är berörda, och
kommunen har under årens lopp stärkt sin ställning
som markägare. Den första etappen är klar med NCC
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som byggherre för närmare femhundra lägenheter, och
med kommunen som mellankommande markägare. I
ett delprojekt på Lantmännens mark uppför Riksbyggen,
Mimer och Kadesjö sammanlagt tio bostadshus. Flera
delprojekt ligger på kö. Planerna rymmer cirka tretusen
lägenheter, och byggandet kommer att fortsätta ytterligare
något decennium.
I Östermalm, där tidigare ASEA haft sin verksamhet,
pågår ett intensivt planarbete. Markägare är ABB fastigheter, som dock sålt vissa bebyggda delar till London
and Regional Estate. I andra delar planeras för bostadsbebyggelse i en tät kvartersstad. En förutsättning för att
JM och Mimer som tilltänkta byggherrar ska kunna
starta projektet är dock att de bygger ett parkeringshus
åt markägaren.
Invid Östermalm ligger området Kopparlunden, tidigare
plats för Nordiska metallverken. Markägaren tecknade
för omkring tio år sedan ett avtal med Skanska om
områdets förädling. Infrastrukturen har byggts ut, och
det finns idag flera markägare. Kommunen äger marken
vid Teknikbyn och Aspholmen, ett fastighetsbolag i
Örebro har förvärvat kontorsfastigheterna. Avsikten, att
skapa en blandad stadsmiljö, är nu på väg att förverkligas.
En befolkningsökning på omkring ett tusen personer
varje år, markägare med stora, centralt belägna innehav
och en naturlig drivkraft att tjäna pengar, samt en
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kommun med ambitiösa stadsbyggnadsplaner gör
Västerås till en intressant kommun att följa under det
kommande decenniet. Har här en fungerande balans
mellan jordens, penningens och paragrafernas domäner
etablerats, allt under folklig insyn?
Sammanfattning

Den som bygger, bygger om och renoverar staden bestämmer också över stadens framtid. Ett alltmer anonymt,
internationellt och lättrörligt kapital är nu en stark och,
i bästa fall, kreativt destruktiv kraft i stadsförnyelsen,
i synnerhet när den sker i större skala. Via fastighetsbranschens företagskonstellationer väljer denna placeringskraft bland potentiella exploateringsprojekt.
I detta läge är det ingen liten uppgift som vilar på
kommunernas axlar. Att i konstruktiva samarbeten, eller
partnerskap, länka in förändringen i banor som gynnar
hela stadens framtid kräver både förhandlingsskicklighet,
goda idéer och stöd i en levande opinion. Här kan trots
allt fackmännens och allmänhetens offentliga samtal
spela en roll. Chansen att nå genomslag ökar i takt med
att den verkliga makten i stadsförnyelsen görs synlig.
Fråga därför alltid: Vem äger marken? Vem vill tjäna de
stora pengarna? Vem hanterar paragraferna och upprättar planerna?

34

Uppgifterna i artikeln bygger på intervjuer med Göran
Ekblad och Paul Almkvist (Nacka), Leif Lundborg
(Eskilstuna) samt Göran Dangemark (Västerås).

Läs mera
Rolf Gabrielsson, Gunnar Graflund: historien om en
byggmästares imperium, Almqvist & Wiksell 2003
Anders Gullberg, City – drömmen om ett nytt hjärta.
Moderniseringen av det centrala Stockholm 1951-1979,
Stockholm 2001
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Stad till salu
När lokala företag läggs ner och arbetstillfällen försvinner
försöker städerna locka till sig investerare med hjälp av
försäljningsknep som lånats från näringslivet. Reklamfraser som ”Borås of course” och ”Askersund – den
globala småstaden” är tänkta att fungera som nya och
identitetsskapande symboler. Thord Strömberg är
skeptisk. Med historiska tillbakablickar visar han att
slogans utan förankring i den lokala verkligheten aldrig
kan bli grund för samhörighet och identitet. Snarare
riskerar de att stärka den förvirring och hemlöshet som
många idag kan känna inför samhällets inträde i ”den
globala framtiden”.

Thord Strömberg är docent i historia och
verksam vid Centrum för stadsmiljöforskning,
Örebro universitet.
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Städer ”säljs” idag med samma metoder som bilar och
charterresor, och på kommunernas näringslivskontor förs
samma diskussioner som på storföretagens marknadsavdelningar. Men städer är inte företag som utan våda
kan byta skylt över en natt. I sin iver att jaga skatteobjekt riskerar städernas beslutsfattare att förskingra
arvet för de rättmätiga ägarna – städernas invånare.
Näringslivets utveckling bestämmer konkurrensens
former och uttryck. Under den tidiga industrialismens
epok var fabrikerna platsbundna, ofta med namnen
huggna i sten ovanför grindar och portaler. De var där för
att stanna, väl synliga för städernas invånare. Invånarna
identifierade sig med ”sina” industrier: Norrköping var
på ett självklart sätt Sveriges Manchester och Örebro
var skoindustrins huvudstad.
I dag utmanas denna interna identitet. Den allt mer
globaliserade ekonomin kräver en orientering mot fjärran
marknader där de gamla varumärkena saknar värde. Nya
budskap, externa identiteter, skapas i hopp om försäljningsframgångar. Men som alla företagskonsulter vet
måste varumärken vårdas och utvecklas till interna identiteter för att förbli slagkraftiga. De beslutsfattare som
tog på sig uppgiften att föra de gamla industristäderna
in i den nya tiden måste därför se till att invånarnas
blickar vändes åt ”rätt” håll. Låt oss med hjälp av några
konkreta exempel se hur detta kunde gå till.
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Beslutsfattarna

I Gävle genomfördes 1931 den första officiella tävlingen
i marknadsföring av städer. Året därpå tävlades det också
i Norrköping och Uppsala. Idéerna var många och
skiftande, men bottnade i en likartad analys: kommuner
som vill locka till sig företag måste erbjuda låg kommunalskatt, låga kostnader för kommunal service och en
smidig kommunal byråkrati. Vi känner igen tongångarna
från de återkommande rankinglistorna över kommunalt
företagsklimat.
För de kommunala beslutsfattarna är frågan mer komplicerad. För det första är omsorgen om de befintliga
arbetsplatserna inte det enda målet för den som vill öka
de kommunala skatteintäkterna. Det gäller också att
locka till sig nya verksamheter, helst sådana som har
förmåga att betala bra löner. Sett över tid blev standardrecepten allt mindre verkningsfulla. Såväl arbetskraften
som företagarna efterfrågade till exempel bättre samhällsservice i takt med att reallönerna höjdes. Den kommun
som vill hänga med i konkurrensen måste därför anpassa
sin marknadsföring efter de nya krav samhällsutvecklingen ställer.
För det andra har kommunerna att hantera motsättningen mellan företagens krav på effektivitet och det
demokratiska systemets krav på insyn och folkligt
inflytande. Företagsledningar får sitt mandat från ägarna
och har delvis andra målsättningar med sin verksamhet
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än politiker som fattar sina beslut å medborgarnas vägnar.
Företagsledaren har ägarnas förtroende så länge som
företaget drivs med tillfredställande vinst. Kommunens
politiker och tjänstemän är inplacerade i en politisk och
administrativ hierarki. Den kommunledning som vill
hamna högt på rankinglistan måste finna genvägar förbi
regelverk och politiska långbänkar.
För det tredje sätter produktivkrafternas utveckling, och
därmed också och förändrade rollfördelningar mellan
stat och kommun, ramar för handlingsutrymmet. Då
kommunerna inrättades 1862 stod dörren till industrisamhället bara på glänt – i dag talar vi sedan länge om
det postindustriella samhället. Under det sena 1800-talet
var den frånvarande staten idealet – i dag är såväl stat som
kommun i högsta grad närvarande i människors liv.
Mot den bakgrunden kan historien om den kommunala
konkurrensen indelas i tre skeden: industristaden, den
postindustriella staden och den globala staden.
Industristaden

I såväl Norrköping som Örebro ledde erfarenheterna
av 1930-talets arbetsmarknadskris till slutsatsen att man
nu måste vårda sina industrier. De lokala företagarna
var ense om att den politiska byråkratin var huvudproblemet. Det gällde att konstruera nätverk mellan
företagsledningarna och ledande politiker/tjänstemän
för att åstadkomma snabbare och enklare beslutsvägar.
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De politiska församlingarna i de båda städerna höll
med, och 1935 inrättades Stadsfullmäktiges kommitté
för utveckling av Norrköpings näringsliv. Samma år
uppstod Stadskommittén i Örebro.
Försöket misslyckades. Visserligen sammanträde kommittéerna pliktskyldigast under ett tjugotal år, men
den officiella prägeln försvårade försöken att gena förbi
regelverk och politiska beslutsinstanser. Medlemmarna
hade rekryterats på andra grunder än intressegemenskapens och kunde därför inte lita på varandra.
Några år in på 1950-talet, då kommunerna fått rollen
som den framväxande välfärdsstatens byggmästare,
ersattes kommittéerna med tätare och mer informella
nätverk. Där kommittéerna kommit att fungera som
kommunalpolitiska diskussionsklubbar utvecklades nu
ett förtroligt samarbete mellan deltagarna. Kommunens
ledande politiker blev navet i effektiva stadsstyren. I en
tid då alla ekonomiska kurvor pekade uppåt och staten
försåg kommunerna med vittgående befogenheter
hade ”kommunalpampen” stora resurser att förmedla.
Medborgarna, inklusive de politiskt valda församlingarna, kunde lita på att de styrande levererade resultat till
allas nytta: tillväxt och därmed ökande skatteintäkter.
Den postindustriella staden

Under 1960-talets sista år, och särskilt tydligt i samband
med 1970-talets oljekris, inleddes en period av djupgående
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strukturförändringar. Daniel Bells bok om det postindustriella samhället (1973) förebådade en strid ström
av försök att etikettera den tid som skulle avlösa
industrins. Kunskap, kommunikationsteknik och varumärken pekades ut som särskilt värdefulla produktionsfaktorer i ”den nya ekonomin”.
I Norrköping och Örebro, där den dominerande
industrin var inriktad mot hemmamarknaden, inträffade
strukturkrisen redan under 1960-talet. Grunden för kommunalpampen började svikta då inflyttningskurvorna
planade ut. Sveriges Manchester och Skoindustrins
huvudstad var på väg att bli föråldrade varumärken.
Norrköpingsutställningen, som invigdes under mycken
ståt av kungaparet sommaren 1964, blev därför ett utmärkt
tillfälle för lanseringen av ett nytt, framtidsinriktat
Norrköping. Året därpå skapades i Örebro motsvarande
försäljningstillfälle då man tog sig före att fira 700-årsjubiléum som stad.
För strategerna bakom Norrköpingsutställningen gällde
det i första hand att försöka dölja industristadens många
och tydliga spår vid Motala ström i stadens mitt. Det
var förstås inte lätt, men man grep sig an uppgiften med
friskt mod. I en utställning av planerna för det framtida
centrumet flyttades tyngdpunkten helt fräckt så att
industribyggnaderna vid Strömmen hamnade utanför.
Utställningen berättade historien om en stad i omvandling, där textilindustrin tillhörde det förgångna och
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där elektronik, kultur och kunskap skulle bli framtidens
signum.
I Örebro utlystes en tävling bland allmänheten om
stadens framtida varumärke. En sponsor ställde upp med
en bil som första pris och nära sextusen förslag strömmade in. Av de hundrasextiofem som en jury bedömde
vara intressantast fanns visserligen tolv med skoindustrin som tema, men inget av dessa stod sig i den
fortsatta konkurrensen. Bara två förslag anspelade på
Örebro som skolstad, men dessa hängde med desto
längre i sållningsprocessen. I finalen ställdes de mot ett
annat argument: det centrala läget. Efter en omfattande
professionell bearbetning omvandlades slutligen förslaget
”Centralorten vid Eriksgatan och Europavägen” till
”Vägarna och vi möts i Örebro”.
Hos örebroarna, som länge klagat över stadens dåliga
kommunikationer, måste denna nya slogan ha väckt
förvåning. Också i Norrköping skavde den bild som
målades upp av hemstaden mot invånarnas erfarenheter.
De skulle komma att få vänta länge på den framtid som
ställdes ut sommaren 1964. Den konstruerade identiteten,
avsedd för marknadsföring i utbildningsdepartementet
och hos företagare med kontor i Stockholm, avvek
mycket tydligt från den upplevda.
Trettio år senare var väntan slut. Campus Norrköping
invigdes 1995 som en del av Linköpings universitet.
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Då hade industriarbetet bokstavligen befunnit sig på
museum i ett drygt decennium. Det gamla industrisamhället står nu rygg mot rygg med det postindustriella
”kunskapssamhället” mitt i det forna industrilandskapet
vid Strömmen. I Örebro har utvecklingen tagit raskare
språng. Uppsala universitet förlade en filial till staden
redan 1967. Tio år senare omvandlads den till en självständig högskola och lagom till sekelskiftet kröntes
högskolan till universitet.
På väg mot den globala staden

I hård konkurrens med andra medelstora svenska städer
har Norrköping och Örebro alltså lyckats med sin
marknadsföring gentemot statliga myndigheter.
Symbolerna för den nya tiden och den nya identiteten
står där som tydliga monument och kan organiskt smälta
samman med invånarnas bild av sin stad. Men med den
nya kommunikationstekniken och med radikalt raserade
handelshinder förflyttas målen för marknadsföringsinsatserna allt längre bort från dem som dagligen vandrar
på stadens gator. Lokala manifestationer, symboler och
monument blir allt svårare att urskilja. Försöket att ge
Öresundsområdet en global identitet är tänkvärt.
PR-byrån hade i god tid före invigningen av Öresundsbron 2002 fullföljt sin uppgift. Djupintervjuer med så
kallade fokusgrupper i Asien och USA hade varit vägledande då det nya konceptet vaskats fram. Köpenhamn
och Malmö skulle i framtiden lystra till det gemensamma
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namnet Orestad. Länge hade man övervägt att marknadsföra regionen som The Eko Region, men fastnat för
The Human Capital. Med draghjälp av Köpenhamn
skulle den gamla industristaden Malmö lotsas in i den
globala framtiden.
Men städer är, som sagt, inte företag som kan byta skylt
över en natt då de ekonomiska kalkylerna så påbjuder.
För invånarna och för ett stort omland hade såväl Malmö
som Köpenhamn egna, upplevda identiteter som inte
med bibehållen trovärdighet kunde bytas alltför drastiskt.
Vid broinvigningen presenterades därför de båda städerna med sina gamla namn. PR-byrån var besviken: ”Vi
gav Öresundpolitikerna en perfekt idé och en perfekt
profil, men de kastade bort den. Vi gjorde en logotyp,
men den användes inte.”
Konstruerad verklighet

Exemplet Malmö/Köpenhamn kan mångfaldigas. I takt
med en allt mer omfattande nedläggning av den lokala
industrin har kommunernas behov att sälja sig till okända
och fjärran investerare ökat lavinartat. Vid 2000-talets
ingång försökte åtskilliga städer och orter lansera säljbara men ofta substanslösa slogans utan egentlig förankring i den lokala verkligheten: ”Borås of course” och
”Bjursås – Dalarnas Schweiz” tillhör de mer försiktiga
varianterna, medan ”Askersund – den globala småstaden”
saknar alla referenser till invånarnas vardagsupplevelser.
De invånare i Närkeidyllen som sedan många år väntar
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på bredbandsuppkoppling torde le snett åt försäljningsknepet.
En viktig fråga som de lokala reaktionerna på dessa
försök väcker är vilka som faktiskt bjuds in i den globala
framtiden, och vilka som förvirrade och hemlösa lämnas
efter. I sprickan mellan lokal, upplevd identitet och
konstruerade, verklighetsfrämmande logotyper står en
allt mer frustrerad människa.

Läs mera
Göran Hallin, Slogan, image och lokal utveckling
i Sune Berger (redaktör), Samhällets geografi, Nordisk
samhällsgeografisk tidskrift, 1995
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Attraktivare städer
utan hyresreglering
En av bostadspolitikens hörnstenar för att kunna
erbjuda ”en god bostad åt alla” har länge varit systemet med hyresreglering och så kallade bruksvärdeshyror. Trots de goda intentionerna har denna politik i grunden misslyckats, säger Roland Andersson,
och menar då inte enbart fördelningen och användningen av lägenheterna. Nej, hyresregleringen har
haft negativa effekter även på stadsbyggandet. Han
är övertygad om att en avreglering, bortsett från stora
samhällsekonomiska vinster, också skulle kunna
bidra till en mer varierad och attraktiv stadsmiljö.

Roland Andersson är professor vid institutionen för
infrastruktur, Kungl. Tekniska högskolan (KTH),
Stockholm.

47

För cirka tjugo år sedan skulle Västerås kommun bygga
lägenheter i ett par perifert belägna områden nordväst
om staden. Jag genomförde då en så kallad cost-benefitanalys, där kommunens byggplaner jämfördes med en
lokalisering av ett lika stort antal likvärdiga lägenheter
till andra områden, men med en magnifik sjöutsikt. I
en sådan analys bedöms och jämförs alternativens föroch nackdelar för de enskilda individerna med varandra
så långt möjligt är, och beräknas i kronor och ören.
Områdena med möjligheter till sjöutsikt var den centralt
belägna Östra hamnen samt östra Mälarstranden. På
intäktssidan räknade jag med de värden som människor
förbinder med sjöutsikt skulle ge. Det visade sig också
att kostnaderna för utbyggnad av nödvändig infrastruktur skulle bli lägre för de centralt belägna områdena.
Sammantaget visade kalkylen ett stort nettovärde för
individerna (samhällsekonomiskt överskott) till fördel
för alternativet med sjöutsikt. (Roland Andersson,
Attraktiva städer. En samhällsekonomisk analys, 1998).
Man skulle ha kunnat tro att kommunledningen efter
denna kalkyl, som visade inte bara på högre intäkter
utan också lägre kostnader för att bygga lägenheter med
sjöutsikt, skulle ändra sina planer. Icke så. Kommunstyrelsens ordförande angav som skäl att kommunen
riskerade tillgång till de mycket förmånliga räntesubventionerade statliga lånen, om man byggde lägenheter med
hyror som översteg ett visst tak. Hyresregleringen är
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nämligen så utformad att hyran inte får spegla individernas värdesättning av centralt belägna lägenheter, eller
sådana med sjöutsikt.
Genom hyresregleringen bortsåg man således från, eller
blundade för, sådana lägesvärden som en sjöutsikt eller
ett centralt läge kunde ge. Men man skulle ha kunnat
bygga i dessa områden till lägre kostnader utan att ta ut
högre hyror och därmed få tillgång till räntesubventionerna. Dåvarande ordföranden för byggnadsnämnden och
tillika ordföranden för det kommunala bostadsbolaget
angav ett ihåligt skäl för att inte göra detta: ”Jag vill inte
bygga för rika människor utan för mina väljare.” Några
lägenheter med sjöutsikt byggdes sålunda inte.
Inga hyreslägenheter i attraktiva lägen

Först nu, sent omsider, har man i Västerås börjat bygga,
inte hyresrätter men bostadsrätter utan subventioner, just
på de områden som jag föreslog för snart tjugo år sedan.
Bättre sent än aldrig.
Men fortfarande byggs nästan inga hyreslägenheter i
attraktiva lägen på grund av hyresregleringen. De relativt
sett låga reglerade hyrorna i innerstaden ger dålig motivation till att bygga där – ett förhållande som förstärkts
av att de statliga subventionerna har upphört från och
med år 1991. De reglerade hyrorna räcker inte för att
täcka byggkostnaderna. I Stockholm är det långa köer
till centralt belägna hyreslägenheter. Byggandet av
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hyreslägenheter ökar praktiskt taget inte alls i dessa
områden, även om bostadsbristen är skriande. Istället
ökar köerna.
Bristen på hyreslägenheter i innerstaden har medfört
att efterfrågan har strömmat över på bostadsrättslägenheter, med ökade priser som följd. Hyreslägenheter
har också ombildats till bostadsrätter, vilket gör att de
betydande vinster som ett förstahandskontrakt innebär
blir uppenbara. Den starkt ökade efterfrågan på bostäder
har dessutom bidragit till kraftigt höjda priser på villor
i ytterområdena. Bostadsbristen och de höga priserna har
blivit en allvarlig hämsko för Stockholms möjligheter
att bibehålla en hög tillväxttakt.
Kontorisering av innerstaden

En annan viktig effekt på stadsbyggandet orsakad av
hyresregleringen är den mer eller mindre legitima kontoriseringen av innerstaden. De hyror som en fastighetsägare kan ta ut för kontor för kommersiell verksamhet
är marknadsanpassade, och därför har det varit frestande
för fastighetsägare att omvandla bostäder för sådana
ändamål. Härigenom minskar antalet hyreslägenheter
i innerstaden ytterligare, och bostadsbristen fortsätter
att förvärras.
Samma hyra trots stora olikheter

Hyresregleringen med det så kallade bruksvärdesystemet
innebär att hyresnivån bestäms utan hänsyn till indivi50

dernas betalningsvilja för olika lägesvärden. De som
en gång lyckats komma över centralt belägna lägenheter
får i stort sett samma hyra som de som bor i en stads ytterområden i lägenheter av samma årgång. Samtidigt
slipper man de merkostnader i både tid och pengar som
pendling till centralt belägna arbetsplatser innebär för
dem som måste bo i periferin.
Regleringen har lett till en tudelning mellan två grupper:
bostadssökande som lyckats få tag i centralt belägna hyreslägenheter, och de som inte lyckats med detta. Över
tiden har också en ålderssegregering uppstått genom att
framför allt äldre personer har tillgång till hyreslägenheter
i innerstaden, medan unga bostadssökande är hänvisade
till ytterområdena.
Privilegiesamhälle

Eftersom de reglerade hyrorna i innerstaden är låga i
förhållande till en marknadsmässig hyra, uppstår brist
på hyreslägenheter i vissa kommuner. Man får då ställa
sig i kö, eller köpa en hyreslägenhet på den svarta marknaden. Den som står i kö i Stockholms innerstad får
en lägenhet först efter tidigast cirka tio år. Men lägenheten
har då ett implicit marknadsvärde på en halv till en miljon
eller mer, beroende på storlek och läge.
Sådana betydande värden tillfaller som ett privilegium
dem som lyckats få ett förstahandskontrakt. Detta har
lett till en omfattande nepotism och korruption, där
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såväl direktörer i Skandia som höga LO-ledare anvisar
attraktiva, underprissatta hyreslägenheter åt sig själva
och sina barn.
I åtskilliga fall har hyreslägenheter också omvandlats
till bostadsrätter genom att hyresrättsinnehavare av
kommunen erbjudits att köpa ut sina bostäder till dess
halva marknadsvärde, eller ännu lägre pris. Alla andra
stockholmare blir däremot utan detta privilegium.
Större välfärd med ny bostadspolitik

I ett försök att få igång byggandet av hyreslägenheter
föreslås i en färsk utredning att hyrorna för nyproducerade lägenheter ska avregleras, men att regleringen ska
behållas för det övriga beståndet. Särintressen som byggföretag och Hyresgästerna riksförbund säger ja till en
sådan partiell avreglering, liksom den så kallade allmännyttan.
Emellertid kommer en sådan reform att medföra ett
alltför stort byggande i jämförelse med en total avreglering, då lägenheter istället frigörs genom omflyttningar. En del av dem som nu bor i attraktiva lägenheter,
exempelvis i Stockholms innerstad, skulle vid höjda
hyror ge plats för personer med högre betalningsvilja.
Omflyttningsvinsterna skulle uppgå till miljardbelopp
enbart i Stockholm – en oerhörd välfärdsvinst.
I ett längre perspektiv skulle en avveckling av hyres52

regleringen leda till att hyreslägenheter byggs även i
attraktiva områden. På kort sikt skulle produktionen
sannolikt inte öka nämnvärt, eftersom höjda hyror vid
en total avveckling medför omflyttningar som in sin
tur ökar utbudet av lediga lägenheter.
… och ett mer varierat och attraktivt stadsbyggande

En avreglering kommer att stimulera till ett mer varierat
och attraktivt stadsbyggande. Om det kommunala planmonopolet (kommunernas rätt att ensamma avgöra vad
som ska byggas och när) dessutom avskaffas, kommer
konkurrensen mellan byggherrar att stärkas och byggföretagens kreativitet uppmuntras.
Planmonopolet har haft negativa effekter för konkurrens
och kreativitet både vad gäller bostädernas kvalitet och
den yttre miljön. Innovativa byggplaner i attraktiva områden bör underlättas istället för att som nu försvåras
genom monopolet. Vi har mycket att lära av den amerikanske småskalige byggherren (developern) när det handlar om att skapa omväxlande och tilltalande boendemiljöer, anpassade efter olika gruppers kassa och smak.
Den kommunala bostadspolitiken skulle kunna utformas
på ett sätt som ökar fastighetsägarnas motivation att satsa
på vackra och varierade stadsmiljöer, vare sig det gäller
att bygga nytt eller behålla det gamla. Det kunde ske
genom ett kommunalt stöd till fastighetsägare för
åtgärder som kan förväntas försköna stadsmiljön och
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som är av värde för andra än hyresgästerna, det vill säga
ger ett mervärde utöver hyresintäkterna. Stöden kunde
finansieras genom kommunala skatter, vilket är något
helt annat än de tidigare statliga subventionerna.
Kristianstad föregångare

I Kristianstad har man i ett trettiotal år prövat åtgärder
som syftar till att försköna innerstaden. När kommunen
får en ansökan om bygglov görs en bedömning om fastighetsägaren exempelvis kan sätta upp en mera attraktiv
fasad med vackrare fönster och dörrar. Om svaret är ja,
kan kommunledningen bekosta mellanskillnaden.
Att sådana beslut över tiden gjort stor skillnad för miljön
har jag själv haft tillfälle att konstatera. Hur mycket
attraktivare är inte innerstaden idag jämfört med min
tid vid Kristianstads högre allmänna läroverk för femtio
år sedan!
Politiskt problematiskt

Att genomföra en total avreglering av hyrorna är politiskt
problematiskt, eftersom en nomenklatura av politiska
organisationer som representerar särintressen är emot
en sådan, till exempel Hyresgästernas riksförbund, de
allmännyttiga bostadsföretagen och de socialistiska partierna. Ett skäl till motståndet är att en total avreglering
medför hyreshöjningar som drabbar viktiga marginalväljare, exempelvis i Stockholms innerstad. Detta dämpar
också de borgerliga partiernas lust att driva frågan.
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Snabba och chockartade hyreshöjningar kan dock
undvikas genom en övergångsperiod till marknadshyror
på fem till tio år. Samtidigt kan kompensationer till
innehavare av hyresrätter behövas för att göra en total
avreglering politisk möjlig. (Detta även om de förmåner
som reglerade hyror innebär strängt taget borde förmånsbeskattas!)
Med vilken summa hyresgästerna bör kompenseras
blir en politisk bedömning. Om statsmakternas mål är
att stödja låginkomsttagare, kan detta ske genom ett
utbyggt individuellt anpassat bostadsstöd, eller allra
bäst genom ett allmänt stöd direkt till grupper som
man vill stödja.

Läs mera
Hyresregleringen och stadsbyggandet; Välfärdsvinster vid
avveckling av hyresregleringen; Hur kan en avveckling av
hyresregleringen genomföras?
Artiklar i tidskriften Ekonomisk debatt, nr 2/2001
och nr 7/2002.
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Kultur som tillväxtmotor
Utbudet av kultur har blivit en viktig bricka i spelet
om att locka till sig störst antal företag, boende och
besökare. Insatserna består av storslagna byggnadsprojekt, kulturhus, konserter och allehanda stadsfestivaler. Förhoppningarna som knyts till kulturen som
tillväxtmotor är stora. Men om städernas satsningar
får styras uteslutande av ekonomiska motiv finns risk
att kulturens innehåll blir ytligt och förflackat. Krister
Olsson är bekymrad över utvecklingen och efterlyser
en politik där kultur som draghjälp åt ekonomin tillåts
samspela bättre med kultur som skapare av mening
och identitet.

Krister Olsson är teknologie doktor i regional
planering vid institutionen för infrasttruktur,
Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
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De många och snabba samhällsförändringarna ställer
en mängd frågor om våra städers framtid. Ett globaliserat
näringsliv, omvandlingen av arbetsmarknaden, nya vägar,
järnvägar och högskolor, ett ökat resande, Internet och
mobiltelefoner är faktorer som förändrar våra liv och
städer. I denna ekonomiska och sociala förnyelse spelar
kultur i vid mening en central roll.
I många städer läggs företag ned och befolkningen
minskar; i andra är det tillväxt och befolkningsökning.
Tidigare framgångsrecept – naturresurser, industrimark,
tillgång till arbetskraft och närhet till en marknad – kan
inte längre förklara varför vissa städer går framåt och
andra bakåt. Istället har det uppkommit en konkurrenssituation, där det handlar om att attrahera företag,
boende och besökare. Vinnare är de städer som kan
erbjuda den bästa produktions-, livs- och rekreationsmiljön.
Utbudet av teater, musik, festivaler, restauranger, arkitektur och historiska miljöer antas spela stor roll för städernas attraktivitet. Frågan är på vilket sätt kulturen i denna
mening kan fungera som en strategi för stadsutveckling
och vilka konflikter som kan uppkomma.
Ekonomiska motiv ersätter sociala mål

För den enskilde kan kulturen genom att inbjuda till
upplevelser, möten och egna aktiviteter ge mening och
skapa identitet. Kultur kan i det perspektivet ses som
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en meningsskapande sektor, för vilken samhället traditionellt har tagit ett stort ansvar. Vår tid kännetecknas
emellertid av minskande resurser och av en marknadsorientering. Traditionella offentliga ansvarsuppgifter
överlämnas alltmer till privata intressenter. Det gäller
inte minst stads- och bebyggelseutveckling.
Inom kulturpolitiken har de sociala målen ersatts av
eller kompletterats med ekonomiska motiv. Ett vanligt
synsätt i kommunerna är att kulturen direkt och indirekt
kan och ska bidra till nya arbetstillfällen och ekonomisk
tillväxt. I allt högre grad betraktas kulturen som en
ekonomisk sektor.
Kultursektorns avgränsning mot samhället i övrigt har
blivit alltmer diffus. En global kulturindustri har vuxit
fram med kringprodukter till filmer, litteratur och andra
konstnärliga och kulturella uttryck. Den traditionella
uppdelningen mellan så kallad finkultur och populärkultur håller på att suddas ut, liksom gränserna mellan
olika konstarter. Idag kan vi se nya konsumtionsmönster,
där konsumtionen hänger samman med varumärken och
produkternas symbolvärden snarare än med deras värden
som bruksföremål. Konsumtionen har blivit en livsstilskonsumtion.
Grund för gemenskap och tillhörighet

När varor, kapital, information och arbetskraft rör sig
i globala flöden kan det tyckas som att vårt behov av
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förankring i tillvaron får mindre betydelse. Men när
vardagen blir en del av ett globalt samhälle kan förankringen i en gemenskap istället bli allt viktigare för
många människor.
I industrisamhället och brukssamhällenas Sverige uppstod gemenskapen i ett kollektivt tvång, samtidigt som
den var lokalt förankrad. Nu är situationen annorlunda.
Vår vardag är inte längre enbart knuten till en lokal miljö,
och det kollektiva tvånget har ersatts av en tvingande
frihet. Idag kan vi välja, och måste välja, vår gemenskap
och identitet. Tillhörigheten bestäms inte längre av var
vi bor och verkar.
I vårt val av tillhörighet spelar kultur i bred mening en
väsentlig roll genom att ge utrymme för upplevelser,
aktiviteter och reflektion. Hur vi klär oss, den musik
vi lyssnar på, de föreningar vi är med i, de aktiviteter vi
ägnar oss åt, ger oss sammanhang och berättar vilka vi
är, eller vilka vi vill vara.
Inget självklart samband

Förhoppningar har allt tydligare kommit att knytas
till kulturens roll för den ekonomiska utvecklingen.
Retoriken om kulturens betydelse är omfattande, men
mer ingående analyser lyser med sin frånvaro. Det finns
inget självklart samband mellan satsningar på kultur
och ekonomisk utveckling. Olika städer har olika
förutsättningar beroende på geografiskt läge, den egna
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konkurrenssituationen och på vad man faktiskt har att
erbjuda.
Man kan å ena sidan tala om strategier som syftar till
att producera kultur som kan upplevas på valfri plats,
det vill säga även utanför den egna staden. Filmproduktion i Trollhättan med filmer som Fucking Åmål,
Dogville och Masjävlar är ett exempel på detta.
Genom ekonomiska bidrag och satsningar på ny teknik
och filmstudios lockas producenter till Trollhättan med
omnejd, vilket förväntas leda till nya arbetstillfällen
och ge satsade pengar tillbaka.
Mer vanligt är dock strategier som vill få besökare att
konsumera kultur i den egna staden. Typiska inslag här
är festivaler och konserter, eller arenor och kulturhus
för upplevelser. Framgången beror till stor del av att det
är lätt att ta sig till platsen, att det finns övernattningsmöjligheter, bra restauranger och ett brett utbud i
övrigt. Men det finns också faktorer som är svåra att
påverka. Inte minst regniga somrar kan ställa till stora
bekymmer för besöksnäringen.
Symbolprojekt

Städerna tävlar med varandra genom symbolprojekt som
ska visa på framåtanda, dynamik och attraktivitet.
Skyltar utmed infartsvägar som annonserar lediga industrilokaler gör sig inte längre besvär. De kan snarare ha
motsatt effekt. Istället görs satsningar på spektakulära
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kulturhus, stadsbyggnadsprojekt och festivaler av varierande slag. Globen i Stockholm utgör ett exempel.
Medeltidsveckan i Visby och andra liknande stadsfestivaler är ett annat. Det övergripande syftet är att
attrahera besökare; turism- och besöksnäringen ses som
en räddningsplanka när de traditionella näringarna
försvinner.
Stadsbyggandet är inriktat mot förnyelse av stadskärnor,
omvandling av överblivna industri- och hamnområden
eller nya anläggningar för detaljhandel, kultur och underhållning. Paradoxalt nog har konkurrensen visat sig
leda till att städernas gestaltning och innehåll likriktas.
Upprustningen av stadskärnorna ges samma estetiska
uttryck, gator och torg får en likartad utformning, liksom
butiker, restauranger och caféer. Kultur- och konserthus
byggs i centrala lägen på ett likartat sätt. Bostadsbyggandet inriktas mot vattennära bostäder med en
gestaltning som är försvinnande likadan i Västerås,
Malmö eller Stockholm. Detaljhandeln flyttas till städernas utkanter med butiker som har exakt samma utseende
och utbud.
Denna likriktning skärper konkurrensen ytterligare.
Frågan är dock inte bara vilka som vinner eller förlorar,
utan också om kulturen på detta sätt kan bidra till lokal
förankring och ha en identitetsskapande funktion.
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Vems stad och vems kultur?

Användningen av kultur och stadsmiljö som en arena
för upplevelser och konsumtion gör att stadens invånare
reduceras från medborgare till konsumenter. Stadsbyggandet är ofta ensidigt inriktat på åtgärder i stadskärnorna och ges ett innehåll som främst riktar sig
mot en välmående medelklass.
Frågan är vems stad och vems kultur som premieras
när begränsade resurser läggs på kosmetiska åtgärder och
stadsmiljön fungerar som en arena för företagsaktiviteter
och kommersiella evenemang (till exempel Cloetta Center
i Linköping och Löfbergs Lila Arena i Karlstad). Den
ökande kommersiella användningen av offentliga platser
och kulturinstitutioner är minst sagt diskutabel. Staden
som en kollektiv nyttighet och gemensam angelägenhet
omvandlas på så sätt till en privat nyttighet, som omsätts
på en kommersiell marknad. Det blir allt vanligare att
stadsbyggnadsprojekt genomdrivs med hänvisning till
olika gruppers privata konsumtion snarare än till det
gemensamma bästa.
Spänningar kan öka

Om satsningar på kultur inte bara ska förbättra ekonomin på kort sikt, utan också bidra till en långsiktig
social utveckling krävs en medvetenhet hos dem som har
ett ansvar för samhällsutvecklingen. Lokala beslutsfattare
måste ta ett tydligt ansvar för det framtida samhällets
stadsmiljöer med dess kulturutbud och mötesplatser.
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Något givet framgångsrecept finns dock inte. Strategier
måste arbetas fram utifrån de resurser som finns lokalt
och de förutsättningar som gäller för den egna staden
eller orten.
Att huvudsakligen satsa på kultur och mötesplatser i syfte
att attrahera boende och besökare är inte bara ekonomiskt
osäkert med tanke på den konkurrenssituation som
städerna idag befinner sig i. Det är en strategi som också
kan bidra till att spänningarna ökar mellan olika grupper
och intressen. Att ensidigt fokusera på ekonomi och
kortsiktiga vinster kan leda till att vissa grupper av
medborgare inte känner delaktighet i sin egen stad. Risken
är med andra ord att det kulturutbud och den stadsmiljö
som erbjuds bara kommer de redan resursstarka till nytta.
Ny kulturpolitik efterlyses

Utvecklingen kan te sig bekymmersam, och vad den
långsiktigt kommer att innebära är oklart. Vi behöver
mer kunskap om hur stadens offentliga rum värderas och
används av olika grupper. Frågan är när kulturen som
ekonomisk sektor samspelar med kulturen som
meningsskapande sektor; när de förstärker varandra
och när de inte gör det.
För att skapa identitet och lokal förankring med kultur
som bärande tema behövs en djupare förståelse av kultur
som en meningsskapande sektor och dess samband med
ekonomisk utveckling. I detta ligger att uppmärksamma
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olika gruppers intressen, föreställningar och förväntningar. Frågor måste ställas om var, när, hur och varför olika
grupper tillägnar sig och själva skapar olika kulturella
uttryck.
Kultur måste inom många olika samhällsområden ses
som en resurs snarare än som en sektor med uppgift att
planera för ett utbud av teater och dans, musik och bildkonst och byggnadsmonument. Det handlar om att
lyfta fram lokala initiativ, erfarenheter och traditioner
tillsammans med föreningslivet och olika gruppers, till
exempel invandrares och ungdomars, kultur och mötesplatser. Ett sådant synsätt bygger på en ambition att ta
tillvara och bejaka lokala intressen och resurser. Då finns
förutsättningar för att skapa ett medborgerligt engagemang och bygga ett lokalt samhällsklimat som kan bidra
till både social och ekonomisk utveckling.

Läs mera
Sven Nilsson, Kulturens nya vägar, Polyvalent 2003
Gösta Blücher och Göran Graninger (redaktörer),
Hur djup är kulturens brunn?, Vadstena forum 2002
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Hållbar utveckling – en dimridå?
Meningarna om vad hållbar utveckling egentligen ska
innebära går isär; begreppets idéinnehåll är långt ifrån
färdigt och fastlagt. Och det måste så vara, säger Tuija
Hilding-Rydevik. Det viktiga är att diskussionen och
viljan att gå vidare hålls levande. Men stötestenarna på
vägen mot en hållbar stad är många – den kommunala
planeringens organisation är en av dem. Här krävs förändrade tänkesätt, handlingsmönster och nya sätt att
samarbeta.

Tuija Hilding-Rydevik är seniorforskare vid det
nordiska forskningsinstitutet Nordregio och
docent vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
i Stockholm.
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”Det är ju ingen som vet vad hållbar utveckling egentligen
är! Och när man säger vad det är så inbegriper det allting,
och om det inbegriper allt så blir det ingenting!” Detta
kan höras från både forskare och så kallade praktiker
som kanske förstått att hållbar utveckling som politiskt
mål nog har blivit ganska vanligt, och kanske till och
med är viktigt.
Många som planerar för stadens utveckling upplever
hållbar utveckling som en politisk dimridå, och även
som ett tillfälligt politiskt påhitt. Å andra sidan finns det
politiker, tjänstemän, privata företagare och andra, som
tar hållbar utveckling som en självklar och fundamental
ledstjärna för sin verksamhet. Det är här vi står. På väg
att forma innehållet i ett nytt politiskt begrepp – en
process som tar tid och som söker sig olika vägar.
Ett nyfött begrepp

Begreppet hållbar utveckling nämndes första gången
1980, men det var genom den så kallade Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”, utgiven 1987,
som det populariserades och började få fotfäste. I mindre
än tjugo år har hållbar utveckling som begrepp sedan
haft tid att spridas och ges ett innehåll.
Vi kan jämföra med begreppet demokrati, som myntades
i det antika Grekland för mer än 2000 år sedan.
Demokratibegreppet har kontinuerligt utvecklats och
utvecklas än idag. Trots den långa tiden för prövning
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av idéerna om demokrati inom forskningen såväl som
i praktiken, har vi inte kommit till ett stadium där vi
kan säga: ”Jaha, nu kan vi det här med demokrati, nu
sköter det sig självt, nu vet vi vad det är.” Demokrati är
ett begrepp som vi kontinuerligt samlar kunskap om,
men som också ständigt reformeras och anpassas till den
tid och kultur vi lever i just nu.
Hållbar utveckling som idéströmning är alltså ett nyfött
begrepp jämfört med demokrati. Jämförelsen hjälper
oss förstå att begreppet hållbar utveckling befinner sig i
en fas där det ska ges konkret innehåll och konkurrerande
tolkningar måste tillåtas. Och det kan inte vara på något
annat sätt. Se bara på exemplet tät eller gles stad som
tänkbara vägar till en hållbar stad – det finns argument
för att båda lösningarna är möjliga. Kanske kommer vi
så småningom fram till vad som är bäst, eller så ska
lösningarna se lite olika ut beroende på vilken stad,
vilket land eller vilket klimat vi talar om. Det viktiga är
att diskussionen, forskningen och viljan att gå vidare
hålls levande.
Vi är på väg att skapa och utveckla begreppets idéinnehåll,
liksom de sociala, tekniska och ekonomiska lösningar
som krävs både för att formulera målet och för att ta oss
dit. Vi får tålmodigt ta hand om detta nyfödda begrepp
och bidra till dess uppfostran både genom att sätta
ramar och ge frihet – arbetet med hållbar utveckling
kan komma att se lite olika ut beroende på sammanhanget.
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Även om hållbar utveckling som begrepp skulle försvinna från politiken, är jag övertygad om att de insikter
som begreppet bygger på, är här för att stanna. Att den
ekonomiska och tekniska utvecklingen har både positiva
och negativa konsekvenser, att goda sociala och miljömässiga förhållanden också i sig bidrar till exempelvis
ekonomisk utveckling, och att vi har ansvar för att kommande generationer kan tillgodose sina behov – detta
är insikter på väg att bli väl förankrade på alla samhällsnivåer och hos var och en av oss som individer.
Tjänstemännen ”beslutsfattare”

De politiska förväntningarna på den kommunala planeringen som ett viktigt instrument för utvecklingen av
hållbara städer är stora i Sverige. Tjänstemännen är idag
en viktig del av den demokratiska planerings- och
beslutsapparaten – de väljer kontinuerligt och på ett
informellt sätt mellan olika alternativ, de avgör vilka fakta
som är viktiga etc. – de är ”beslutsfattare” i planeringens
vardag. Detta görs med de officiella beslutsfattarnas, det
vill säga politikernas, goda minne. Politikerna vill inte
ha alla möjligheter på bordet. De vill oftast ha väl förberedda ärenden, där tjänstemännen tagit fram ett,
eller ett par alternativ – mer har politikerna inte tid
(eller ibland kompetens) att sätta sig in i.
Vi vet också sedan tidigare att det finns ett stort glapp
mellan de politiska målen och vad som faktiskt omsätts
i den konkreta planeringen. Det finns mycket politisk
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retorik om hållbara städer, men litet av ekonomiska
insatser och konkreta åtgärder. I detta glapp mellan
politiken och praktiken spelar tjänstemännens bedömningar och handlingar en stor roll.
Det är självklart inte lätt att befinna sig i en situation
där man som tjänsteman förväntas omsätta hållbar
utveckling till hållbar stad, när det samtidigt saknas en
fast grund att stå på. Hållbarhetspolitiken är svepande
och allmän, forskarna är oense, tiden räcker inte till för
att läsa på själv, och de finns de som tycker att hållbar
utveckling inte är viktigt.
Jag vill här lyfta fram några exempel på varför det är
svårt att omsätta de politiska målen till praktisk handling
i kommunerna. Främst handlar det om planeringspraktiken – denna undanskuffade och alltför litet förstådda men avgörande länk för att de vackra målen om
hållbar utveckling ska bli verklighet.
Miljöfrågorna långt ifrån självklara

Trots trettio år av politiska förväntningar på att miljöfrågorna ska integreras och bli en självklar del av planeringen, är det idag fortfarande en kamp för många
miljötjänstemän att hålla miljöfrågan på dagordningen.
Framför allt kommer jag här att belysa vad som händer
när miljöperspektivet möter eller ska integreras med
andra sektorsperspektiv och i andra politikområden. Jag
ser detta som en viktig del i arbetet med hållbara städer.
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Först vill jag emellertid förtydliga att traditionellt miljöarbete inte behöver vara liktydigt med arbete för hållbar
utveckling – lika litet som traditionellt ekonomiskt eller
socialt arbete behöver vara det. Hållbar utveckling handlar om ansvaret för kommande generationer – att vi ska
lämna över ett samhälle där vi möjliggör också för våra
barn att leva med god hälsa och goda sociala relationer,
samt med de resurser som behövs för detta. Det handlar
om en ekonomisk och teknisk utveckling som bidrar till
god miljö och god hälsa.
Att skapa en hållbar utveckling handlar om att vi i större
utsträckning än tidigare måste förstå kopplingen mellan
ekonomisk och teknisk utveckling, förekomsten av miljöföroreningar och andra konsekvenser för miljön samt
effekter på vår hälsa och vårt sociala välbefinnande.
Det är relationerna mellan olika frågor som är viktiga.
Det var så det började, det vill säga med en insikt om att
teknisk och ekonomisk utveckling kunde ha oönskade
sidoeffekter för miljön och människorna.
Samverkan och gränsöverskridande

Kopplingen mellan olika perspektiv är avgörande för att
kunna arbeta för en hållbar utveckling. I planeringspraktiken handlar det om att kommunicera och samarbete över sektorsgränser för att komma fram till vad hållbar
utveckling ska bli i just din och min stad.
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Det finns idag i den kommunala planeringen inte
någon enskild expert eller enskild tjänsteman som har
kunskap om eller ansvar för den hållbara staden. Vad
hållbar utveckling blir i planeringsdokumenten för till
exempel Stockholm, Göteborg, Östersund, Mariestad
eller Helsingborg växer fram i ett samspel mellan de
experter och tjänstemän som företräder sektorerna miljö,
hälsa, ekonomi, kultur, stadsplanering och sociala frågor.
Det är i mötet – samtalen, dialogen, remisserna – som
innehållet i den hållbara staden växer fram. Det finns
ingen sanning ”därute”, som vi genom mätningar av pH,
arter, utsläpp etc. kan fånga in, och som sedan ger oss
svaren på vad som är rätt eller fel, bråttom eller mindre
bråttom, viktigt och oviktigt när det gäller en hållbar stad.
Det är ytterst den politik och etik som vi som medborgare och professionella har som kan vägleda oss inför
beslut. Mätningar och andra så kallade objektiva inspel
kan hjälpa oss i denna process, men de kan inte utgöra
en värdegrund för beslut.
Det är i mötet mellan olika sektorsperspektiv och politikområden, mellan experter och politiker, som vi formar
den hållbara utvecklingens innehåll. Men problemet
är att detta samspel och möte mellan perspektiv ofta inte
genomförs medvetet med all den kunskap som finns
om hur det kan göras på ett bra sätt. Det görs sällan till
föremål för reflektion och allmän diskussion, varken
av forskare eller av dem som medverkar i planeringen.
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Sektorsperspektiv och revirbevakning dominerar ofta
planeringens praktik, och perspektiven ligger ibland
mycket långt från varandra. Det dominerande professionella perspektivet bidrar ibland till att miljöfrågorna systematiskt (och ofta omedvetet) utdefinieras, det vill säga
kopplingen mellan planerings- och miljöperspektivet
uteblir. Det händer att miljöföreträdarna ibland intar
en position som innebär att kompromisser är omöjliga,
dvs. de går till förhandlingsbordet utan att vara beredda
på dialog. Men det finns också många positiva exempel,
även om det är tveksamt om dessa överväger.
Två exempel på olikheter i synsätt

Det är alltså vanligt att vi stöter på problem när den
vällovliga politiska retoriken på nationell nivå ska
omsättas till praktisk planering för den hållbara staden.
Samma sak gäller när miljöfrågorna ska integreras med
andra sektorsperspektiv och politikområden.
Vi tar exemplet med skillnaden i perspektiv hos de
kommunala tjänstemän som har till uppgift att
utveckla näringslivet (näringslivschefer i detta fall) jämfört med de tjänstemän som ska skydda miljön (miljöoch hälsoskyddstjänstemän). Tjänstemannagruppernas
ställning (makt) i planeringsprocessen är olika, något
som också kommer fram i deras sätt att tala om sin
egen roll.
Näringslivstjänstemännen uppfattar sig själva som
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nyckelaktörer, med en viktig position i kommunens
utvecklingsarbete och med nära relation till kommunstyrelsens vardagsarbete. Deras viktigaste uppgift är att
överbrygga eventuella hinder i samarbetet mellan
näringsliv och kommunen, samt att stödja aktiviteter
som kan leda till ekonomisk tillväxt. De ser sig som
lyhörda, som ”dörröppnare”, katalysatorer eller medlare.
För att illustrera sina arbetsuppgifter använder de
metaforer, laddade med effektivitet och makt.
Miljötjänstemännens ställning, å andra sidan, uppfattas
av dem själva som osäker, med stor risk för att bli
marginaliserad. De använder metaforer som visar den
osäkra position de befinner sig i genom att beskriva sig
själva som ”spioner”, eller ”att vara på tunn is”. De måste
vara försiktiga med vad de säger och noga med fakta.
Att arbeta med miljöfrågor innebär, enligt miljötjänstemännen själva, en kamp både för frågorna och för
den egna personen. Näringslivstjänstemännen ses allmänt
som innehavare av en starkare position i planeringsprocessen än miljötjänstemännen, något som accepteras
av dem båda. Dessa villkor tycks uppfattas som givna.
Ett annat exempel utgör skillnaden i synsätt mellan dem
som har ansvar för den fysiska planeringen (till exempel
stadsarkitekter) och miljö- och hälsoskyddstjänstemän.
En avgörande skillnad i den egna synen på arbetet gäller
avvägningar och kompromisser. För miljötjänstemännen
är detta något som bör undvikas så långt möjligt, medan
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planerarna snarast ser kompromissandet som en naturlig del i arbetet. Båda grupperna önskar att politikerna
ska ta större ansvar. Men planerare såväl som miljötjänstemän ger flera exempel på att politikerna själva
helst ser att de förslag som läggs fram för politiska
beslut har sammanjämkats mellan tjänstemännen själva.
De flesta har upplevt krav på att ”vara sams”, men
konstaterar att det inte alltid är möjligt. (Exemplen
ovan är från Sylvia Dovléns och Maria Håkanssons
respektive kapitel i antologin Hållbar utveckling i praktiken – möten, gränser och perspektiv, 2005.)
Lång väg återstår

Om städerna ska få en hållbar utformning och dess
invånare en hållbar livsstil har att göra med värderingar
och handlingar hos en mängd aktörer, till exempel staten,
privata företag, kommunerna och stadsinvånarna själva.
Kommunal planering förväntas ha en viktig roll i arbetet
med att forma de svenska städernas framtid. Detta
bidrag vill visa att vi befinner oss i en tid när målet om
hållbar utveckling ska formas till sitt innehåll och få
legitimitet som en värdegrund för stadsplaneringens
professionella praktik.
Det ser ut att vara mycket svårt att ändra förvaltningsoch planeringskulturen i kommunerna på ett sätt som
gör hållbar utveckling till en viktig del. Ekonomiska
värden styr beslutsfattandet, miljömässiga och sociala
frågor får stå tillbaka. Planeringsorganisationens stora
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betydelse som stoppkloss för att omsätta målen om
hållbar stadsutveckling ges mycket liten uppmärksamhet
– politikerna på nationell nivå ser inte denna fråga som
sin, politikerna på kommunal nivå har inte tid eller ser
inte detta som sitt bord, och tjänstemännen själva har
heller inte tid (även om de ibland ser behoven). Alla är
fastlåsta i gamla tankebanor, organisationsmönster
och invanda former för planering. Det finns inte tid
att förändra. Men planering för hållbara städer kräver
förändrade tänkesätt, handlingsmönster och nya sätt
att samarbeta.
Hållbar stadspolitik har förvandlats till en dimridå som
döljer att en hållbar planeringspraktik till stora delar
ännu inte finns. Frågan är när den kommer att finnas.

Läs mera
Ann Skantze & Eva Asplund (redaktörer), Hållbar
utveckling i praktiken – möten, gränser och perspektiv,
Trita-Infra 2005
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Fast i infrasystemen
Har vi byggt fast oss i stora och komplicerade infrasystem som hindrar utvecklingen av mer småskaliga
och miljövänliga lösningar? Och, om så är fallet, hur har
vi hamnat där, och hur ser förutsättningarna ut för att
i framtiden ändra inriktning? Dessa frågor diskuterar
Arne Kaijser i sin artikel. Han varnar bland annat för
tekniksystemens försåtliga natur. De förser oss med
bekvämligheter på ett billigt och bekvämt sätt. Men
samtidigt inbjuder de till en ständigt ökande konsumtion
och understödjer därmed en livsstil som är allt annat än
ekologiskt hållbar.

Arne Kaijser är professor i teknikhistoria vid
Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
Hans forskning handlar till stor del om framväxten av stora tekniska system både i Sverige
och utomlands.
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År 1970 publicerades i tidskriften VVS en artikel där
författaren uttrycker oro och maktlöshet inför infrastrukturens och de stora tekniska systemens styrande
inverkan på bebyggelsen. Författaren hävdar att det blir
allt svårare att bryta sig loss från de storskaliga systemen
eftersom den dominerande tekniken fulländas medan
alternativen blir sämre och sämre. ”Vi måste skapa alternativ, om vi inte för alltid och i allt högre grad skall bli
slavar, tekniskt, ekonomiskt och socialt under kanalisationens diktatur.”
Särskilt intressant är att denna artikel författats av den
dåvarande generaldirektören för Statens planverk,
Lennart Holm. Han brukar beskrivas som den centraliserade samhällsplaneringens främsta banerförare i
Sverige, och han hade kanske större makt än någon
annan att påverka samhällets utformning. Ändå hade
han denna känsla av vanmakt inför en utveckling som
tycktes honom nästan omöjlig att påverka.
Är det då rimligt att tala om att vi har blivit slavar under
”kanalisationens diktatur”? Hur har denna ”diktatur”
i så fall uppstått? Och är det möjligt att bryta den i framtiden? Det är de frågor som jag vill diskutera i denna
artikel genom att analysera vad jag ser som tre grundläggande historiska skeden då nya tekniska infrastruktursystem – här kallade infrasystem – har länkat in samhället
i nya banor. Till sist ska jag diskutera förutsättningarna
för att i framtiden ändra inriktning.
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En nation på räls

En viktig period för svensk samhällsutveckling börjar
vid 1800-talets mitt. Vid denna tid var mer än 90 procent
av befolkningen bosatt på landsbygden. Transporterna
var anpassade till naturens förutsättningar och följde
kusterna, vattendragen och dalgångarna. De städer som
fanns var nästan alla små; bara fem hade fler än 10 000
invånare. De flesta låg vid knutpunkter i de vattenbaserade transportsystemen, ofta i flodmynningar.
Järnvägarna sågs som en revolutionerande ny teknik vid
denna tid, och under 1850- och 60-talen var järnvägsfrågan en av de centrala frågorna i svensk politik. I riksdagen och pressen fördes intensiva debatter om det
framtida järnvägssystemet. Skulle järnvägarna byggas i
statlig eller privat regi? Hur skulle de finansieras? Var
skulle spåren dras fram? Vilken teknik skulle väljas?
Så småningom kunde man enas både om det önskvärda
i ett ambitiöst järnvägsbyggande och om formerna för
hur detta skulle gå till. Grundprincipen blev att staten
skulle ha ett övergripande ansvar för utbyggnaden, men
att det samtidigt skulle finnas utrymme för regionala
och privata intressen. Konkret innebar det att staten i
egen regi byggde ut ett stambanenät, medan enskilda
bolag och kommuner anlade regionala och lokala järnvägar vid sidan av stambanorna. Utformningen av
järnvägssystemet blev senare en förebild för andra
infrasystem.
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Samtidigt som järnvägarna byggdes lades grunden också
för telegrafnäten, och under de närmast följande decennierna skapades en ny geografi av järn och stål. Stambanorna drogs genom landet tvärs genom skogar och
myrar och knöt samman många städer i ett fast nätverk.
Tillgången till billiga och snabba transporter och till
blixtsnabb kommunikation gjorde dessa städer till attraktiva platser för fabriker och andra verksamheter. De
nya systemen bidrog på så sätt till en snabb urbanisering,
och också till en delvis förändrad urban hierarki. De
stadsbygder där järnvägar och telegraf drogs fram fick
uppleva en ekonomisk blomstring, medan andra missgynnades.
Den ledningsbundna staden

Den snabba urbaniseringen ställde många städer inför
svåra påfrestningar. Städerna var tätt bebyggda. Nya
fabriker och fler bostäder gjorde att trängseln och föroreningarna ökade ännu mera. Resultatet blev återkommande epidemier och hög dödlighet. Den traditionella skötseln av staden, som byggde på att de enskilda
fastighetsägarna svarade för renhållning, gatubelysning
och andra angelägenheter, räckte inte längre till.
Vid sidan av de interurbana systemen järnvägar och
telegraf introducerades vid 1800-talets mitt även intraurbana system, först gasverk och senare vatten- och
avlopp. I likhet med de interurbana systemen hade
dessa först införts i England och på kontinenten.
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De tidigaste svenska gasverken byggdes i privat regi,
därför att städerna inte ansåg sig kunna eller våga
anlägga dem själva. Men på 1860- och 70-talen beslöt en
rad svenska städer att i egen regi bygga vatten- och
avloppssystem med motiveringen att dessa anläggningar
var en angelägenhet för alla invånare. De kunde inte
bara förbättra hygienen, utan var också ett viktigt medel
för brandbekämpning. Det kommunala ägandet underlättades av 1862 års kommunalreform som gav städerna
rätten att utan statlig inblandning sköta sina ”gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter”.
Under 1860- och 1870-talen lades grunden för städernas
ledningsbundna system. Gas-, vatten- och avloppsledningar grävdes ned under gatorna, snart också eloch telefonnät. I de större städerna anlades spårvagnsräls. En omfattande byråkrati växte fram för att planera,
bygga och driva alla dessa ledningsbundna system.
Inte minst kommunalingenjörerna fick hög status,
eftersom de försåg stadsborna med nya, moderna bekvämligheter och bättre hygien. Den tidigare höga dödligheten sjönk markant i städer som fått vatten- och avlopp.
Stadsborna var också under lång tid ensamma om att
ha tillgång till systemen. Ända fram till 1950-talet saknade stora delar av landsbygdens folk elektricitet, rinnande vatten och andra bekvämligheter.
De nya systemen kom efterhand att prägla städernas
utformning. Under slutet av 1800-talet skedde nästan
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all ny bebyggelse i eller nära stadskärnan. Att där infoga
systemen var mycket besvärligt: det krävdes omfattande
gatuarbeten för att få alla rörledningar på plats. Men
efter sekelskiftet började många stadsbor flytta till villaförorter och arbetarförstäder, när järnvägar, spårvagnar
och bussar gjorde det möjligt att pendla till arbetet.
Även förorterna försågs med alla de moderna bekvämligheterna.
Det bilburna folkhemmet

En tredje fas i svensk samhällsutveckling ägde rum under
1950- och 60-talen. Denna gång kom inspirationen
från USA. Det var bilsamhället som hägrade med en
ökad frihet och rörlighet. Bilen var inte någon nyhet; de
första bilarna introducerades i Sverige redan på 1890talet. Men bilen hade länge uppfattats som en lyxartikel
för de mest förmögna. Under 1950-talet förändrades
synen på bilen i takt med att allt fler hushåll fick råd
att skaffa bil. Nu slöt även socialdemokratin upp
bakom visionen om det bilburna folkhemmet.
Det fanns vid denna tid starka intressegrupper för bilismen som arbetade aktivt för att bokstavligen bereda
väg för bilen. År 1944 hade ett statligt vägverk bildats
och i slutet av 1950-talet fick vi en nationell vägplan för
riksvägar, av samma slag som planen för stamjärnvägar
hundra år tidigare. Under 1950- och 60-talen förbättrades
landsvägarnas standard radikalt.
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Men den stora utmaningen för bilintressena var att
anpassa städerna till biltrafik. I slutet av 1950-talet
ordnades en studieresa för inflytelserika stadsplanerare
till USA, och den dokumenterades i en skrift med den
talande titeln ”Bilstaden”. Många av dessa planerare
började nu aktivt verkar för att omsätta idéerna i verkligheten.
I otaliga städer omvandlades stadskärnan efter bilismens krav. Många hus revs för att bredda gator och ge
plats för varuhus och parkeringsplatser. Också den nya
bostadsbebyggelsen anpassades till bilismen. Under
1950-talet fortsatte den utbyggnad av moderna flerbostadshusområden som hade inletts under mellankrigstiden, men man lyckades inte bygga bort bostadsbristen. Vid mitten av 1960-talet skedde en kraftsamling,
då det så kallade miljonprogrammet lanserades. Målet
var att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod,
huvudsakligen som flerbostadshus i förorter. Alla dessa
nya områden försågs med väl tilltagna parkeringsplatser,
och det byggdes mängder med nya trafikleder.
Under 1970-talet ändrade bostadsbyggandet karaktär.
I takt med växande välstånd och ökat bilinnehav byggdes
en allt större del av de nya bostäderna i småhusområden.
Stora, bilanpassade köpcentra utanför stadskärnorna
gjorde att den geografiska funktionssepareringen ökade
ytterligare. Denna utglesning av bebyggelsen har
bidragit till att vi blivit allt mer beroende av bilen.
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Kan vi byta färdriktning?

Det har nu gått drygt tre decennier sedan Lennart Holm
skrev sin artikel. Vad har hänt under denna tid: Har
han blivit bönhörd? Innebar nya boendeformerna och
ett ökande intresset för miljöfrågor att ”kanalisationens
diktatur” har kunnat brytas? Har vi blivit mindre beroende av de storskaliga tekniska nätverken? Har alternativa,
mer småskaliga och miljövänliga lösningar utvecklats?
Svaret på alla de här frågorna är: Nej! Holm har inte
blivit bönhörd.

Istället har vi blivit ännu starkare snärjda i storskaliga
infrasystem. Vi har byggt fast oss i en samhällsstruktur
som är förknippad med hög resursförbrukning. Infrasystemen är nämligen tveeggade. De ger oss tillgång till
många tjänster på ett billigt, bekvämt och pålitligt sätt,
men just dessa egenskaper innebär att de inbjuder till
en ständigt ökande konsumtion. Vi har idag voluminösa
bostäder och arbetslokaler som kräver stora mängder
energi för sin uppvärmning (och även kylning). Vi har
också en omfattande förbrukning av vatten, och bara
en mindre del av de resurser vi förbrukar återcirkuleras.
Vidare innebär en relativt utspridd bebyggelse att många
tvingas resa dagligen för att kunna arbeta, studera och
få hem förnödenheter. I genomsnitt färdas varje svensk
fyra mil per dag, varav huvudparten med bil. Vi har
kort och gott, en livsstil som är allt annat än ekologiskt hållbar.
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Går det då inte att komma ur denna belägenhet? Har
vi fastnat i ett resurskrävande tekniklandskap? Nej, en
så pessimistisk slutsats vill jag inte dra. Men att åstadkomma större förändringar är svårt och kommer att ta
mycket lång tid. Ett dilemma är att vårt politiska
system är ovant att hantera förändringar med tidsperspektiv som vida överstiger en valperiod. Det som krävs
är bland annat en bred politisk enighet om färdriktningen och om vilka förändringar som är nödvändiga
för att lägga om kursen. Det är svårt, men historien
visar att det inte är omöjligt.

Läs mera
Pär Blomkvist och Arne Kaijser (redaktörer), Den konstruerade världen: Stora tekniska system i historiskt perspektiv, Symposion 1998
Birgitta Johansson, Stadens tekniska system,
Byggfoskningsrådet 1997
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Det fria tillträdets tragedi
Bilar tar plats, städernas utrymme är begränsat.
Ändå ökar bilismen – köerna blir allt längre, kampen om
gaturum och parkeringsplatser hårdnar, trängseln närmar sig smärtgränsen. Kraven på utrymme är långt
större än tillgången, samtidigt som det saknas möjligheter att hålla tillbaka efterfrågan. Detta är ett exempel
på ”det fria tillträdets tragedi”. Det effektivaste sättet
att skapa bättre balans är, enligt Lars Hultkrantz,
trängselavgifter i form av väg- eller biltullar. Men hur få
medborgarnas stöd för att avgiftsbelägga något som
under lång tid varit gratis?

Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi
vid Örebro universitet.
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I över hundra år har städernas utveckling präglats av
bilismen. I Europas tätbebyggda städer med gator och
gränder byggda för gångtrafik kunde trafikproblemen
vara stora redan på hästdroskornas tid. När bilen kom
blev problemen outhärdliga. I Paris förolyckades åttio
personer om året i trafiken redan på 1880-talet, och när
bilarna kom ökade antalet dödade snabbt. Trängseln blev
obeskrivlig, och dammet gjorde det svårt att andas. Idag
upprepas historien i tusentals stora och små städer i
utvecklingsländerna. I Peking ökar antalet personbilar
med 30 procent per år, medelhastigheten i innerstaden
är sex kilometer i timmen, och luften är förfärlig. Inte
mycket tycks ha hänt på ett sekel.
Ändå har de tekniska förändringarna varit stora. Med
makadam och asfalt försvann dammolnen, med katalysatorn blev luften renare; krockkuddar, trafikljus och
rondeller har gjort trafiken säkrare. Men det har inte
varit tillräckligt. Trafikproblem finns överallt i de stora
och medelstora städerna, inte bara i utvecklingsländerna.
Sverige är inget undantag. Särskilt i Stockholm är framkomlighetsproblemen stora; där råder trängsel vid nästan
alla infarter under morgonrusningen. Även i Göteborg
är det trångt på infarterna, med köer som fortplantar
sig in i de centrala delarna vid högtrafik.
Luften är heller inte ren. Man beräknar att medelstockholmarens liv idag förkortas med två månader
enbart till följd av långtidsexponering för avgaspartiklar.
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Därtill ska läggas hälsoeffekter förorsakade av andra
partiklar och skadliga ämnen, samt trafikolyckor. Till
detta kommer buller och andra störningar förorsakade
av trafiken jämte skador på den lokala och globala miljön,
bland annat genom försurning och klimatpåverkan.
Positiv miljötrend gäller inte trafiken

Trafiken är ett av undantagen från en annars positiv
miljötrend. I de rika länderna har man under de senaste
tjugofem åren kunnat observera ett positivt samband
mellan tillväxt och miljö. Hushållningen med naturresurser har förbättrats, och många av problemen har
kunnat åtgärdas.
Den ekonomiska tillväxten har bidragit till detta på två
sätt. Dels innebär ökade inkomster att människor vill
ha, och är beredda att betala för, en bättre miljö. Dels
är tillväxten i sig resultatet av förbättrad teknik och
organisation. Därmed blir det möjligt att – med en given
tillgång till arbetskraft och kapital – både producera mer
och samtidigt minska miljöbelastningen.
Men för vissa miljöproblem, som till exempel trafikträngsel, går sambanden i motsatt riktning. Så sker när
det saknas tillräckliga medel för att hålla tillbaka en
växande efterfrågan på en resurs som är given i sin
storlek. Detta brukar kallas ”det fria tillträdets tragedi”.
Ökade inkomster innebär att fler kan skaffa bil. Samtidigt
gör den tekniska utvecklingen bilarna allt billigare och
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bättre. Tillväxten leder därför till ökad trafik och ökad
konkurrens om städernas begränsade utrymme. I till
exempel Stockholm och Göteborg väntas vägtrafiken
trots växande köer öka med 25 procent mellan år
1997 och 2010.
Dyrbara tunnelbyggen

På mindre orter går det ofta att lösa en del problem med
förbifarter utanför bebyggelsen. Men i storstäderna är
det många gånger staden som är start- eller målpunkt
för en stor del av trafiken. Därför byggs städerna om för
att ge bilarna större utrymme. Men trafikanläggningar
kräver stora ytor som kan vara svåra att förena med tät
bebyggelse. När det inte är möjligt att få mer mark
tvingas man bygga på höjden (parkeringshus) och djupet
(vägtunnlar).
Omkring 1980 verkade våra svenska storstäder ha kommit dithän. Tunnlar präglade det förslag till trafiklösningar i Stockholm som under 1980-talet samlades
i det så kallade Dennispaketet. Själva paketet sprack,
men dess beståndsdelar lever vidare. Södra Länken
med en 4,5 kilometer lång tunnel invigdes 2004, medan
bygget av Norra Länken, vars längsta tunnel är tre
kilometer, snart beräknas komma igång. I Göteborg
planeras en tunnel under Göta älv. Tunnlar blev även
svaret på hur tågpendlarna över Öresund ska komma
till Malmö centrum (Citytunneln), och på problemet
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med att få in fler tåg till Stockholms centralstation
(Citybanan/ Mälartunneln).
Ett krux är att tunnelbyggande är mycket dyrt, inte
minst i en storstad. De enskilda projekten drar gigantiska
kostnader, och trots trafikantnyttan visar de samhällsekonomiska kalkylerna stora underskott.
Omöjligt bygga bort trängseln

Även om det gick att bortse från kostnaderna skulle det
inte vara möjligt att långsiktigt lösa problemen genom
att bygga bort trängseln. Detta visade en räkneövning
som de statliga trafikverken gjorde för några år sedan.
Även om alla statliga väginvesteringar för vägar gick till
Stockholm skulle trängseln vara lika stor år 2010 som
1998. Ett skäl till detta är att ny infrastruktur har
samma effekt som förbättrad teknik, det vill säga den
gör bilen till ett än mer attraktivt alternativ.
Stockholms län har idag det lägsta bilinnehavet per capita
i landet. Det går till exempel 30 procent fler bilar per
invånare i Dalarnas län. Man kan därför utgå från att
många stockholmare som utnyttjar kollektivtrafiken
egentligen skulle ha velat bilpendla till jobbet om de
bara sluppit köerna.
När framkomligheten underlättas eller parkeringsutrymmet ökar, växer bilresandet och köerna på nytt.
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Upplösningen av en trafikpropp kan leda till att trafiken
korkar igen på annat håll, så som skett på Essingeleden i Stockholm sedan Södra Länken öppnats. En
eventuell överströmning från kollektivtrafiken, det vill
säga om människor i allt högre grad väljer bilen framför andra transportmedel, riskerar dessutom att förstärka
sig själv eftersom kollektivtrafikens kvalitet (till exempel
antalet bussturer) och ekonomi i så fall försämras.
Avgifter effektivast

Trafikplanerarna står inför ett tydligt val. Biltrafiken
måste begränsas, och om trafikanterna inte låter sig
avskräckas av växande köer så krävs andra medel. Det
effektivaste alternativet är avgifter. Trafiken skiljer sig
här inte från andra nyttigheter som livsmedel, kläder
eller bostäder, där priser används för att få efterfrågan
och utbud i balans. Om så inte sker, till exempel på grund
av subventioner till jordbruket, importkvoter för kläder
eller hyresreglering, brukar det bli problem. Så frågan
är varför det i ett för övrigt välordnat samhälle är så svårt
att införa avgifter för att hålla just trafiken i balans
med det utrymme som står till buds?
Många anser att Stockholms trafikproblem hänger
samman med en komplicerad förvaltning. Trafikfrågorna
kan inte lösas av staden ensam, utan kräver medverkan av
staten och andra kommuner. Både Malmö och Göteborg
har enklare regional organisation än Stockholm, där
stora infrastrukturprojekt ofta kräver förhandlingar
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mellan många parter. Detta har varit en stötesten just
när det gäller vägavgifter. En annan har varit oklarheter
om vad som är statens respektive stadens ansvar. Många
medborgare tvivlar också på att intäkterna från biltullar
komma att återföras från staten till kommunen.
Ett skäl till att Singapore blev den första storstad i
världen som införde trängselavgifter kan ha varit den
förhållandevis enkla administrativa strukturen i denna
stad, som även är ett land. I London var en av förutsättningarna för avgifter ett avtal mellan central och lokal
nivå, som bland annat reglerade hur intäkterna skulle
användas.
Trafikproblem som berör lokala, regionala och nationella
intressen kan vara svåra att lösa i en handvändning, med
detta är knappast ett avgörande hinder på längre sikt.
Just lösningar som innebär att infrastruktur delvis finansieras med vägavgifter som betalas av bilisternas själva
har visat sig kunna lösa upp knutar i förhandlingar om
hur kostnaderna ska fördelas. Så var fallet när Dennispaketet kom till – där skulle vägtullar bekosta de
föreslagna kringlederna. Brotullar används för att finansiera broarna till våra grannländer (Öresundsbron
respektive Svinesundsbron). Därmed behöver länderna
inte tvista om hur mycket varje land ska skjuta till för
att täcka kostnaderna.
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Hur få medborgarnas stöd?

Den avgörande stötestenen är istället svårigheten att få
medborgarnas stöd för att avgiftsbelägga något som
länge varit gratis. De direkta förlorarna på biltullar är
många; i första hand naturligtvis de som byter färdmedel, får längre restid eller åker omvägar för att slippa
avgiften. Inte heller får alla som väljer att betala tillräcklig kompensation för avgiften genom värdet av
kortare restid. Ett avgiftssystem blir samhällsekonomiskt
lönsamt först när man tar hänsyn till att den avgift
som är en kostnad för den enskilde bilisten inte är
det för samhället som helhet, eftersom intäkterna kan
användas till något nyttigt.
Frågan är under vilka förutsättningar det skulle gå att
få politisk majoritet för en trängselskatt. Detta har nyligen
studerats av Hanna Armelius i en avhandling vid Uppsala
universitet. Svaret beror, enligt henne, på flera faktorer.
En är naturligtvis hur allvarlig trängseln är, en annan
vad pengarna används till. Ett generellt problem är
dock att avgifterna får en oönskad fördelningsprofil;
medborgare med låga inkomster drabbas relativt sett
hårdare än de med höga. Eftersom inkomstfördelningen
är skev – det finns fler personer med låga inkomster än
med höga – leder detta till att fler förlorar än tjänar på
de direkta effekterna, det vill säga innan hänsyn tas till
hur intäkterna används.
Biltullar är därmed ett exempel på en regressiv beskattning, det vill säga skatten är relativt sett högre för
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fattiga än för rika. Men detta gäller endast inom den
grupp av medborgare och väljare som är bilister. Med en
utbyggd kollektivtrafik, och om detta är det alternativ
de flesta låginkomsttagare väljer, skulle bensinskatter och
trängselavgifter istället bidra till en omfördelning från
hög- till låginkomsttagare. Det är detta som ger biltullar åtminstone en liten chans att få politiskt stöd
i Stockholm, så som skett i London. I Stockholm är
majoriteten av kollektivresenärerna positiva till trängselskatt, flertalet bilister är emot.
Tid att styra utvecklingen?

Det finns unika tillfällen i historien som avgör hur staden
och bilismen kommer att utvecklas. Kollektivtrafikens
starka ställning i många europeiska städer grundas i
beslut som fattades innan bilisterna ännu var i flertal.
I Stockholm togs till exempel ett strategiskt beslut 1915
om att köpa in ett privat spårvägsbolag, ett beslut som
med några rösters övervikt lade grunden för nuvarande
SL (Stockholms Lokaltrafik). Beslut om att bygga tunnelbanor, som ju är mycket kostnadskrävande, har regelmässigt varit mycket kontroversiella.
I USA slog de flesta städer in på ett annat spår. När
sedan majoriteten av befolkningen, även de många med
låga inkomster, blivit helt beroende av bilen, var det
svårt att få gehör för pålagor och andra begränsningar,
eller för subventioner till kollektivtrafik.

97

Detta kan vara en viktig insikt för de många utvecklingsländer där folkets flertal ännu inte blivit bilägare.
Storstädernas dilemma är det nära sambandet mellan
bilinnehav och ekonomisk tillväxt. Spårbunden kollektivtrafik kräver stora investeringar, vilket kan vara
betungande för länder som befinner sig i en tidig fas
av ekonomisk utveckling. Längre fram, när ekonomin
förbättrats, har en majoritet av väljarna hunnit bli
bilister och motsätter sig inskränkningar i den fria tillgången till städernas markutrymme.
Framsynta och skickliga politiker har ändå stora möjligheter att styra utvecklingen och därmed påverka historiens
gång. I Kinas storstäder finansieras idag motorvägar
med biltullar, i Shanghai diskuteras fordonsskatter, och
spårbunden kollektivtrafik byggs i alla städer med
minst 1,5 miljoner invånare. I London vågade en modig
borgmästare agera när trafiksituationen blivit i det
närmaste hopplös och skapade därmed en viktig förebild.
Ett annat hopp står till den tekniska utvecklingen. Idag
finns möjlighet att koppla samman system för betalning
av parkerings- och vägavgifter med informationssystem som ger bilisten valuta för pengarna, till exempel
i form av en i förväg bokad parkeringsplats, smidig
övergång till tunnelbana, rådgivning om bästa vägval
och så vidare. Kanske kommer i en nära framtid en stor
del av bilisterna att frivilligt låta sig styras av sådana
avgifter?
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Läs mera
Jan Owen Jansson, Bortom Dennispaketet, VINNOVA
Debatt nr 2, 2001
Birgitta Swedenborg (redaktör), Skattemiljarder i trafikpolitiken – till vilken nytta?, SNS Förlag, 2001
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Glest eller tätt – inget givet val
Vilken stad är bäst? Gles och utspridd, eller hög och
tät? Omöjligt att svara på, i varje fall sådär i största
allmänhet, säger Christer Bengs. Först vill han definiera
sammanhanget. ”Då kanske det blir möjligt att ge ett
förnuftigt och av forskning underbyggt svar.” Han
berättar här om erfarenheter av stadsförtätning i Storbritannien och Holland. En slutsats därifrån är att
stadsborna själva måste få komma till tals. Förändringar
som de boende uppfattar som negativa kan aldrig
vara eftersträvansvärda eller förenliga med hållbar
utveckling.

Christer Bengs är seniorforskare vid det nordiska
forskningsinstitutet Nordregio och professor i
samhällsplanering vid Tekniska högskolan
i Helsingfors.
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Då den gröna vågen tog fart på 1970-talet vurmade
många för lokal försörjning: att odla själv, att producera
sin energi, att fabricera sina egna förnödenheter.
Tät stadsmiljö verkade oförenlig med detta ideal, och
blickarna gick till stadsstrukturer som kunde vara självförsörjande. Ansatsen var alltså radikal: bort med den
gamla livsstilen, bort med de förstenade mönstren!
En förment tillnyktring inleddes på 1980-talet. Då
tyckte sig samhällsvetarna inse att den mest hållbara
livsstilen hade utvecklats i eftersatta förortsområden där
de arbetslösa låg på soffan, drack öl och såg på kabelteve.
De konsumerade ju nästan ingenting, varken energi
eller förnödenheter! Kanske det fullständiga brottet
med existerande livsmönster var orealistiskt? Borde man
istället utveckla hållbara stadsmodeller genom att utgå
från den existerande bebyggelsen, genom att rationalisera
och förädla?
Förtätningens fördelar

Sedan 1980-talet har stadsförtätning förespråkats som
modell för hållbar utveckling. Förtätningen har också
setts som ett sätt att motverka tendenser till utspridning
och regionalisering. Modellen har stor internationell
spridning; på engelska talar man om urban containment
eller densification. Förtätning kan avse nybyggnad eller
effektivare och bättre användning av befintliga områden.
Tanken är att förtätning ska spara mark och natur.
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Genom att blanda till exempel boende och arbetsplatser
antas man kunna minska på trafiken och bilberoendet,
få mindre utsläpp och lägre energiåtgång. De allmänna
kommunikationsmedlen skulle kunna förbättras med
tätare bebyggelse, infrastruktur och tidigare bebyggd
mark kunde återanvändas och nedgångna stadsmiljöer
göras mer attraktiva. Kort sagt, den urbana livskvaliteten
skulle kunna höjas.
Erfarenheter från Storbritannien

Effekterna av förtätning har studerats i Storbritannien.
Fenomenet förekommer på alla håll i landet, och
responsen har varit mycket delad. En generell uppfattning tycks vara att förtätning av stadsmiljön inverkar
negativt på naturen, bebyggelsen och transporterna, men
att återverkningarna på service, kommunala tjänster och
sociala frågor är positiva. Att antalet personer som rörde
sig i staden hade ökat uppskattades överlag.
Flertalet av de boende ansåg att deras bostadsområde
hade försämrats av förtätningen. I högstatusområden,
i bostadsområden som låg långt utanför staden, och
där ingreppen varit speciellt kraftiga var förtätningen
minst uppskattad. Äldre personer, de som ägde sina
bostäder och de som tillhörde de övre socialgrupperna var
mer nöjda med sina bostadsområden än befolkningen
i stort. Men samma grupper var mer kritiska till förtätning. Personer som besökte områdena var genomgående
mer välvilligt inställda än de boende själva. Mest positiva
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var, föga överraskande, kommunens företrädare. Rent
allmänt kan sägas att de som hade mest att förlora var
de som engagerade sig mest.
Sättet på vilket förtätningen genomförts på visade sig
ha stor betydelse. Speciellt rivning och nybyggnad
uppfattades som negativt jämfört med ut- eller tillbyggnad. Nya bostäder vad det som uppskattades mest.
Förlusten av historiska byggnader reagerade man speciellt
starkt på, och formgivningen av nya byggnader ansågs
vara helt avgörande för om resultatet skulle bli lyckat.
De boende intresserade sig för vilken sorts mark som
bebyggdes, och man ville helst inte att den sociala profilen
skulle förändras.
Förtätningen ifrågasatt i Holland

I Holland har förtätning varit ledstjärna i stadspolitiken
sedan mitten av 1980-talet, men detta har successivt
förändrats och en konflikt hr uppstått. Det har nämligen
visat sig att förtätningen har effekter som strider mot
den nationella miljölagstiftningen. Ett förslag till lösning
har varit att den lokala nivån ges större rätt att kompromissa i miljöfrågor.
Forskare har även ifrågasatt det rationella i förtätningen
mot bakgrund av dess förment positiva effekter på trafikflödena. Tvärtemot förväntningarna ökade nämligen
trafiken med en tredjedel mellan 1980 och 1995. Förutsättningarna för användningen av privata fordon tycks
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ha missbedömts, och stadsstrukturens betydelse vida
överskattats på andra faktorers bekostnad. Man har till
exempel inte tagit hänsyn till att inkomsternas storlek
har en avgörande betydelse för människors rörelsemönster.
Olika socialgrupper och kategorier av boende har olika
rutiner både för hur de rör sig och vilka aktiviteter de
deltar i.
Förtätningspolitiken har även inneburit att markvärdena
har stigit i storstadsområdena, och de holländska forskarna anser att en framgångsrik förtätningspolitik förutsätter
tre saker. För det första ska de lokala planmyndigheterna
ha kontrollen över presumtiva förtätningsområden under
åtminstone ett tjugotal år. För det andra bör det råda
enlighet om de centrala utvecklingsfrågorna, dels inom
den allmänna förvaltningen och dels bland allmänheten.
En tredje förutsättning är att merparten av kostnaderna
finansieras med statliga medel.
Respektera de boendes vilja

Förtätning kan vara till skada eller nytta, men det är
viktigt att de människor som bor i området får komma
till tals. Om en tätare stadsdel samtidigt innebär att
livskvaliteten försämras för de boende kan förtätning
inte vara något att eftersträva. Detta kan heller inte vara
i överensstämmelse med hållbarhet; ett bostadsområde
som få vill bo i kan knappast sägas representera en
hållbar lösning. Principerna för hållbarhet har ett globalt
perspektiv, men även ett lokalt. Om dessa kommer i
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konflikt med varandra föreslår jag att beslutsfattarna
respekterar det lokala perspektivet.
Spekulationsvarning

Förtätning får på inga villkor bli en fullmakt in blanco
för spekulanter och tomtmånglarna att få bygga högt
och tätt var helst de vill. Sverige har en plan- och bygglag som är en av världens mest liberala. Stadsbyggandet
är extremt investerarinriktat; fastighetsintressena och
byggindustrin har det osedvanligt väl förspänt. Dessutom, eller kanske just därför, har Sverige också världens mest monopoliserade byggsektor. Framför allt
tycks de förutsättningar som finns i Holland, nämligen
möjligheten till ett starkt offentligt engagemang, för
tillfället saknas i Sverige. Det betyder att förtätningar
antagligen ofta görs i spekulationssyfte.
I den svenska regionalpolitiken har ”regionförstoring”
blivit ett honnörsord. Tanken är att förbättrade kommunikationer, till exempel snabbtåg, ska skapa större
pendlingsområden. Samtidigt växer de lokala arbetsmarknaderna, vilket antas ha positiva effekter på ekonomin.
Risken i denna politik ligger i att inte endast existerande urbana centra kan få sig en vitamininjektion, utan
att även jungfrulig mark i till exempel Mälardalen redan
upphandlats av markspekulanter, något som i nästa
skede leder till en ytterligare spridning av bebyggelsen.
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Bättre vore då att stärka de urbana centra som redan
finns.
Avslutande fundering

Låt mig avslutningsvis komma med en kommentar av
ett mer övergripande slag. Då arbetarna för drygt
hundra år sedan började organiserade sig var de inställda
på att motarbeta lönearbetets förnedring. Mycket
snabbt gick man över till att acceptera lönearbetet som
sådant, men krävde högre timpris för sin fångenskap.
Den gröna ideologin verkar ha gått igenom någonting
liknande. Efter att till en början ha definierat sig som
utanförstående har ”de gröna” riktat in sig på att få
samhället att fungera mera rationellt med beaktande
av gröna värden. Samtidigt flyttades fokus från den
glesa staden till den täta staden.
Men vad händer om vår nuvarande livsstil rasar samman,
om vi verkligen tvingas att klara oss på egen hand? Om
detta någon gång inträffar, vilket inte är osannolikt,
kommer vi säkert att stå inför ett nytt paradigmskifte.
De som kan sin historia kanske skulle svara att staden
då försvinner helt och hållet.
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Den utsprida staden
Är ”sprawl”, den fritt växande staden, en naturlig
utveckling eller något som bör motarbetas? Inger
Bergström svarar med en motfråga. Varför inte ta vara
på den mer organiska, självvuxna stadsform som
efterlystes under miljonprogrammets dagar, och som
vi nu har fått? För familjen som flyttar ut innebär livet
i sprawl både ekonomiska och sociala fördelar.
Olägenheterna med glesheten kan mildras genom att
mellanrummen i stadslandskapet omvandlas till mötesplatser i form av samlande gemensam bebyggelse
istället för segregerande avstånd.

Teknologie doktor Inger Bergström är arkitekt
och planeringsforskare med många uppdrag
som konsult och föreläsare.
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Urban sprawl är ett ganska nytt begrepp i stadsbyggnadsdebatten. Det handlar om stadens utglesning och har,
ganska plötsligt kan man tycka, kommit att presenteras
som stadsbyggandets stora problem. Men stadens utglesning har pågått länge, för svensk del med det statligt
planerade förortsbyggandet på femtio- och sextiotalen
som början och generator. Då var en glesare, ljusare stad,
grönare bostadsområden och ett rejält avstånd till den
smutsiga täta staden ett eftertraktat mål. Nu ses samma
förhållanden som ett allvarligt problem.
Bilsamhället

Miljonprogrammet byggdes för ett med glad förväntan
emotsett bilsamhälle. När programmet avbröts i mitten
på sjuttiotalet efterlämnade det ett överdimensionerat
förortsvägnät. Drygt två bilplatser per lägenhet var planeringsnormen, och att bilar skulle komma att bli ett
miljöproblem fanns det då ingen tanke på.
Nästa planeringsproblem blev i stället förortens ensidiga
bostadsbestånd med åtföljande boendesegregation.
Efterfrågan på kompletterande bostadsformer – läs småhus/eget ägande – var stor. Och kommunerna, som ville
motverka segregationen och erbjuda bostadsformer för
olika inkomstgrupper inom samma område (skolområde),
var med på noterna.
Sjuttiotalets senare hälft och åttiotalet blev de svenska
småhusområdenas epok. Tätt-lågt hette det i Danmark,
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där man hade visat att det gick att åstadkomma lika
hög exploatering med småhusbebyggelse som med miljonprogramslimpor. Typhusmarknaden hakade på och
där står vi nu med en stor ”sprawlindustri”, bestående av
tillverkare av kataloghus och en mångfald villatillbehör.
Förortsliv

Dagens utbredda villamattor saknar den täthet som
danskarna förespråkade, en täthet som skapade gemensamma intressen i grannskapet och formade halvoffentliga
rum. Villaboendets enda gemenskap är ofta väg- eller
bryggföreningen, i många fall en ständig källa till
osämja. Inte heller minskade segregationen genom den
välmenta planeringsprocessen, det är som sociala järnridåer mellan miljonprogrammets områden och de närliggande villaområdena. Vi-och-dom-känslan snarare
ökade, även om målet att möjliggöra en lokal boendekarriär delvis lyckades. Det stora flertalet inflyttare i
villaområdena kommer dock inte från hyresbostäderna
intill utan från innerstadens smålägenheter, som de lämnar när de bildar familj.
En förutsättning för utvecklingen är det som kallas
placelessness, den fysiska och sociala kopplingen till den
plats man är född på eller till arbetsplatsen har upphört – man kan bosätta sig var som helst inom drägligt
pendlingsavstånd.
Två bilar är också oftast en förutsättning, eftersom båda
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makarna i familjen förvärvsarbetar och sällan på samma
plats. På vägen till jobbet kör föräldrarna ofta barnen
till dagis och skola, på eftermiddagar och kvällar till
stallet, fotbollsplanen och till kompisar. Barnen lär sig att
bilen är det normala sättet att förflytta sig. En människas
grundläggande värderingar formas före tjugo års ålder,
förhoppningen att vi skulle få ett minskat bilåkande i
kommande generation ter sig därför fåfäng. Tvärtom
visar undersökningar bland ungdomar att så gott som
samtliga planerar att köpa bil, allra senast när de bildar
familj. Och villaboendet har blivit det normala för
dessa barn. Även nästa generation utgör alltså troligen
en lukrativ marknad för sprawl.
Sammanfattningsvis är olägenheterna med sprawl ökad
markförbrukning, ökade utsläpp av avgaser och partiklar
från bensin- och dieseldrivna fordon, behov av utbyggd infrastruktur, försämrad social service och kommunal ekonomi, minskande behov av något gemensamt
och fördjupad segregation. Jag går inte närmare in i
dessa numera välkända förhållanden utan frågar mig i
stället: Detta låter ju inte som något kul samhälle, varför
fortsätter processen?
Vinnare och förlorare

Om vi nagelfar olägenheterna ser vi att de alla faller på
samhällets konto, såväl ekonomiskt som socialt. Medan
individen som flyttar ut gör stora vinster, både ekonomiskt och socialt!
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För samma bostadskostnad får förortsfamiljen en betydligt större bostad. Att härbärgera den nödvändiga bilen
blir inte så dyrt som i city, en andrabil kan oftast även
finansieras inom den nya budgeten. En andrabil är
mycket uppskattad av kvinnan i familjen (och familjens
unga vuxna), eftersom förstabilen ofta är mannens
tjänstebil.
Villaköparen kan välja sin sociala omgivning med den
trygghet det innebär att veta vilka som bor omkring och
vilka klasskamrater barnen får i skolan. Närmare till den
billiga externhandeln är det oftast också, och med villans
större förvaringsutrymmen kan familjen storhandla billigt.
Till kataloghusindustrin, som liksom familjen är en
given vinnare i spelet om sprawl, kan läggas alla som säljer
villatillbehör, allt ifrån verktyg och utegrillar, till möbler,
växter och trädgårdsredskap, de allt exklusivare köken,
bubbelbaden och de inglasade uterummen. Externhandeln blomstrar. Den hårt pressade skogsnäringen
tjänar också på det eviga villabyggandet, liksom en stor
hantverkarkår, för att inte tala om energiindustrin som
tjänar på hög energiförbrukning, värmepumpar, jordvärmeanläggningar, solceller, med mera.
Den röda stugan

Skulle vi nu lyckas omforma stadsbygget så att alla
dessa vinnare kan få sin utkomst på en för samhället mer
lyckosam bostadsproduktion, så kvarstår ändock det
113

faktum att det stora flertalet människor ser det egna
huset som den ideala boendeformen. Den röda stugan
lever starkt hos ett folk som tills för bara två generationer sedan var bönder, och där de flesta fortfarande
har rötter på landsbygden. Att äga ett eget hus ger
trygghet, självbestämmande, status och, inte minst,
ett kapital.
Aktörer i sprawl

Sprawl är alltså en marknad med köpare och säljare.
Köpare är främst barnfamiljen, och säljare är exploatörer
som sedan länge gjort strategiska markköp, tillverkare
av typhus och villavaror, och, inte minst, biltillverkarna.
Men även kommunen och staten säljer sprawl. Vägar,
pendeltåg och annan infrastruktur möjliggör utflyttningen.
En timma är maximal pendlingstid, anser de flesta. Ju
snabbare pendlingsresor, desto längre ut kan familjen
flytta.
Kan de värden som livet i sprawl erbjuder inte formas
i en tätare stad? Jo, kanske. Vad man då ska bygga är
bostäder med eget ägande, social kontroll, goda förvaringsmöjligheter, ett uterevir, status och frihetskänsla.
Och givetvis bilplats – att utan bil tvingas släpa hem
de fyra ton dagligvaror som en normalfamilj förbrukar
årligen är inte så eftertraktat. Det som svårligen kan
erbjudas i centralare lägen är en boendekostnad per
kvadratmeter som kan tävla med villan i förorten.
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Pest eller möjlighet?

Är sprawl en pest som sprider sig okontrollerat och
dödar staden? Eller är det naturligt att staden växer till
och att exploateringen är lägre i ytterstaden? Är mellanrummen, de så kallade impedimenten värdelös mark,
eller är de en tillgång, något som kan utvecklas och
förädlas?
I boken After Sprawl (2002) menar holländska Xavier
de Geyters arkitektkontor det senare. Mellanrummen
är en möjlighet att komplettera den funktionella ensidigheten och binda samman områden med olika social sammansättning. Det gäller att ”vända ut och in” på
impedimenten och omforma dem till mötesplatser i
form av samlande gemensam bebyggelse eller sociala
parker, i stället för segregerande avstånd.
Kritiken av miljonprogrammet gick bland annat ut på
att bebyggelsen var stel och dåligt naturanpassad; en
mer organisk, självvuxen stadsform efterfrågades. Nu
har vi fått vad vi önskade då, kan vi inte ta vara på det?

Läs mera
Urban sprawl på europeiska, i tidskriften Plan nr 2/3, 2004
Inger Bergström och Magdalena Forshamn, Nya stadsbyggnadsidéer – forskning och utveckling, Arkus 2003
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Vi behöver en ny
stadsbyggnadsmodell!
Inte för tätt, men inte heller för glest, utan en blandning av hustyper och en struktur som påminner om
den gamla småstadens. Så ser den stadsbyggnadsmodell ut som Johan Rådberg förespråkar. Med
detta sätt att bygga, säger han, får vi en stad som är
både attraktiv och långsiktigt hållbar.

Johan Rådberg är arkitekt och professor i stadsbyggnad vid Lunds tekniska högskola.
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Vi behöver en ny strategi, en helt ny modell, för framtidens stadsbyggande. Varken den kompakta staden eller
den gröna staden kan erbjuda trovärdiga vägar till en
långsiktigt hållbar stad. Men det finns ett tredje alternativ,
ett beprövat recept som förtjänar att på nytt stå modell
för bebyggelse i ytterstaden. En stadsstruktur liknande
den som funnits i europiska städer under hundratals år
kan uppfylla kriterierna för långsiktig hållbarhet, samtidigt som den lätt kan anpassas till moderna livsstilar
och nya behov.
Den kompakta staden

Den strategi för hållbart stadsbyggande som hittills dominerat, i synnerhet i storstadsområdena, är ”kompakta
städer”. Målet är att hejda stadens utbredning för att
på så sätt minska transporter och bilanvändning. Man
talar ibland om “att bygga staden inåt”, det vill säga att
förtäta i centrala lägen. Ett tydligt exempel på kompakt
stads-byggande är Stockholms satsning på ett nytt tättbebyggt band runt innerstaden, nya stadsdelar som
Hammarby sjöstad, Årsta strand och senast yttre
Kungsholmen.
Men den här modellen – att bygga mycket tätt i halvcentrala lägen – är ingen universallösning. Tvärtom leder
den till nya problem. Boendekostnaderna blir mycket
höga på grund av dyrbara investeringar i mark och infrastruktur. Bostadsmiljöerna blir knappast barnvänliga,
och med den höga exploateringen följer ökad biltrafik,
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buller och brist på grönska. (Ett aktuellt exempel är
planen för Yttre Kungsholmen i Stockholm, som nyligen fått hård kritik för att vara barnfientlig). Det mest
problematiska med den kompakta staden är dock att
den inte alls tar hänsyn till en mycket stor, ja helt
dominerande, efterfrågan på låga hus i barnvänliga
omgivningar. Många av de familjer som vill bo på detta
sätt (som regel småbarns-hushåll) tvingas att flytta till
pendlingsorter långt utanför Stockholm. Resultatet är att
arbetspendlingen, ofta med egen privatbil, ökar ännu mer.
Den totala biltrafiken ökar, alltså en utveckling som är
raka motsatsen till syftet med den kompakta staden – att
minska trafikintensiteten.
Den gröna staden

Somliga menar att det hållbara alternativet skulle vara
”den gröna staden”, en uppluckrad, gles stad. Men att
fortsätta bygga ut staden med nya småhusområden i gröna
omgivningar är inte heller något bra alternativ. Det
strider mot hållbarheten på två punkter. Vi vet att renodlade perifera småhusområden är svåra att försörja
med kollektivtrafik, att de ökar bilberoendet. Vi vet
också att de bidrar till att öka segregationen.
Flera undersökningar visar att segregationsmönstret
har ett starkt samband med bebyggelsen. Enkelt uttryckt
ökar den sociala statusen i renodlade småhusstadsdelar,
medan den sociala statusen i hyreshusstadsdelarna (utanför innerstaden) är på väg ned. I slutändan kan, om inget
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görs, resultatet bli en delad stad. Att bygga nya renodlade
småhusstadsdelar skulle driva på denna utveckling
ytterligare.
En tredje väg

Ingetdera av de här diskuterade alternativen, varken den
kompakta staden eller den utbredda gröna staden,
erbjuder någon trovärdig väg till en långsiktigt hållbar
stad. Vi behöver en tredje väg.
Den alternativa strategin bör uppfylla två huvudvillkor.
För det första bör bebyggelsen ha en tillräcklig täthet
för att ge underlag för god kollektivtrafik – antingen
spårtrafik eller busstrafik, med god turtäthet och linjesträckning. För det andra bör bebyggelsen bestå av både
enfamiljshus och flerfamiljshus i lämpliga proportioner.
Blandningen bör ske på så lokal nivå som möjligt, helst
bör enfamiljshus och flerfamiljshus ligga sida vid sida.
Utifrån de här båda villkoren går det att ringa in ett
intervall för lämplig täthet. För att klara underlag till
kollektivtrafik bör tätheten vara betydligt högre än i
renodlade småhusområden med 10 - 15 bostäder per hektar (motsvarande ett exploateringstal på 0,10 - 0,20).
Men tätheten bör å andra sidan inte vara så hög att det
blir fråga om renodlade flerfamiljshus (som till exempel
i Hammarby sjöstad).
Inte för tätt. Inte heller för glest. Måttlig täthet. En
blandning av hustyper, gärna sida vid sida längs samma
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gata. Receptet låter kanske bekant? Det borde det göra.
Så byggde man europeiska städer under hundratals år.
Modellen stämmer med den förindustriella småstaden
(byggd före 1850). Och även med de trädgårdsförstäder,
som kom till i början av 1900-talet.
Med trädgårdsförstaden som förebild

Trädgårdsförstaden är en stadsbyggnadsmodell som
utvecklades i England vid sekelskiftet 1900. Modellen
blev snabbt populär också i Tyskland, Holland och i de
nordiska länderna. Den dominerade stadsbyggandet i
Europa fram till 1930, men föll sedan mer eller mindre
i glömska.
Exempel på svenska trädgårdsförstäder från 1920-talet
är Enskededalen i Stockholm, Änggården och Kungsladugård i Göteborg, Röda stan i Norrköping, Västra
Malmen i Kalmar, Egna hem i Landskrona. (Man ska
inte förväxla dessa trädgårdsförstäder med villastäder,
som till exempel Djursholm och Saltsjöbaden, med stora
friliggande villor på stora tomter.) Miljön i trädgårdsförstäderna anknyter till den svenska småstaden, det
vill säga till den nordiska trästaden. Husen, oftast i två
våningar, ligger mot gatan med trädgårdar på baksidan.
Hur har trädgårdsförstäderna utvecklats under de sjuttio,
åttio år som gått? Idag är dessa områden genomgående
mycket välhållna, attraktiva och socialt stabila. Några
har till och med med tiden fått en viss högstatusprägel,
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vilket är paradoxalt, eftersom de från början planerades
för ”småfolket”.
Vanliga argument mot trädgårdsförstäder

Det vanligaste argumentet mot att bygga nya trädgårdsförstäder är att den låga exploateringsgraden, eller
glesheten, skulle leda till alldeles för stor utbredning
och för långa avstånd. Det stämmer inte. För det första
är den genomsnittliga tätheten för all bostadsmark i
Storstockholm endast cirka 20 bostäder per hektar, alltså
lägre än tätheten i trädgårdsförstaden, som ligger på
25 - 30 bostäder per hektar. Vidare bör man veta att
bostadsmarken endast svarar för cirka 40 procent av den
totala tätortsytan i Storstockholm. Det finns alltså gott
om obebyggd mark innanför tätortsgränsen, där man
kan bygga nya trädgårdsstäder. Detsamma gäller i våra
övriga stora städer.
Ett annat argument (egentligen ideologiskt betonat) är
att ”varje tid måste bygga efter sina egna villkor”, och
att småstäder och trädgårdsförstäder i dag är ohjälpligt
passé. Det argumentet missar att det inte är husen som
är det mest intressanta i trädgårdsförstäder och småstäder,
utan stadsstrukturen (kvarter, gator, tomter och platser).
Det går att bygga fullt moderna hus, modernt inredda
för moderna människor i gamla stadsstrukturer. Det
görs också hela tiden.
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En ny strategi för hållbart stadsbyggandet
– sammanfattning

Låt mig sammanfatta. Förtätning i innerstäderna kan
endast svara för en mindre del av framtidens utbyggnadsbehov. Den stora utmaningen ligger i att utveckla nya
modeller för bebyggelse i ytterstaden, bebyggelse som
är på samma gång attraktiv och långsiktigt hållbar.
Den förindustriella småstaden och trädgårdsförstaden
är exempel på historiska stadsstrukturer som förtjänar
att tas upp som modeller. De uppfyller de viktigaste
kriterierna för långsiktig hållbarhet.
De är måttligt täta, med en täthet som ger underlag
för kollektivtrafik.
De kan inrymma olika hustyper sida vid sida: friliggande småhus, radhus och små flerfamiljshus. Detta ger
förutsättningar för en lokal mix av olika hushållstyper
(små och stora hushåll, med små eller stora inkomster).
Ett motmedel mot den ökande sociala segregationen i
dagens stadsbygd.
De är förhållandevis okomplicerade och billiga att bygga,
både vad gäller stadsplanekostnader och huskostnader.
Tvåvåningshuset är, och har alltid varit, den mest ekonomiska hustypen i termer av kostnaden för effektiv
bostadsyta.
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Sist men inte minst: de har visat sig attraktiva över
mycket lång tid. Det hänger säkert samman med att
stadsstrukturerna är småskaliga och flexibla, det vill
säga lätta att komplettera och bygga till i. Människor
har kunnat omforma dem i takt med att livsstilar och
preferenser förändrats.

Läs mera
Ann-Cathrine Åquist, Den miljövänliga staden – kompakt
eller gles?, Centrum för stadsmiljöforskning, Örebro
universitet, 2001
Johan Rådberg, Den svenska trädgårdsstaden, Byggforskningsrådet 1994
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Grönskan spelas bort
För stadsborna kommer närheten till park och natur
högt på listan när önskebostaden ska beskrivas. Ändå
är detta en del av stadsmiljön som ifrågasätts av såväl
politiker som entreprenörer och andra starka parter.
Risken är stor att stadens grönska gradvis trängs bort
i en process där ingen överblickar eller tar ansvar för helheten. Små, stegvisa och till synes oskyldiga intrång och
förtätningar kan i förlängningen leda till en stad som
ingen vill ha. Clas Florgård varnar för en sådan utveckling och pekar på en rad punkter som debattörerna
missat, men som borde vara självklara inslag i stadsbyggandet. Stadsgrönskan, säger han, är lika viktig
som husen.

Clas Florgård är professor i landskapsarkitektur
vid institutionen för landskapsplanering Ultuna,
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
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Det finns en paradox i det system vi byggt upp för planering och byggande: vi bygger för människor.
Människorna borde då vara en verkligt stark grupp i
processen. Men det är uppenbart att många beslutsfattare inte lyssnar. Den som ska använda den miljö vi
planerar för blir istället den svagaste parten.
På senare tid är det särskilt en del av stadsmiljön som
debattörer, byggentreprenörer, politiker och andra starka
parter har ifrågasatt: stadens grönska. I en debattskrift
presenterad på byggmässan i Älvsjö 2004 (Stockholm
at Large) talas till och med om det gröna som ”stoppkloss” och problem. Detta samtidigt som flera studier
av människors boendeideal visar på en stark önskan att
bo nära natur och grönska.
Stabila fritidsvanor och önskemål

Sedan mer än ett halvsekel tillbaka har det gjorts
undersökningar av hur människor använder sin fritid
och sin miljö. Ända in på 1990-talet visade de en stabilitet i både vanor och önskemål som var anmärkningsvärd.
Vad stadsbor gör kan sammanfattas i en mening: när
de går utanför dörren av andra skäl än att gå till jobbet
eller till affären, så går de ut för att ta promenader i
skog, mark och park.
I den senaste stora sammanställningen från 1991 hade
aktiviteten ”besöka släkt och vänner/gå på restaurant”
gått upp som god tvåa, men fortfarande var promena126

derna etta. Om man räknar in ”gå ut med hunden”
blir mönstret än tydligare, och många har ju hund just
för att komma ut dagligen. Den enda fritidsaktivitet som
angavs vara vanligare än att vistas i skog, mark och park
var ”lyssna på musik”.
Senare under 1990-talet kom nya tongångar. Det var
den nya urbana människan som sökte och krävde utrymme för sina aktiviteter. ”New urbanism” med rikt folkliv
på gator, torg, restauranger, kaféer och teatrar blev en
tanke som kom att genomsyra diskussioner och idéer
om den framtida staden.
Vid den tiden flyttade jag just åter till Stockholm efter
några års arbete ute i landet. Jag såg förändringen, och
jag tog till mig budskapet. Städerna borde få vara städer.
Med spänning läste jag en ny studie av en ung doktorand
i landskapsarkitektur, där bland annat folks vanor och
preferenser i bostadsområdena på det nya årtusendet
studerades. Men se: den bekräftade i allt väsentligt tidigare
fritidsvaneundersökningar. Mönstret var fortfarande
efter femtio års studier enastående stabilt. Ingen tvekan
om att man gärna går ut och äter, flanerar, tittar på
folk, men för de flesta är det grönskan just utanför
dörren som är det absolut viktigaste. Och den undersökningen har sedan bekräftats av andra: användningen
av stadsgrönskan minskar inte, den ökar.
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En klassfråga

Vi har alltså å ena sidan en väldokumenterad önskan
bland stadsborna att ha kvar sina grönområden, och å
den andra en stadsplanedebatt där ”det nya stadslivet”
och ”new urbanism”, är ledorden. I denna debatt deltar
såväl politiker som arkitekter och planerare. Allmänheten
deltar inte, eller åtminstone ytterst sällan. Den hörs
egentligen bara som proteströrelser när den nya urbanitetens program ska genomföras i form av byggande
i grönområden nära platser där folk bor.
I Stockholm till exempel lyckas politikerna driva igenom
förtätningsprojekt i söderort men inte i västerort, eftersom där bor de verbala invånarna med mäktiga nätverk
och möjligheter att påverka. Resurssvagare människor
förpassas till åskådarplats. Detta gör bebyggandet av
grönområden till en klassfråga. Men debattörerna – tolkningsföreträdarna? – har missat åtta väsentliga punkter.
Åtta förbisedda utmaningar/kritiska punkter

1. Den första är att kunskapen bland planerare och
beslutsfattare om grönområdenas värden är märkligt
grund, trots många års information. Grönskan ses mest
i ett skönhetsperspektiv, inte som en särskilt betydelsefull
del av staden och dess struktur. Skönheten är viktig,
men grönområdena har betydelse socialt, ekonomiskt,
biologiskt, funktionellt och för folkhälsan.
Socialt har stadsgrönskan blivit den viktigaste fritidstillgången för människor med små resurser och små
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möjligheter att utnyttja städernas kulturutbud eller att
resa. Ekonomiskt har den en avgörande betydelse
genom att bidra till att folk trivs där de bor, och stannar
kvar, vilket gör att problemen med nedgång och förslitning minskar. Som lekområde är grönskan självklar
och viktig, liksom för undervisningen av dagisgrupper och
skolbarn.
Biologiskt står den för mångfald. Tidigare har den
urbana grönskan setts som i och för sig viktig, men
den ”verkliga” mångfalden har ansetts finnas i områden
utanför bebyggelsen. Men det har visat sig att det i städerna tvärtom finns arter och livsmiljöer som inte finns
någon annanstans. Funktionellt har grönområdena en
väldokumenterad betydelse för stadsklimatet; för att
rena luften från föroreningar och för stadens ekologiska
uthållighet genom att ta emot dagvatten och en del av
de restsubstanser som bildas i staden.
På senare tid har forskare också konstaterat att grönskan
har betydelse för folkhälsan, dels naturligtvis genom att
erbjuda möjligheter till motion, men också för rehabilitering av sjuka. Och sist men inte minst har grönstrukturen, liksom vatten, en avgörande betydelse som
stadsbyggnadselement – för hur staden uppfattas, för att
göra den orienterbar och begriplig.
2. För det andra har vi en felaktig uppfattning om hur
människorna som bor i de utländska förebilderna för
129

den nya urbaniteten själva ser på sin miljö. Paris’ trottoarkaféer, Toledos gränder och Roms piazzor är underbara
miljöer. Visst kan de vara förebilder för svensk stadsplanering – i delar. Men vi häruppe verkar inte inse att
detta delvis är turistens eller studiebesökarens romantiserade bild av mellan- och sydeuropas städer. De som
bor där uttrycker det ungefär som att ”visst trivs vi, men
vi saknar det gröna!” För att skapa nya goda kvaliteter
ska vi naturligtvis göra det på ett sätt som inte tar bort
de – bitvis världsunika – kvaliteter vi redan har. Gräset
är härligt på andra sidan staketet, men det är härligt
här också, på ett annat sätt.
3. En tredje punkt är att beslutsfattare och planerare
ofta bortser från grönstrukturens fyra skalor. Först har
vi entrégrönskan. Vi ser den ofta som given, men när
till exempel invånarna i de östeuropeiska länderna nu
får ett eget ansvar för sin miljö är det denna som de
värnar om först. Där entrégrönskan varit eftersatt
inser man dess betydelse.
Nästa skala är gården och allmänningen, det halvprivata
rummet, det som används för daglig passage på väg till
arbetet eller affären. Därefter kommer mellanstadens
grönska med avgörande betydelse för områdenas karaktär. Denna karaktär är kanske den mest hotade idag.
Slutligen har vi de stora friområdena, grönkilarna, som
när de utformats som bäst skapat hela stadens struktur.
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Det är dessa områden som nu byggs bort med ”suburban
sprawl”, till exempel i de stora städerna i USA och
Australien, länder som vi förknippar med avsaknad av
god stadsplanering. Alla skalorna har var och en sin
betydelse och sina värden, och ingen skala ersätter en
annan.
4. Den fjärde punkten är att i praktiken är bebyggande
en process som inte går att vrida tillbaka, den är irreversibel. Det är sällan som ett bebyggt område omskapas
till park. Men önskan om att bygga beror på ett byggvärde just nu. Beslut om att bebygga är strategiska beslut
och borde som sådana vara långsiktiga, men fattas ofta
utifrån problem för stunden.
5. Människors önskan att bo centralt i städerna skapar
en motsats, som ger punkt fem. Å ena sidan behövs mark
att bygga på. Det kan bli grönområdena som tas i
anspråk. Men å andra sidan bygger man då bort en del
av just det som gjorde stadskärnan attraktiv. Frågan har
till exempel ställts varför amerikanska städer dör inifrån,
medan det är kärnan som är attraktiv i de flesta europeiska städer. En del av svaret finns i ”edge-city-problematiken”. Tvärtemot vad man ofta tror vill också de
boende i de amerikanska städerna ha nära tillgång till
grönområden. När de gröna kilarna byggs igen förlorar
områdena i attraktivitet. Människorna flyttar utåt,
bland annat för att få tillgång till grönska.
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6. Den sjätte kritiska punkten är att mellanstaden byter
generation. Nu gör svenska och invandrade miljonprogramsfamiljer bostadskarriär. Och vart flyttar de? Jo,
till traditionella svenska fyrtio- och femtiotalsområden.
Just de områden som nu har ett hårt förtätningstryck
är de som är mest attraktiva. Reaktionen på det borde
inte vara att bygga bort de värden mellanstaden har, utan
att vårda de värden som finns i dessa områden, till
exempel stora ytor med utvecklingsbar grönska.
7. För det sjunde finns en bortsedd ”naggas-i-kantenproblematik”. En väl tilltagen park kan se ut att ge gott
om utrymme för mindre exploateringar i perifera delar.
Men alla byggnader, oavsett funktion, har ett så kallat
influensområde. Den som använder parken känner
intuitivt att området närmast till exempel ett bostadshus är en halvprivat sfär. Det känns helt enkelt inte
behagligt att vistas där om man ska solbada, ha picknick
eller spela brännboll. Eftersom zonen ”inte används”
kan den då verka vara möjlig att bebygga utan att parkens
värde i övrigt minskar. Men de nya byggnaderna skapar
sina nya influensområden, och den i praktiken
användbara centrala delen av parken minskar.
Problemet är detsamma i de stora grönkilarna. Är de
tillräckligt stora ger de besökarna en känsla av att befinna sig på landet, eller åtminstone inte i staden. Men
om en kantzon exploateras kan återstoden förlora de
egenskaper som gav dem känslan av frihet – zonen var
ett ”respektavstånd”.
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8. Och för det åttonde: De små stegens tyranni. Ett
litet steg betyder inget för helheten, men många små
steg sammantagna kan bli förödande. Utan att någon
kanske reagerat särskilt mycket på ett enskilt projekt
skulle i många fall reaktionen ha blivit stark om alla
små projekt presenterats tillsammans. En enstaka förtätning kanske i sig är betydelselös för stadens kvalitet
– men alla tillsammans kan vara en kvalitetskatastrof.
Angrepp från flera håll

Angreppen på städernas grönytor kommer från många
håll, ofta förstärkta av varandra. En mäktig grupp är
byggarna, entreprenörerna. Läser man deras branschtidning verkar synsättet vara att det är bra att det byggs,
oavsett var och för vilket syfte. Det må vara en parts
rättighet att förfäkta en sådan åsikt, även om den är
primitiv. Märkligare är kravet om en viss typ av byggande, i det här fallet i grönområden. Men det kanske
är enklare att få till ökat byggande genom att hänga på
de trender som gäller för tillfället.
Bland tongivande politiker är omsvängningen under
det senaste halvseklet anmärkningsvärd. Från att ha varit
något man unnade sig trots brist på pengar, säger man
sig nu att parker och grönområden måste bebyggas av
ekonomiska skäl. Investeringar är redan gjorda i en
infrastruktur, ofta med överkapacitet, som är klar att
använda. Och politikerna tar till sig av de argument
som planerare och debattörer förser dem med – trots
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att resultatet går emot de flesta av dem man beslutar för.
Planerarna å sin sida verkar arbeta i flera traditioner
som får betydelse för hur grönfrågorna behandlas. En
sådan tradition är att de vill ha saker gjorda. Att bevara
det befintliga, även om det har kvaliteter, ses som passivt.
En annan tradition är trendkänsligheten. Det är
naturligtvis rätt att ta till sig goda erfarenheter och
nytänkande, men det blir fel om nydanandet genomförs
bara för att det råkar vara det som gäller just nu.
Grönskan lika viktig som husen

Vad jag skrivit här om byggare, politiker och planerare
är naturligtvis en nidbild, om den inte nyanseras. I
själva verket är de allra flesta kloka och tar sitt ansvar
för de människor de är satta att tjäna.
Men när det gäller stadsgrönskan räcker det inte med
att nästan alla inser dess värde. Dels finns problemet med
irreversibiliteten. Varje kommunalval och varje generationsskifte bland planerare kan göra att personer som
hellre exploaterar träder till. Beslut kan då leda till att
värdefull grönska blir bebyggd mark, och det kan inte
ändras på många år, kanske aldrig. Dels är det de små
stegens tyranni. Ingen tar idag ansvaret för alla små
steg sammantagna. Varje förtätning för sig kanske är
betydelselös för stadens kvalitet – men alla förtätningar
tillsammans kan ge en stad ingen vill ha. På lång sikt
blir alla förlorare.
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Nej, det gröna är ingen ”stoppkloss”. Stadsgrönskan är
lika viktig som husen, torgen, vägarna, monumentalbyggnaderna, och tillhör stadens landmärken. Den
tillfredsställer människans behov av åldrig natur tillsammans med modern kultur.

Läs mera
L. Holm & P. Schantz (redaktörer), Nationalstadsparken
– ett experiment i hållbar utveckling, Formas 2002
Stadens parker och natur, Boverket rapport 1994:12
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Stadsplanering på entreprenad?
Mikael Granberg ställer frågan om vem som styr i staden
och vem som tar ansvar för stadens utveckling. Hans
svar är att stadsplaneringen till stor del sker i slutna rum
med privata företag och ekonomiskt starka grupper
som pådrivare. Folkvalda politiker, tjänstemän, och i än
högre grad vanliga invånare, har liten insyn i hur besluten
fattas, av vem och av vilka. Om inte de offentliga
aktörerna kan stå emot riskerar vi att få ett slags
stadsplaneringsentreprenad där privata intressen
tagit över.

Mikael Granberg är filosofie doktor i statskunskap
vid Centrum för urbana och regionala studier,
Örebro universitet.
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Runt omkring oss pågår ständigt politiska processer som
på olika sätt berör vår vardag. Ofta går de oss spårlöst
förbi fast vi borde känna till dem, och till och med
delta i dem. Ibland tar de sig konkreta uttryck; vi upptäcker plötsligt att en gata har fått en ny sträckning, att
ett bostadshus håller på att byggas där det tidigare var
industriområde eller skogsmullarna brukade hålla till.
Det som hänt är att stadsplaneringen har lämnat ett
avtryck i staden. Ett avtryck som påverkar oss som bor
där. Denna artikel handlar om stadsplanering och
politik. Den grundläggande frågan är vem som styr i
staden, medborgare eller elit, och vem som tar ansvar
för stadens utveckling.
Motsägelsefulla krav

Innan vi diskuterar vem som styr och ansvarar ska vi titta
lite närmare på vad som påverkar stadsplaneringens
utformning och vilka krav som ställs. Ser vi på planeringen som en politisk process kan kraven delas in i tre
kategorier: effektivitet, rättssäkerhet och demokrati.
Frågan om vad som menas med effektivitet är inte helt
enkel att besvara. Effektivitet kan handla om ekonomi,
om att uppnå sina mål till minsta möjliga kostnad eller
att nå sina egna mål i konkurrens med andra. Effektivitet
kan också vara att så snabbt som möjligt gå från idé till
handling, exempelvis från byggidé, via plan, till byggstart.
Rättssäkerhet är en viktig del av en rättsstat som den
svenska. Offentligt utövad makt ska ske inom ramen
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för lagarna och förhindra att medborgarna behandlas
godtyckligt. Lagstiftningen ger stadens invånare rätt att
klaga på offentliga beslut och få dem prövade. Ett viktigt
exempel på en lag som påverkar stadsplaneringen är
Plan- och bygglagen.
Vad som menas med demokrati är inte heller lätt att svara
på. I Plan- och bygglagen betonas deltagardemokratin,
som avser invånarnas deltagande och inflytande i stadsplaneringen. Det kan också handla om representativ
demokrati, det vill säga invånarna representeras av valda
politiker och partier.
Kraven på effektivitet, rättssäkerhet och demokrati kan
sägas vara normativa, dvs. de fokuserar på hur stadsplaneringen bör fungera. Sannolikt är det så att förväntningar och praktik inte alltid kan förenas. Det är
därför befogat att oroa sig för om någon kan hållas ytterst
ansvarig för stadsplanering och stadsutveckling. Om
inte balansen mellan demokrati och effektivitet kan upprätthållas finns risk att kraven på ökad effektivitet får
negativa konsekvenser för demokratiska värden som
insyn och utkrävande av ansvar.
Planeringens praktik

Kraven på stadsplaneringen är alltså komplicerade och
ibland motsägelsefulla. I praktiken är det ofta effektiviteten som prioriteras. Men det är en prioritering som får
konsekvenser för såväl rättssäkerheten som demokratin.
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Den påverkar också svaret på frågan vem som styr planeringen. Om tyngdpunkten ligger på demokrati ökar
detta möjligheterna till inflytande för stadens invånare.
Betonas däremot effektiviteten öppnas dörren för dem
med ”rätt” resurser.
Politiker och tjänstemän saknar ofta tillräckliga resurser
för att kunna genomföra det de vill, och planeringen
sker istället tillsammans med privata aktörer. Ett sådant
samarbete kan öka effektiviteten, men det kan också
vara problematiskt. Stadsplaneringen kan komma att
styras av förhandlingar i mer eller mindre slutna rum, och
utomstående får svårt att ta del av vad som händer. Men
bristen på insyn får också konsekvenser för möjligheten
att utkräva vad som brukar kallas det demokratiska
ansvaret.
Att invånarna på ett eller annat sätt kan följa stadsplaneringens procedurer är nödvändigt om de ska kunna
ställa politikerna till svars. Det demokratiska ansvaret
innefattar en bedömning av politikernas prestationer
som kan vara vägledande vid kommande val. Insynen är
också nödvändig för att undanröja misstankar och
avslöja oegentligheter. Den är en grundförutsättning
för ett meningsfullt deltagande med avsikt att påverka.
Mellan demokrati och effektivitet – ett exempel

Västerås har under 1900-talet genomgått stora förändringar i takt med industrialiseringen och välfärds140

statens utveckling. Under de sista decennierna skedde
en tillbakagång allt eftersom industriproduktionen avtog,
välfärdsstaten krympte och de ekonomiska villkoren för
planeringen förändrades. Det är från denna tidpunkt,
1980- och 1990-talen, vi hämtar ett konkret exempel på
svensk stadsplanering mellan demokrati och effektivitet.
När intäkterna minskade och arbetslöshet och växande
omsorgsbehov ökade trycket på ekonomin, valde politikerna att prioritera de kommunala kärnverksamheterna – vård, skola och omsorg. Bygg- och infrastrukturprojekt måste följaktligen bära sina egna kostnader.
Parallellt med detta arbetade politiker och tjänstemän
med en ny vision som skulle omvandla Västerås från
stagnerande industristad till den expansiva ”Mälarstaden”.
Mälarstadsvisionen kom att prägla stadsplaneringen
under 1990-talet. Ett uttryck för detta var Östra hamnen,
ett gammalt hamnområde som spelat ut sin roll som
industrihamn och nu var ett mer eller mindre övergivet
område mitt i staden. Denna plats ville nu företrädarna
för kommunen omvandla till ett ”profilområde” inom
ramen för vision Mälarstaden. Men resurserna saknades,
och samarbete inleddes med ett stort internationellt
byggföretag. Kommunala tjänstemän och representanter för byggföretaget ingick i lagarbetet. Inga politiker fanns med i de styr- och projektgrupper som tillsattes för att genomföra exploateringen av hamnen.
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På senhösten år 2001 inleddes exploateringen och vintern
2003 flyttade de första invånarna in i området, som
bestod av exklusiva bostadsrätter med sjöutsikt.
Starka eliter styr

Vem styr i staden och vem tar ansvar för stadens utveckling var den fråga vi inledde med. Svaret på frågan om
vem som styr blir föga överraskande: resursstarka eliter.
Är detta ett problem? Ur effektivitetssynpunkt finns en
hel del positivt att säga om offentlig-privata koalitioner.
I fallet Västerås lyckades politiker och tjänstemän skapa
ett väl fungerande samarbete och lyckades därigenom
uppnå sina mål. Resurser mobiliserades framgångsrikt
och insatserna av skattemedel var sannolikt mycket små.
Om vi istället ser på planeringen ur ett demokratiperspektiv blir bilden mer illavarslande. I Sverige är
stadsplanering en offentlig verksamhet som sker inom
ramen för det kommunala planmonopolet och den
kommunala demokratin. När effektiviteten prioriteras
påverkas planeringsprocessen. Detta är tydligt i exemplet
från Västerås. Stadsplaneringen riskerar att bli ett spel
i slutna rum med negativa konsekvenser för både
rättssäkerhet och demokrati.
Begränsade möjligheter att påverka

Detta leder över till frågan om vem som tar ansvar för
stadens utveckling. När en grupp resursstarka aktörer
driver en process från idé till förverkligande medför
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detta att andra parter, både de folkvalda politikerna
och, i ännu högre grad, vanliga invånare inte ges någon
insyn i de beslut som togs, varken hur eller av vem.
Utan insyn är möjligheterna till inflytande mycket
små. För exempelvis fritidspolitiker och stadsinvånare
blir det svårt att påverka och möjligheten att utkräva
ansvar är närmast obefintlig.
Om politiker och tjänstemän inte förmår axla det övergripande ansvaret för hela stadens utveckling kan det
få långtgående konsekvenser. Står de inte emot kraven på
effektivitet riskerar vi att få ett slags stadsplaneringsentreprenad, där privata intressen tar över. De offentliga
aktörerna hamnar då i bakvattnet och kan inte längre
företräda stadens invånare. Om utvecklingen når dithän riskerar vi att offra ansvaret för helheten och
demokratin på effektivitetens altare.

Läs mera
Michael Granberg & Åsa von Sydow, Planeringens
utmaning – att balansera effektivitet och demokrati, i
tidskriften PLAN, nr 5-6 2004
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Värdet på förortsbörsen
Ett bostadsområdes rykte styrs mer av negativa
förväntningar än av fakta och saklig information. Det
hävdar Kerstin Bodström i följande artikel om boendesegregation och drar en parallell till börsmarknadens
sätt att fungera. Hon menar att sådana ”betingade”
förväntningar kan vara svårare för samhället att bemästra
än reella fördomar. Detta har länge kunnat iakttas i USA,
och den svart-vita amerikanska segregationen får här
bilda bakgrund till hennes egna svenska erfarenheter.

Kerstin Bodström är filosofie doktor och lektor
vid institutionen för kulturgeografi, Stockholms
universitet.
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I augusti 2004 sändes i radions P1 en intervju med
anledning av aktuella våldsbrott och vandaliseringar i
Malmöförorten Rosengård. På reporterns fråga om vad
man borde göra svarade en tonårsflicka, efter att först
ha presenterat sig som invandrare, att man måste bryta
segregationen. Vad hon ansåg detta betyda sa hon också,
nämligen att där skulle finnas 50 procent invandrare
och 50 procent svenskar, ungefär.
Flickan demonstrerade därmed dels att hon själv som
boende i Rosengård delar upp befolkningen i två kategorier, dels att hon bedömer att var och en av grupperna
borde utgöra omkring hälften av stadsdelens invånare.
Varför två kategorier? Varför just hälften? Skulle mamman
till ett ”svenskt” barn i Rosengård – eller i Täby – ha
svarat på samma sätt?
I en amerikansk segregationsstudie, American Apartheid,
från 1993 svarar både den svarta och den vita befolkningen att integration mellan vita och svarta är angelägen. Den vita befolkningen angav att detta, omsatt i
siffror, betyder att några, men inte mer än fem procent
av befolkningen i ett bostadsområde borde bestå av svarta,
medan den svarta befolkningen svarade att minst 50
procent borde vara svarta – men inte så mycket mer.
Få forskningsresultat rymmer så mycket provokativ
information om segregationens väsen och om maktklyftor mellan grupper som detta amerikanska. Här
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påvisas de starka krafter som delar upp storstäderna i
Amerika. Rasism ringas in som en nyckelförklaring.
Segregationen i storstäder är emellertid ett universellt
fenomen, och drivkrafterna är i princip desamma världen
över. Det är ett spel mellan grupper om makten över
storstadens utrymmen, men likväl med intressanta
variationer.
Från Amerika till Alby

Jämförelsen mellan Sverige och USA är en ren tillfällighet, som förklaras av att jag mötte just det här forskningsresultatet precis vid den tid då jag själv analyserade
mina erfarenheter från Stockholmsförorten Alby. Min
bas för forskningen där utgörs främst av samvaro och
kontinuerliga samtal med ett trettiotal skolbarn och deras
familjer. De amerikanska studierna bygger på stora
insamlade material runt om i USA, mina däremot på
en liten grupp människor i ett område i en stad – men
med intensiv och lång närvaro.
Alby brukar enligt alla gängse klassificeringssystem hamna
i kategorin segregerad och därmed “problematisk” stadsdel. Inkomster, valdeltagande, brott, skolresultat, bidragsberoende, arbetslöshet och hälsa är variabler som vanligen
används för att identifiera segregation. För dessa registreras i Alby värden som i stort sett samtliga avviker negativt
från genomsnittet.
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Säger man segregerade förorter menar man i såväl dagligt
tal som i politisk retorik dem med till exempel låga
inkomster och hög arbetslöshet. Själva ordet segregerad är emellertid lika relevant för till exempel
Djursholm med extremvärden rakt motsatta Albys.
Segregation är ett begrepp som används för att uttrycka att människor som lever under olika villkor
lever geografiskt åtskilda.
Förväntningar betyder mer än fakta

Funderingar kring flyttning upptar en mycket större
del av albybornas tankar än de gör i andra, mindre hårt
segregerade stadsdelar. Studierna visar tydligt att den
segregerade positionen varken kan förklaras av områdets
läge, av brister i service eller utbudet av arbetsplatser.
Inte heller, i den utsträckning man ibland förleds tro,
av bebyggelsens utformning.
Med allt detta, det vi för enkelhetens skull kan kalla
fakta, är Albyfamiljerna påfallande nöjda. I stället är
det förväntningarna på Alby framåt i tiden som föder
tankar på och avgör beslut om flyttning.
De negativa förväntningarnas roll för utvecklingen ger
“stadsdelsmarknaden” ett starkt spekulativt inslag, en
tydlig börskaraktär. I detta börsvärde spelar skolan en
stor roll – som spegel av sin stadsdel och som en stark
egen kraft i segregationsspiralen. Det var ett av mina
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skäl att ha just skolan som plattform vid studierna av
Alby.
Segregationen är styrd av förväntningar, kanske mer
styrd av förväntningar än av fakta.
Omgivningens bild

En följd av förväntningarnas stora roll i tankar och
beslut är att man som invånare i Alby är extra uppmärksam på omvärldens omdömen om den egna stadsdelen. Ett rapporterat rån på Södermalm får inte
samma effekt som ett rapporterat rån i Alby, där det
förstärker negativa förväntningar.
Detta gäller i högsta grad medias rapportering, men
även andra rapporter och berättelser påverkar. Vem
säger vad om Alby, och varför? Vem förmedlar bilder
från skola, förskola etc? Och vem är det som forskar
om Alby?
Gemensamt för alla beskrivningar av området är att de
inte förmedlas till världen av personer som själva bor i
stadsdelen, utan av “utvånarna” (min egen benämning).
Segregationen påverkar och påverkas av omgivningens
uppfattningar. Detta cirkulära beroende präglar vardagsliv och beslut på alla nivåer i stadsdelen.
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Utvånarnas makt

Den negativa rapporteringen berör tydligt stadsdelens
invånare. Den skapar förstämning och ilska, men också
trots och kampvilja. Så gott som samtliga albybor
anser att den bild omgivningen ger av stadsdelen är
sämre än verklighetens.
Det som sägs i rapporterna kan mycket väl vara sant.
Rapportörer gör dock sina urval av sanning. Väljer
man till exempel att endast rapportera om brott har
man gjort ett urval som påverkar stadsdelen negativt.
Forskning och journalistik kan även när den är sann
representera ett snett urval av sanning. Det drabbar
särskilt ofta just segregerade stadsdelar. Massmedia,
men även forskningen, har en tendens att förstärka
problemen.
Likheter med börsmarknaden

Att människor flyttar till och från stadsdelar är i sig
inget anmärkningsvärt. Men i Alby känner man sig mer
beroende av vad medinvånarna företar sig än man gör
i andra stadsdelar. Varje flyttning från området aktualiserar funderingar på att själv flytta, eller låta sina
barn byta skola.
Att grannarna faktiskt flyttar är emellertid inte det enda
som får effekter. Väsentligt är också hur varje invånare
bedömer att deras grannar och medinvånare sannolikt
kommer att agera i framtiden.
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Det är således förväntningarna på andras handlande som
skiljer situationen i Alby från den i andra områden.
Likheterna med aktieägarnas agerande på börsmarknaden är påfallande.
Segregationen styrs av flyttningar, inte minst “frånflyttningar”. Dessa är smittsamma och ger som alla
smittor snöbollseffekter.
Intoleransen hos andra

Enligt de amerikanska studierna kalkylerar de vita
invånarna uttalat med att de flesta andra vitas tolerans
är mindre än den egna, att andra är mer känsliga för
andelen svarta i området. Många flyttar redan av det
skälet. De bedömer att andra säkert kommer att flytta
när antalet svarta ökar, och det gäller att agera tidigt
om man vill få huset sålt.
Detta har i Amerika fått beteckningen “white flight”.
Här i Sverige kan situationen överföras till invandrartätheten, eller “svenskglesheten”, som Roger Andersson
använt som klargörande uttryck i Den delade staden
(2001).
De som har störst resurser att välja bostadsområde väljer
också, något generaliserat, bort de områden där de med
sämst resurser att välja bor – nästan oavsett dessa
områdens utformning och läge.
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Ren svenska

Det skäl man i Alby oftast uppger som utlösande för
ett flyttningsbeslut är att alltför många inte talar “ren
svenska”. (Jag väljer här att istället använda uttrycket
“icke modersmålssvenska”.) Få av dem säger sig ha något
emot att bo med de grannar de har, och få har negativ syn
på invandrare. De flesta finns ju själva i den kategorin.
Det är istället det mer svårfångade faktum att man tror
att en befolkning med alltför få modersmålssvenskar
får andra att inte flytta till området och, inte minst, får
många att flytta därifrån, vilket i sin tur avgör det egna
valet att flytta eller stanna.
Man kalkylerar ständigt med andras tänkta beslut. Det
betyder att för var och en som flyttar, och i synnerhet
när den som flyttar är just modersmålssvensk, så ökar
också vaksamheten hos dem som bor kvar. Ska man
kalla det rasism, eller är “betingad vaksamhet” mer
relevant? Kvar står ett avståndstagande som successivt
förstärker sig självt och som vi alla bidrar till, var och en
för sig, men också genom våra officiella institutioner.
Raka besked

Albybornas åsikter ifråga om språket är samstämmiga:
Ingen individ eller grupp vill att andelen modersmålssvenskar ska vara så liten som den har blivit i Alby. Det
är inte av kärlek till svenskar, det är språket det gäller.
De flesta är också starkt medvetna om att andelen har
sjunkit i allt snabbare tempo under senare år, och har
blivit än mer avvaktande.
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Det är ett rakt besked om problemet, men likväl svårt
att finna lösningen på.
Förväntningar kopplas till språket

I ett reportage i Dagens Nyheter den 29 augusti 2004
förmedlades i upprörd ton att lärare med invandrarbakgrund inte får tjänst i den svenska skolan trots
utbildning för jobbet. Är rektorerna främlingsfientliga?
Ja, så tolkade en ansvarig för invandrarlärarnas vidareutbildning situationen. Jag tror hon har fel. Hon
påpekade vidare att “den mångkulturella elevsammansättningen på skolorna är dåligt speglad i antalet anställda
lärare”.
Rektorerna vet det många studier bekräftar: skolbarnsföräldrarna är ytterst känsliga för om en lärare inte talar
“ren svenska”. Vem har åstadkommit detta? Jo, en omvärld
som så tydligt annonserar att det krävs “ett gott språk”
för att gå vidare i skolan, få jobb, för att kunna delta i
samhällslivet.
Förväntningarna kopplas till språket. Paradoxen är tydlig:
man diskriminerar invandrare för att inte invandrare
ska bli diskriminerade. Språket blir barriär mer än bro.
Intressant jämförelse

Tillbaka till den amerikanska studien. Förvisso är det
många faktorer som skiljer den svenska situationen
från den amerikanska. Det gör jämförelsen extra intressant.
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I USA handlar frågan om svarta och vita, i Sverige om
“svenskar” och den otydliga gruppen “invandrare”. I
USA har de båda grupperna i princip språket gemensamt, medan i Sverige defekter i språket hos den ena
gruppen uppfattas vara avgörande i segregationsspiralen.
I USA ligger de segregerade områdena i städernas
innersta och äldsta delar, i Sverige i de yttre och
modernare.
Segregationsprocessen kan antagligen inte förklaras av
vare sig språk, gruppernas sammansättning eller
bebyggelsens ålder och utformning var för sig. Varför
får man ändå samma tendens som resultat?
Diskriminering är den amerikanska rapportens svar, såväl
olaglig som laglig, såväl grov som subtil. En fyrahundrasidig forskningsrapport har samlat de svenska fördomarna
mot invandrare under den dubbelbottnade titeln Even
in Sweden (2000). Stadens rasifiering (1997) är en
skrift med liknande anslag. Fördomarna bär vi alla tillsammans upp.
Segregationen har alltför länge betraktats som ett problem
som främst häftar vid de boende i den segregerade
stadsdelen. I själva verket skapas den av oss alla – som
boende på andra håll, som lärare, som journalister,
som forskare.
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Missriktade insatser?

Finns det hopp för segregerade områden? Såväl Sveriges
som USA:s officiella svar är ja, men har olika innebörd.
Hos invånare och utvånare i gemen är sannolikt svaret
osäkrare. Trots svenska systematiska insatser sedan dryga
decenniet tillbaka har klyftan mellan storstädernas stadsdelar vidgats. Det säger emellertid inte så mycket om
den faktiska situationen i varje stadsdel. Inte heller
säger det något om kraften i insatserna. Kanske hade
klyftan varit större utan dem, kanske inte.
Samhällets insatser har kritiserats för att vara otillräckliga,
felriktade, auktoritärt uppifrånbetonade, kortsiktiga etc.
På senare tid har, mycket relevant, också påpekats att
de alltför ensidigt varit riktade mot segregerade områden
där konsekvenserna är tydliga, medan orsakerna finns
att söka i omvärlden.
Relativ attraktivitet

Det finns också en ambivalens i det faktum att samhället
riktar insatser till områden som bedöms som segregerade
och samtidigt bygger nya områden som är helt oåtkomliga för en stor del av befolkningen, till exempel
Hammarby sjöstad. Man bekämpar segregationen med
ena handen och befäster den med den andra.
Segregation är ett mått på relativa skillnader i attraktivitet
mellan bostadsområden mer än på absoluta förtjänster
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och brister. Nya områden för enbart välbärgade har också
effekter på segregationen.
Ljusglimtar

Utrymmet här medger bara några rapsodiska exempel
på ljuspunkterna. Det finns tydliga exempel på att man
lär av misstagen och ändrar inriktning på insatserna. I
Sverige arbetas idag över hela fältet, med allt från språkstöd till fasadrenovering, vilket är väsentligt när
orsakskedjorna är så otydliga. Försök att mobilisera
kraften hos invånarna kombineras med initiativ utifrån,
till exempel etableringen av Cirkus Cirkör i Alby.
Nytt är också att man numera uppmärksammar omvärldens attityder och bevakar diskrimineringsinslag. Att
betona möjligheter istället för problem är ett förhållningssätt som med viss framgång tillämpats i till
exempel Alby.
Erfarenhet visar att tiden läker vissa “segregationssår”.
Södermalm har till exempel från att ha varit en illa
sedd stadsdel nu blivit en värld fylld av honung.
Hökarängen har gått ”från gangstersamhälle till idyll”.
Men inte har det gått fort.
Att invånarna går samman i gemensamma ansträngningar borde ge kraft åt kampen mot utvånarbilderna.
Metrobilagan Gringo, som i augusti 2004 kom ut med
sitt första nummer, är ett gott försök. Där protesteras
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mot “en journalistik som idag skildrar utifrån och
uppifrån”. Den vill utmana det faktum att “integrationspolitiken har diskuterats på ledarsidorna av en Per eller
Anna”, och undrar när “Abdul eller Manuela från förorten senast fick komma till tals?”
Vad som sällan kommer fram i debatten är att de
stadsdelar som i Sverige klassas som segregerade faktiskt
har en annan karaktär än många andra länders motsvarigheter, till Sveriges fördel. Detta gäller förvisso USA:s,
men också andra länder i Europas.
Självrannsakan

Segregationsproblemet med de mekanismer som beskrivits i artikeln har en tendens att förstärkas av den uppmärksamhet och publicitet det får, det vill säga även
genom denna text. Värt en självrannsakan är också att
segregationen ger arbete åt tjänstemän, politiker och
andra. Den har blivit ett näringsfång för en stor grupp
utvånare – däribland forskare.

Läs mera
Roger Andersson, Skapandet av svenskglesa bostadsområden. Ur Lena Magnusson (redaktör), Den delade
staden, Boréa, Umeå 2001
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med, Meddelande 118 från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2003
Sara Ringö, Från ett gangstersamhälle till idyll. Minskar
sociala problem i bostadsområden med tiden?, Uppsats
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Proteströrelser
– ett nödvändigt
komplement
De urbana proteströrelserna har mestadels sin grund
i att det saknas politiska alternativ för dem som har en
annan mening om stadens framtid. Rörelsernas utomparlamentariska agerande skapar ofta konflikter och
problem. Men de har utan tvekan sin plats både i samhället och politiken, säger Ulf Stahre och pekar på deras
roll som innovatörer och pådrivare av utvecklingen. I
följande artikel beskriver och analyserar han de avtryck
rörelserna gjort i stadspolitiken från den uppmärksammade almstriden och framåt.

Ulf Stahre är filosofie doktor i etnologi och verksam vid etnologiska institutionen, Stockholms
universitet.
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Kungsträdgården i Stockholm en ljus försommarnatt
den 12 maj 1971, klockan 03.05: Motorsågssmatter,
skrikande människor, ridande polis, batonger, hundskall,
slagväxling, tumult. Ett kaos som till slut stannar av.
Klockan 03.20 avbryts polisingripandet, gatukontorets
arbetare fraktar bort sin utrustning, människor återsamlas och demonstranter håller vakt vid träden. Ett
tiotal av dem har klättrat upp i de nyutslagna trädkronorna. Klockan 04.15 rapporteras att allt är lugnt
och att huvuddelen av demonstranterna lämnat platsen.
Det så uppmärksammade slaget om almarna i
Kungsträdgården handlade om tretton almar som stod
i vägen för en planerad butik i en ny tunnelbanestation.
Men almstriden blev något mycket större. Den kom
att få stor symbolisk betydelse och innebar en vändpunkt för Stockholms stadsomvandling och för medborgardeltagandet. Almstridens symboliska betydelse
hade flera dimensioner. Almarna betydde en folklig
seger över maktfullkomliga beslutsfattare, och stopp
för rivningar och betongbyggen i city. Almarna stod
för en levande storstad; de symboliserade en annan,
alternativ stad.
Samtidigt kom striden att innebära något mycket
negativt för många av dåtidens beslutsfattare. Almarna
stod här för gatans parlament och dess förakt för
demokratiskt fattade beslut. Almarna sågs som ett hot
mot det demokratiska systemet; de betydde nederlag
och prestigeförlust.
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Visionen om en alternativ stad

Almstriden var det mest påtagliga uttrycket för den så
kallade byalagsrörelsen. Denna rörelse växte snabbt
fram i Stockholm år 1968 som en reaktion mot omvandlingen av den centrala staden, men också som en
följd av tidens allmänna radikalisering.
Det anmärkningsvärda med byalagen var de lyckades
samla ett så brett stöd från människor i alla åldrar och
med olika politiska åsikter. Byalagsrörelsens vision om
en alternativ stad innebar en mindre kommersiell och
bilfriare miljö, där medborgarna deltog i planeringen.
Samverkan mellan människorna var fundamentalt, vilket
namnet byalag – bondesamhällets samarbetsorgan – ville
visa på.
Byalagsrörelsens protester tillsammans med en allmän
tillbakagång i Stockholmsregionen ledde till att de mest
kontroversiella byggprojekten övergavs. Rörelsen upphörde mot slutet av sjuttiotalet, eftersom några hot
mot stadsmiljön då inte längre tycktes finnas.
Trafiken i fokus

Det skulle dröja fram till nittiotalet innan nya miljökonflikter aktualiserades i Stockholm. Det så kallade
Dennispaketet, framförhandlat 1990-1992, föreslog
en omfattande utbyggnad av trafikleder och järnvägar.
Mycket snabbt mobiliserades en ny stadsmiljörörelse
mot förslagen.
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Denna rörelse bestod av ett stort antal sinsemellan
mycket olika organisationer. Mer än 120 grupper
beräknas ha deltagit i protesterna. Därtill kom en rad
enskilda som verkade på egen hand. Det som förenade
dem alla var motståndet mot trafiklederna.
Rörelsens agerande var både strategiskt genomtänkt
och framgångsrikt. Slutpunkten kom i februari 1997,
när den socialdemokratiska regeringen beslutade avveckla
stora delar av Dennispaketet.
Den stora skillnaden jämfört med byalagsrörelsen var
komplexiteten jämte avsaknaden av en gemensam vision
om vilken stad man ville ha. Nittiotalets rörelse agerade
liksom byalagen mot trafikleder och biltrafik. Men där
stannade målen för stadens framtid.
Protest mot nyliberal politik

Under slutet av nittiotalet uppstod nya rörelser, som kan
betecknas som stadspolitiska. De riktade sig mot den
pågående stadsomvandlingen, främst den nya stadspolitik som under det borgerliga maktinnehavet 19982002 präglades av utförsäljningar och privatiseringar.
År 1999 bildade ett tjugotal organisationer nätverket
Stockholm inte till salu, med syfte att verka mot den
nyliberala stadspolitiken. När socialdemokraterna fick
makten i Stockholm tre år senare modifierades politiken,
och nätverket upphörde året därpå.
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En betydligt radikalare organisation, Planka.nu, bildades
hösten 2001. Enligt den borde kollektivtrafiken vara
gratis. Man uppmanade till avgiftsstrejk, det vill säga
gratisåkning genom att ”planka” in genom spärrarna
till tunnelbana och pendeltåg. Därmed pekade organisationen på en av den nyliberala stadspolitikens
kärnfrågor: att enskilda till stor del själva måste betala
för offentlig service som till exempel allmänna kommunikationer.
Globaliseringsrörelsen

Under 2003 började globaliseringsrörelsen agera genom
gruppen Globalisering underifrån. Inom den globaliseringskritiska rörelsen hade man börjat inse att protesterna
vid de internationella toppmötena mot nyliberalismen
måste kompletteras med lokalt engagemang i vardagliga
frågor.
Begreppet allmänningar blev något av ett nyckelord. Det
gavs en vidsträckt innebörd och omfattade ”gatorna,
luften, kunskapen, den offentliga välfärden, torgen,
vattnet och offentligheten”. (Kampen om allmänningarna, 2004). I ett kampanjupprop kan man läsa:
“Sjukvård och transportsystem är grundläggande samhälleliga områden, allmänningar, som måste vara öppna
och tillgängliga för alla som behöver dem. De är inte
att betrakta som offentliga egendomar som kan köpas
och säljas av staten, utan ALLMÄNNA utrymmen som
tillhör dem som använder och har skapat dem.”
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Med globaliseringsrörelsens inträde på scenen sattes
konflikterna in i ett större sammanhang. En följd blev
att man sökte ta efter internationella förebilder. Tillsammans med De hemlösas förening gjordes till exempel
försök att genom en husockupation efter italiensk
modell skapa ett ”socialt center” vid Telefonplan i södra
Stockholm. Stockholms sociala forum var en konferens
mot ”lönsamhetstänkandet”, arrangerad enligt internationellt mönster. Liknande forum genomfördes i
Göteborg och Skåne.
Rätten till staden

En helt annorlunda global stadspolitisk rörelse var
Reclaim the Streets. Den hade sitt ursprung i London,
där man vid mitten av nittiotalet arrangerade ”street parties” för att demonstrera sitt syfte att ”återta” staden.
Den första gatufesten i Stockholm i maj 1998 blev ett
fredligt evenemang, fyllt av fest och glädje. Året därpå
övertogs initiativet av politiskt mer hårdföra aktivister
i gruppen Gatans parlament. Gruppen arrangerade en
gatufest på Götgatan i Stockholm. Den skulle vara en
protest mot ”massbilism, nolltolerans, rasism och våld”,
men upplöstes i kaos och ett våldsamt polisingripande.
Gatufesterna blev en återkommande tradition, men
en problematisk sådan. I Stockholm flyttades de från
Södermalm för att istället genomföras i stadens kommersiella och ekonomiska centrum och i de mest
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exklusiva bostadskvarteren. Detta var en medveten
provokation, och samtliga gatufester slutade i okontrollerat tumult.
Reclaimrörelsen har i Sverige spritt sig till framför allt
Malmö, där förloppet varit likartat. I flera universitetsstäder har gatufester av lugnare slag hållits. Vid EUtoppmötet i Göteborg 2001 planerades en gatufest utanför Trädgårdsföreningen, och den middag som skulle
hållas där för toppmötets gäster måste flyttas av säkerhetsskäl. Bakom gatufesterna finns en mycket genomtänkt
planering, där platsen för festen och provokationen är
kärnan i strategin.
Reclaimrörelsens gatufester är en blandning av ungdomskarneval och politisk manifestation. Förorterna och
invandrarna syns allt oftare i texterna och uttalandena.
De underprivilegierades krav på rätt till staden är rörelsens
viktiga budskap, något som oftast kommit bort i
mediernas effektsökeri.
Problemet för rörelsen är att den saknar långsiktig uthållighet i såväl organisation som strategi. Den fungerar
inte heller särskilt väl som politiskt påtryckningsmedel.
De turbulenta utbrotten skapar plats i media och oro
hos politikerna, men inte mycket mer.
Effekterna på stadsbyggandet

En problematisk uppgift är att analysera vilken inverkan
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rörelserna haft på politiken och samhället. Enklaste
sättet att mäta deras betydelse är att se på de konkreta
effekterna. Men det blir då nödvändigt att väga in
också andra faktorer.
Byalagsrörelsen illustrerar detta. Även om rörelsen uppnådde många av sina mål, berodde det till stor del på
en ekonomisk tillbakagång i Stockholmsregionen, som
gjorde det problematiskt att finansiera stora samhällsinvesteringar. Det gör det svårt att avgöra byalagsrörelsens betydelse utan att gå ett steg längre i analysen.
Ser man till åren som följde, finns flera tecken på att
byalagsrörelsen och andra liknande rörelser haft en
påtaglig effekt på stadsbyggandet. Viktigast var den nya
plan- och bygglagen som gav medborgarna större
inflytande, till exempel rätt att överklaga detaljplaner.
Inga stora trafikleder vare sig planerades eller byggdes
heller i Stockholm under mer än femton år.
Byalagsrörelsens mest betydelsefulla bidrag var ändå
kanske att den skapade större medvetenhet om värdet av
goda och äldre stadsmiljöer. Dessutom visade rörelsen,
inte minst genom almstriden, att det faktiskt lönade
sig att protestera.
Nittiotalets stadsmiljörörelse uppnådde flera av sina mål
efter år av konflikter. Dess betydelse är lättare att bedöma, eftersom det inte inträffade någon ekonomisk till166

bakagång under den aktuella tiden som skulle kunna
förklara händelseförloppet. Att den ändrade inställningen
bland beslutsfattarna berodde på rörelsens påverkan är
här den mest närliggande förklaringen.
Vilken betydelse de nya rörelserna kommer att få är
ännu inte möjligt att förutse. Men de har satt andra
urbana frågor på agendan och attraherat nya kategorier
av medborgare, främst ungdomar.
Kompletterar den parlamentariska demokratin

Nutidens sociala rörelser har utan tvekan sin plats i
samhället. De behövs i det demokratiska systemet som
ett viktigt komplement till den parlamentariska demokratin. Det finns ibland en tröghet i det politiska
systemet inför snabba samhällsförändringar och nya
idéer. Rörelserna för in nya frågor i samhällsdebatten
och fungerar som innovatörer och pådrivare av
utvecklingen.
Det utomparlamentariska agerandet innebär med
nödvändighet ofta problem och konflikter. Men rörelserna står också för dynamik och förändring. Medborgarna
engageras, samtidigt som politiker och beslutsfattare på
ett mycket direkt sätt får möta opinionen. Härigenom
både fördjupas och utvecklas demokratin.
I Sverige finns flera exempel på rörelser som framfört
nya och till en början obekväma åsikter, men som lyckats
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få genomslag för dem i politik och samhälle. Under
senare delen av nittonhundratalet hade sålunda kvinnorörelsen, miljörörelsen och 1968 års antiauktoritära nya
vänster avsevärda framgångar. Jämställdhet mellan könen,
ökat miljömedvetande samt medbestämmande i olika
former är frågor som i hög grad påverkat politiken och
nu blivit etablerade värderingar.
I Stockholm illustrerar historien tydligt hur rörelserna
kan formulera alternativ till den rådande politiken.
Byalagsrörelsen är ett exempel. Den dåtida stadsomvandlingen bedrevs under i stort sett politisk enighet.
Det saknades politiska alternativ för den som hade en
annan mening om stadens framtid. Byalagsrörelsen
formulerade ett alternativ och en väg bort från rationalismens stad och förödelsen av city.
Nittiotalets stadsmiljörörelse var en protest mot ett enda
större konkret projekt – den planerade infrastruktursatsningen. Dennisöverenskommelsen undertecknades
av de tre största partierna i Stockholm – en kompakt
parlamentarisk majoritet. Också här saknades reella
politiska alternativ för den som på parlamentarisk väg
ville ändra på den tänkta utbyggnaden. Nittiotalets
proteströrelse blev en möjlighet att stoppa utvecklingen.
Också de nya stadspolitiska rörelserna kan förstås i ett
liknande perspektiv. Den pågående stadsomvandlingen
med nyliberala inslag får negativa konsekvenser för många
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grupper av medborgare. Utvecklingen bestäms i mycket
av globala processer och kan möjligen modifieras, men
knappast stoppas, av den lokala stadspolitiken. Protesterna
är ändå påtagliga försök att påverka och vrida
stadsomvandlingen tillrätta. Tillrätta för dem som inte
kan betala vad den fulla kostnadstäckningen kräver, eller
som inte passar in i det accepterade sociala mönstret.
Kraven på rätt till allmänningarna och rätt till staden
är uttryck för protesterna, låt vara att de ibland mynnar
ut i kaos och förstörelse. Men protesterna aktualiserar
den fundamentala frågan: Vem tillhör staden? Vad svaret
blir återstår att se.

Läs mera
Ulf Stahre, Den Gröna staden, Atlas förlag 2004
Kampen om allmänningarna, Alternativ stad/Miljöförbundet 2004
Ulf Stahre, Den alternativa staden, Stockholmia förlag
1999
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Män bygger och kvinnor bor
Könsrollerna återspeglas i stadsplaneringen – det är i
huvudsak männen som planerar och bygger våra
städer. Därmed blir också männens värderingar och
sätt att se på världen normerande för hur staden utformas. Om vi ska få en förändring räcker det inte med
fler kvinnor i politiken och på ledande poster, säger
Christine Hudson. Minst lika viktigt är att ändra själva
planeringsprocessen där riktlinjer och policy formas.
Idag kan kvinnor känna sig utestängda från områden
som de upplever som ”tekniska” och komplicerade,
och där språkbruket ofta är byråkratiskt och svårgenomträngligt.

Christine Hudson är statsvetare vid Umeå universitet och forskar bland annat om kvinnors
visioner om den goda staden.
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På 400-talet skrev den gamla greken Thucydides att
staden tillhör männen. Dessvärre verkar detta i mångt
och mycket stämma än idag. Den ojämna maktbalans
mellan kvinnor och män som finns i samhället i stort
återspeglas i staden. Trots att fler kvinnor än män lever
i städer planeras, byggs och förvaltas dessa i stor utsträckning av män för män. Om vi ska få en stad som
är både demokratisk och hållbar måste staden tillhöra
kvinnorna lika mycket som den tillhör männen.
Kvinnor har ett janusförhållande till staden. Å ena
sidan har städerna verkat emanciperande genom att
erbjuda kvinnorna arbete och utbildningsmöjligheter,
och större frihet från social kontroll. Å andra sidan har
kvinnor haft svårt att använda och njuta av staden på
samma sätt som män. En orsak är funktionsuppdelningen som skapar avstånd och otillgänglighet och gör
det svårare för kvinnor att kombinera sina olika roller
som förälder, yrkesarbetande, hushållsansvarig etc.
Rätten till en offentlig plats är formellt sett densamma
för alla människor, men möjligheten att använda sig
av denna rätt upplevs olika av kvinnor och män. Även
om unga män statistiskt sett löper större risk att utsättas
för våld på offentliga platser, är kvinnors rädsla för
överfall mycket större. Känslan av otrygghet och begränsning är högst reell och påverkar väsentligt individens
livssituation.
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Kvinnorna har utestängts

Varför har det blivit så? Mycket beror på att kvinnor
har utestängts från stadens planerings- och beslutsprocesser. För att återgå till de gamla grekerna delade
Aristoteles upp samhället i en offentlig sfär, tillhörande
männen, och en privat, dit kvinnorna förpassades. Detta
återspeglas i staden, där offentliga rum av tradition är
sammankopplade med män och manlighet, medan
kvinnornas område traditionellt är hemmet och det
privata. Mönstret återfinns även i samhällsplaneringen.
Där ligger fokus på det offentliga, medan många av de
frågor som påverkar kvinnors liv förbigås eller osynliggörs.
Vidare har få kvinnor funnits i beslutsfattande och
ledande positioner, varken i den offentliga eller i den
privata sektorn. Även om antalet kvinnliga kommunalpolitiker har ökat är kvinnorna fortfarande i minoritet
i till exempel byggnadsnämnder och tekniska nämnder.
Det blir männen som oftast ges tolkningsföreträde i sina
egenskaper av beslutsfattare och huvudansvariga för
utformningen av staden. Männens uppfattningar, omvärldsanalys och syn på risk i stadsmiljön blir således
normerande.
Vi vet att kvinnor i mycket större utsträckning än män
känner att de inte har tillträde till, eller rätt att ta plats
i, samråd som gäller ”tekniska” aspekter på planeringen.
Dessa områden kan upplevas som otillgängliga och
komplexa. Kvinnor är i allmänhet också mer ovana att
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tala offentligt och har ofta svårt att våga yttra sig när
diskussionen är byråkratisk och svårtillgänglig.
Om kvinnor inte tar del i planerings- och beslutsprocesserna riskerar vi att få en ensidig bild av omgivningen. Olika förhållanden blir svåra att identifiera,
analysera och förändra därför att den gällande ordningen tas för given: ”Så här är det bara.” Det blir lätt
att bara bygga vidare på gamla traditioner.
Men i själva verket lever kvinnor och män olika liv.
Till en del beror det på den könsuppdelade arbetsmarknaden, men också på att kvinnor och män har
olika rörelsemönster – det är fortfarande kvinnorna som
har huvudansvaret för barn och hem. Utan insikt om
detta blir männens erfarenheter och preferenser styrande,
medan de kvinnliga erfarenheterna förbises och kvinnornas kunskaper nedvärderas.
Bättre gatubelysning räcker inte

Hur ska vi få en förändring? Fler kvinnor i politiken
och på ledande poster i näringsliv och stadsförvaltning
är viktigt, men inte tillräckligt. Kvinnorna måste delta
på ett mer kontinuerligt och bestående sätt, i själva
planeringsprocessen och vid utformningen av riktlinjer
och policy.
Bättre gatubelysning, röjning av skymmande buskage,
cykel/gångbroar istället för tunnlar och liknande gör
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att kvinnor känner större trygghet. Men det räcker inte.
Attityder måste förändras så att våld mot kvinnor blir
oacceptabelt. Fysiska och tekniska åtgärder måste knytas
ihop med politiska och sociala till en helhet, till exempel
bör frågor om jämställdhet och kvinnors kroppsliga
integritet bli en del i skolans undervisning.
Det är också viktigt att inse att kvinnor inte är någon
enhetlig grupp. Arbetssituation, klasstillhörighet, etnicitet
och hälsa skiljer sig åt. Likaså varierar kraven på hur
staden bör fungera och behoven av service beroende
på var i livscykeln de befinner sig. Kvinnors vardag i
staden måste bli en politisk fråga
Kvinnor måste bli mer aktiva

Fortfarande bär uttrycket ”en offentlig kvinna” med sig
kopplingar till prostitution, medan en offentlig man
snarare är en betydelsefull och inflytelserik person.
Men kvinnor behöver inte nödvändigtvis vara bara
passiva mottagare av staden. Genom att aktivt använda
sig av offentliga platser i vardagen, visa sig och ”ta plats”
kan de trotsa könsmaktsordningen. Kvinnor måste bli
medvetna om sina egna värderingar och behov, och
om sina förmågor att ingripa och förändra.
Mycket återstår att göra men förändringar är ändå på
gång, bland annat genom den rörelse som kallas ”safe
cities”. I till exempel Umeå och Göteborg kartläggs
vad det är som skapar trygghet respektive otrygghet i
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stadsmiljön. I Uppsala finns en ”checklista” som
används som hjälpmedel för att öka jämställdheten i
planeringen. Liknande instrument har tagits fram av
länsstyrelserna i Dalarna och Skåne. I kommunerna
Kil, Ljungby och Helsingborg arbetar man på ett
strategiskt och medvetet sätt för att öka kvinnors medverkan i planeringen och bryta deras föreställningar
om att de inte ha något att tillföra. Antalet kvinnliga
arkitekter och samhällsplanerare växer också sakta
men säkert.
Kvinnoseminarier – ett exempel från Heidelberg

Det finns även exempel på mer djupgående försök.
Inför arbetet med ny översiktsplan i den tyska staden
Heidelberg med 130 000 invånare arrangerades en
serie framtidsseminarier för enbart kvinnliga deltagare.
Syftet var att öka kvinnornas engagemang och deltagande i planeringsprocessen, vilket dittills visat sig vara
mycket lågt. Sammankomsterna, som hölls i fjorton
olika stadsdelar, leddes av utbildade seminarieledare.
Språket var ”normalt”, datum och tid anpassades efter
deltagarna som också erbjöds barnpassning. Närmare
tvåhundra kvinnor i alla åldrar deltog.
Seminarierna genomfördes i tre steg. Det första ägnades
åt att diskutera problem, identifiera viktiga frågor och
fundera över vad som borde förändras. I nästa steg
handlade det om att skapa en vision av den ideala staden
och stadsdelen. Den tredje och avslutande omgången
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gällde hur idéer och förslag skulle kunna förverkligas.
Parallellt med seminarierna utfördes genusstudier vid
Heidelberguniversitet om trygghet och säkerhet, om unga
mammors intressen och behov etc. Den information som
samlades in genom studierna och framtidsseminarierna
har sedan använts som ”input” i planeringsprocessen.
Insatserna har haft bestående effekt. Många av de
kvinnor som deltog i seminarierna har fortsatt att
engagera sig. I nästan varje stadsdel finns också arbetsgrupper kvar som fortsätter att påverka planeringsarbetet.
Närmiljön viktigast

Även i dagens ”jämställda” Sverige har kvinnor som grupp
störst ansvar för boende och vardagsliv – vård, barnomsorg, hemmet. Detta återspeglas i de frågor som
kvinnor lyfter fram, och i deras krav och önskningar.
Erfarenheterna från Heidelberg, liksom undersökningar
i svenska städer, visar att kvinnor sätter närmiljön i fokus.
Samtidigt anammar de ett helhetstänkande i sina försök
att knyta ihop ett splittrat vardagsliv. Mina egna intervjuer
med kvinnor i Umeå visar att mycket cirkulerar kring
den funktionsuppdelade staden och olika sätt att försöka
motverka den.
Kvinnorna vill ha kortare avstånd och bättre tillgänglighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. De
vill att arbetsplatser och service, till exempel affärer,
vårdcentral, skola och dagis, ska ligga på gång- eller
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cykelavstånd från bostaden för att minska det tröttsamma åkandet kors och tvärs som kvinnor dagligen
kämpar med. Många, särskilt ensamstående småbarnsmödrar utan bil, är mycket kritiska till att affärscentra
läggs utanför staden. Bra och lättillgängliga transportmedel står också på deras önskelista.
Trygghet, trivsel, identitet

En annan uppsättning frågor rör tryggheten i staden.
Kvinnor vill att stadsmiljön ska vara utformad på ett
sätt som gör att man kan se och bli sedd, höra och bli
hörd. Även här finns kritik mot den funktionsuppdelade
staden. Den amerikanska journalisten och samhällskritikern Jane Jacobs pläderade redan på 1960-talet
för den flerfunktionella staden. I den finns folk i rörelse
under alla dygnets timmar, vilket ökar tryggheten för
kvinnor som arbetar på obekväma tider (till exempel
sjuksköterskor, städerskor och skiftesarbetare), och för
kvinnor på väg hem från restauranger och biografer.
Behovet av ett tryggt boende betonas. En boendemiljö
där husen inte ”vänder ryggen” mot gatan, där kontakter
och möten med grannar och andra kan ske spontant, där
man känner sig hemma på sin gård, där lekplatserna
kan bevakas från köksfönstret, där det finns något att
göra för ungdomar, och där biltrafiken hålls åtskild
från fotgängare och cyklister. Eftersom kvinnor går och
cyklar i större utsträckning än män (och använder cykeln
till att frakta allt från matkassar till barn) vill de ha
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gång- och cykelvägar som är väl belysta, och som dessutom går genom befolkade platser.
Kvinnor betonar ofta trivseln, vikten av ”igenkännanden”
och identitet i staden, känslan av att höra hemma. De
efterlyser också en mänskligare skala. Kvinnor verkar
mindre intresserade av stora pampiga ”monument” i
form av höga hotell, konferensanläggningar och motorvägar. De lägger större vikt vid smidiga och funktionella
lösningar som kan förbättra vardagsliv och livskvalitet.
En stad för både män och kvinnor – en gammal dröm
Visioner om en stad för kvinnor är inget nytt. Redan
på 1400-talet skapade den italienska författaren
Christine de Pizan en sådan i sin bok City of Ladies.
Hon ville ha en stad där kvinnor kunde vara trygga,
utbilda sig och bryta sig loss från traditionella roller.
Hon menade också att kvinnornas erfarenheter och
kunskaper måste bli erkända och värdesatta.
Om vi någonsin ska kunna förverkliga denna sexhundra år gamla vision måste städerna utveckla och
förverkliga strategier för förändring så att både kvinnors
och mäns värderingar styrstadens utformning. Idag
bygger män medan kvinnor bor; idag beslutar männen
om kollektivtrafiken medan kvinnorna använder sig av
den. Istället ska kvinnor såväl som män både bygga
och bo; kvinnor såväl som män ska både åka och
besluta.
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Kan partnerskap förenas
med demokrati?
Partnerskap har blivit ett vanligt sätt att bedriva stadspolitik. Offentliga och privata aktörer går ihop för att
tillsammans driva en viss fråga eller arbeta kring ett
gemensamt projekt. Förespråkarna menar att partnerskapspolitiken har många fördelar, framför allt genom
att effektiviteten ökar. Men på förlustsidan finns en
minskad demokratisk öppenhet och, inte minst, oklarheter om vem som ska stå till svars inför medborgarna.
De viktiga demokratifrågorna har kommit i skymundan
i debatten. I följande artikel beskriver Ingemar Elander
partnerskapet som arbetsform och diskuterar dess
förhållande till demokrati.
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Örebro universitet.

181

Partnerskap är ett annat sätt att utforma politik än vad
som påbjuds i läroböckerna. Enligt den svenska folkstyrelsemodellen skapas politik genom den traditionella
demokratiska kedjan där länkarna heter väljare, riksdag,
regering och förvaltning, med de politiska partierna
som sammanhållande kitt. Partnerskapspolitik däremot utformas i överläggningar mellan olika grupper med
mer eller mindre sammanfallande intressen.
Många gånger är dessa grupperingar effektiva genom
de ”mervärden” som samordningen skapar. Men hur ska
man se på partnerskapspolitiken när det handlar om
makt och demokrati? Vad händer med det allmänintresse som riksdag/regering/förvaltning ska företräda?
Hur utkrävs det politiska ansvaret? Vilka deltar i politiken: är det också grupper utanför politikens elitskikt?
Konkurrens mellan globala städer

I Europa försöker man idag på olika sätt att öka varje
stads attraktionskraft. Den tekniska utvecklingen har
gjort att mycket av produktionen inte längre är lika
platsberoende som förr. Idag kan företag kan spela ut
städer mot varandra och utnyttja de fördelar i produktionsvillkor som en viss plats kan erbjuda.
De flesta städer har alltså blivit ”globala” och tävlar med
varandra om investeringar och arbetstillfällen. På många
håll går företagare, högskolor, politiker och andra
aktörer samman för att nå framgång i konkurrensen.
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Sida vid sida med dessa tillväxtorienterade partnerskap
finns också andra typer av samarbetsprojekt. En del av
dem vill minska de sociala och etniska klyftorna,
andra arbetar med frågor kring miljön.
Forskning visar att stadspolitiken kännetecknas av
spänningar mellan dessa olika inriktningar. Stockholm
stad lyfter till exempel fram social integration i boendet
som ett viktigt mål. Men samtidigt byggs Hammarby
Sjöstad, som med höga boendekostnader istället bidrar
till att öka de sociala klyftorna. I många städer säger
man sig vilja minska koldioxidutsläppen och motverka
växthuseffekten, samtidigt som ringleder och andra vägar
byggs ut på ett sätt som stimulerar bilismen.
Nätverkspolitik i svenska kommuner

Också i Sverige har kommunerna förändrats på ett sätt
som inneburit en större politisk splittring. Politiken
bedrivs alltmer i olika former av nätverk, ibland med
och ibland utan att kommunala politiker och tjänstemän deltar.
De politiska partierna har förlorat mycket av sin
traditionella roll som sammanhållande faktor. Många
talar om ”partiernas kris”. Flertalet kommuner har
sedan 1990-talet minskat sin verksamhet och i många
fall kämpar kommunledningen med att få budgeten i
balans. Svårigheterna ökar motivationen att samla
resurser från olika håll, privat såväl som offentligt. Det
183

är i detta sammanhang idén om partnerskap och
andra typer av nätverk kommer in i bilden.
Två plus två är mer än fyra

När många stora frågor inte längre är bundna till en
viss plats och ansvarsområden överlappar varandra
kan olika former av nätverk – de må kallas partnerskap
eller något annat – vara ett sätt att skapa ”mervärde”.
Det vanligaste argumentet för partnerskap är dess
påstådda förmåga att ge så kallade synergieffekter
(”två plus två är mer än fyra”).
Partnerskapet tillskrivs alltså en rad fördelar. Samordningen underlättas, och riskerna med ett projekt kan
spridas på flera deltagare. Med direkt kommunikation
blir det enklare att övertyga andra parter om fördelarna
med en viss handlingslinje. Antalet konflikter minskar;
det blir lättare att komma överens. Partnerskapet kan
också innebära att medborgarnas förväntningar på den
offentliga styrelsen minskar, och därmed minskar
också kraven på nya resurser.
Paraplybegreppet för de åberopade fördelarna är kort
och gott effektivitet.
Tveksamma effekter

Ur demokratisk synpunkt blir bilden mer komplicerad.
I bästa fall kan partnerskapet ses som ett uttryck för vad
som ibland kallas samtals- eller resonemangsdemokrati
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och som ett sätt att förnya demokratin. Men studier
av hur partnerskap fungerar i praktiken visar att de
ofta är effektiva endast för en mindre grupp av eliter.
Nätverkspolitiken sammanfaller inte alltid med nationella politiska prioriteringar. Många nätverk domineras
av näringslivsintressen och starka byråkrat(i)er, medan
valda politiker och, i än högre grad, grupper som står
utanför den etablerade politiken har en svagare ställning.
De partnerskap som bildats kring EU:s strukturfonder,
lokal näringslivspolitik i Europa och stadsförnyelse i
Storbritannien, för att ta några exempel, vittnar tydligt
om dessa för demokratin tveksamma effekter.
Men bilden är inte entydig. Det kan också finnas partnerskap som är demokratiskt öppnare och som ligger väl
i fas med nationella prioriteringar. I det lokala Agenda
21-arbetet finns exempel på partnerskap med ett
bredare deltagande.
Kan partnerskapen göras demokratiskt ansvariga?

Den springande punkten är ändå om det finns någon
mekanism motsvarande de allmänna valen som kan ge
partnerskapen folklig legitimitet. Med andra ord, om
partnerskapen kan göras demokratiskt ansvariga.
Det sätt på vilket ansvar utkrävs i en representativ
demokrati är inte konstruerat för att hantera beslutsfattande i nätverk med många olika aktörer.
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I partnerskapen inryms, förutom politiker och tjänstemän, även representanter för näringsliv och frivilliga
organisationer. Ur traditionell demokratisk synpunkt
kan detta vara helt legitimt. Politiker har fått sina
mandat av folket, tjänstemän arbetar på uppdrag av
politikerna, medan representanter för andra intressen
är i sin fulla rätt att försöka påverka politiken.
Frågan är dock om inte partnerskapen inkräktar på ett
område som borde vara förbehållet politiker och tjänstemän. Tar inte partnerskapen på sig en beslutsfattande
roll som hotar att kränka de folkvalda församlingarnas
ställning? Kringgås inte folkets makt när representanter
för olika eliter deltar i politiken?
Det går inte att ge något entydigt svar på dessa frågor.
Dels behöver vi mer kunskap om hur olika partnerskap
faktiskt fungerar, dels handlar det om vilka utgångspunkter vi väljer. Vi ska i det följande kort se på tre sätt
att tolka partnerskapsmodellen och dess roll i politiken.
Tre tolkningar av partnerskapsmodellen

Enligt en tolkning innebär partnerskapet att kapitalets
makt ytterligare förstärks. Många partnerskap har inneburit att det privata kapitalet fått ett direkt inflytande
i frågor som annars skulle ha beslutats av offentliga
organ. Det privata kapitalet får ensamrätt till stadspolitiken. Eftersom det snarast hör till undantagen att
icke-eliter deltar i de näringspolitiska partnerskapen
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framstår de som en möjlighet för det privata kapitalet
att ytterligare förstärka sin makt.
En annan tolkning ser däremot partnerskapen som en
ny väg för olika grupper och intressen att ta för sig i
politiken. En vidare utveckling av partnerskapen skulle
i förlängningen kunna leda fram till ett pluralistiskt,
självreglerande samhälle. Den amerikanska samhällsmodellen ses här som förebild, och statens och allmänintressets roll får en mycket underordnad betydelse.
Ett tredje och helt annat sätt att betrakta partnerskapen
är att se dem som ett sätt för den offentliga makten att
”trots allt” försöka behålla inflytande över områden
som annars skulle gå helt över i händerna på det privata
kapitalet. Partnerskap blir i detta fall ett instrument
för den offentliga politiken snarare än ett uttryck för
olika intressens strävan efter att samverka.
Spelplats för konfliktladdade möten

Ingen av de tre tolkningarna kan utan vidare avfärdas.
Partnerskapen kan ses som spelplatser för konfliktladdade
möten mellan olika aktörer och intressen. Ibland leder
det till kompromisser, ibland till ytliga överenskommelser, ibland stannar det vid retoriska deklarationer.
Vissa partnerskap är förbehållna redan gynnade elitintressen, andra omfattar grupper som brukar befinna
sig i politikens utmarker. När städer konkurrerar med
varandra genom att satsa på spektakulära projekt som
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Kista Science City i Stockholm, Turning Torso i
Malmö eller Norra Älvstranden i Göteborg är det ”tunga”
näringslivsintressen som samarbetar med universitet
och starka politiker och tjänstemän. När det handlar om
att minska de sociala klyftorna i svenskglesa områden
som Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö eller
Norra Biskopsgården i Göteborg görs däremot stora
ansträngningar att få igång ett samarbete mellan de
boende och frivilliga organisationer.
Det är med andra ord nödvändigt att varje partnerskap
analyseras på sina egna villkor.
Kan partnerskapsmodellen förenas med demokrati?

Låt oss återvända till frågan som ställs redan i rubriken.
Går partnerskapspolitiken att förena med demokrati?
Frågan kan något lättsinnigt besvaras med ”det beror på”.
För att kunna ge ett tydligt svar måste sammanhanget
preciseras. Med denna brasklapp är det ändå möjligt att
formulera några teser som bör hållas i minnet om man
inte vill smita ifrån frågorna om ansvar och deltagande.
Först och främst måste vi se till att inte partnerskapspolitiken utvecklas dithän att den ersätter den representativa demokratin. Partnerskap kan, i bästa fall, utkrävas ett visst ansvar inför specifika grupper, medan riksdag och kommunfullmäktige svarar inför samtliga
medborgare.
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Det är de folkvalda församlingarnas uppgift att inte
låta partnerskapen ta över rollen som främsta policyskapande organ. Även i nätverkspolitikens tidevarv – och
i synnerhet då! –behövs en politisk styrelse för vilken
ansvar kan utkrävas av medborgarna i fria val. Om inte
medborgarna kan överblicka och förstå den politiska
processen kan den demokratiska legitimiteten gå förlorad.
För det andra är det viktigt att partnerskapen inte bygger
murar omkring sig och utestänger grupper som redan
förut har en svag ställning. Journalisten Ana Maria Narti
har i en artikel i Dagens Nyheter (9 november 1998)
pekat på att de partnerskap som skapats för att motverka
segregation i invandrartäta områden visserligen erbjuder
de boende att bli delaktiga, men först sedan ”projekten
är planerade, arbetsledningen fastställd och modellerna
för integration presenterade på ett papper”.
Stat och kommun har här en särskild uppgift att bevaka
så kallade svaga gruppers intressen, dels genom att
driva för dessa grupper viktiga frågor, dels att uppmuntra till självorganisering.
För det tredje kan det breda globala partnerskap som
lanserats i samband med de världsomspännande miljökonferenserna (Rio, Agenda 21, Habitat II och
Johannesburg) ses som frön till en så kallad kosmopolitisk modell för demokrati.
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I frågor som rör global ekonomi, ekologi, nedrustning,
mänskliga rättigheter, smittsamma sjukdomar, organiserad brottslighet med mera är det uppenbart att de
nationella regeringarna är otillräckliga. De måste
kompletteras ovanifrån av övernationella institutioner
och nerifrån av gränsöverskridande nätverk.
Det politiska medborgarskapet kan, enligt en sådan
demokratisyn, inte inskränkas till nationen. Som världsmedborgare har vi ett ansvar också för människor i
andra delar av världen liksom för kommande generationer.
Utmaning för framtiden

Uppgiften för Agenda 21s partnerskap, som omfattar
kategorierna kvinnor, barn och ungdomar, urbefolkningar, frivilliga organisationer, lokala myndigheter, fackföreningar, näringsliv, vetenskapssamhälle och bönder,
är således att arbeta för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Detta globala partnerskap
ska i ljuset av den kosmopolitiska demokratiuppfattningen
inte ses som en inskränkning utan som ett komplement
till den representativa demokratin.
Frågan om vem som är ansvarig inför vem i ett sådant
gytter av politiska nätverk och styrorgan kan dock inte
besvaras i någon enkel formel. Det är en utmaning för
dagens och morgondagens medborgare.
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Vardagsmakare
och brobyggare
Medborgarna uppmuntras till deltagande och engagemang i politiken, men begränsas samtidigt av reglerna
för hur detta ska gå till. Den så kallade vardagsmakaren
är inte intresserad av tungrodd partipolitik utan vill se
förändringar genomföras snabbt och effektivt. För
politiker och tjänstemän kan det vara svårt att hantera
de nya formerna av politiskt deltagande. Trots god vilja
slutar det ofta med ömsesidigt misstroende och avstannad dialog. En brobyggarfunktion kan vara ett sätt att
minska klyftan mellan medborgare och makthavare,
menar Stig Montin i följande artikel.
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193

En del, kanske de flesta, människor som bor i staden
lever sitt vardagsliv utan att engagera sig i lokalpolitiken.
Andra är mer aktiva och försöker utöva inflytande
inom till exempel skolan, barnomsorgen eller miljön.
När många engagerar sig brukar det i allmänhet tolkas
som positivt för den lokala demokratin.
Inom stadspolitiken betonas att staden ska vara en
”demokratins arena”, vilket bland annat betyder att
deltagande och delaktighet ska främjas. Om medborgarna i större utsträckning deltar i den lokala politiken
så ökar deras delaktighet i stadens gemensamma angelägenheter, och tilliten mellan medborgare och makthavare stärks.
Ovanstående stämmer väl överens med den nationella
demokratipolitik som går ut på att öka människors
inflytande och delaktighet. Att förnya och förbättra
demokratin är ingen ny ambition, men eftersom det finns
tydliga problem görs speciella ansträngningar för att få
medborgarna att medverka och ta del i gemensamma
angelägenheter.
Frågan är dock hur pass allvarligt menad denna inbjudan
till medborgarna är i praktiken? Bjuds de i själva verket
in med armbågen? Är det så att stadens politiker och
tjänstemän gärna vill ha deras medverkan, men inte
deras synpunkter? Människor som vill medverka i olika
lokala frågor möter politiker och tjänstemän som har
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svårt att hantera deras krav och uppfattningar. Det är
två olika synsätt som kolliderar; arbetet med demokratiförnyelse måste därför inriktas på att minska klyftan
mellan engagerade medborgare och makthavare.
Nya sätt att delta i politiken

Det politiska deltagandet har förändrats och tar sig idag
nya uttryck. Traditionella former har försvunnit, andra
har utvecklats. Valdeltagandet minskar. De politiska
partierna har tappat många medlemmar, vilket tyder på
ett minskat intresse att engagera sig partipolitiskt. Även
traditionella föreningar och organisationer (folkrörelser)
har förlorat en stor del av sin förankring bland medborgarna.
Generellt sett har medborgarnas tilltro till de traditionella
institutionerna blivit mindre, men det betyder inte att
samhällsengagemanget har minskat. Istället tar det sig
andra uttryck. Vi ser växande inslag av medborgarinflytande inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Runt
om i landet finns grupper som arbetar för att skapa en
lokal identitet och nya arbetstillfällen. Nybildade lokala
partier utmanar de gamla etablerade.
Vi framträder allt oftare som politiska konsumenter,
det vill säga vi har blivit mer medvetna vid valet av livsmedel och andra varor, till exempel genom att välja
miljöanpassade produkter. Det har också blivit vanligare
med kortlivade politiska engagemang i form av tillfälliga
nätverk.
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En fråga i taget

Kännetecknande för det som här kallas nya former av
deltagande är att de går vid sidan av de traditionella
politiska institutionerna och folkrörelserna. Fenomenet
är inte nytt. Det som ofta kallas ”nya sociala rörelser”,
till exempel miljörörelsen och kvinnorörelsen, har funnits
i drygt trettio år. (Se också Ulf Stahres artikel på annan
plats i denna bok) Däremot har det tillfälliga engagemanget ökat, framför allt bland ungdomar. Istället för
att företräda en viss organisation i olika frågor, blir det
en fråga i taget som blir viktig. Några exempel kan
illustrera detta:
Föräldrarna till barn i en grundskola bildar ett så kallat
brukarråd. När de upptäcker att deras inflytande blir
för begränsat går de samman med föräldrarepresentanter
vid andra skolor och skapar ett större nätverk. Föräldranätverket blir så småningom en betydelsefull politisk
aktör som för dialoger med politiker och tjänstemän.
En annan skola hotas av nedläggning eftersom elevunderlaget bedöms vara för litet. Föräldrarna i bygden
bildar då en förening och startar en friskola. Istället för
att minska på skolutgifterna måste kommunen nu ge
bidrag till friskolan.
En grupp ungdomar ockuperar en tom fastighet för
att påskynda byggandet av ett centrum för bostadslösa.
De varskor fastighetsägaren, bjuder in grannarna och
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ansvariga politiker på fika för att tala om de bostadslösas situation. Engagemanget kan ses som en kombination av civil olydnad och ett försök att få igång en
dialog med beslutsfattarna.
Exemplen är flera. Ibland handlar det om att medborgarna själva organiserar sig, andra gånger sker det på
initiativ och uppmuntran från politiker och tjänstemän. Men i båda fallen kan relationen mellan engagerade
medborgare och kommunföreträdare bli problematisk.
Ömsesidigt misstroende uppkommer och dialogen
avstannar.
Politikens vardagsmakare

De nya formerna av politiskt deltagande handlar framför
allt om att engagera sig i konkreta vardagsfrågor. Danska
demokratiforskare har mejslat fram en politisk identitet
kallad ”vardagsmakaren”. Vardagsmakarens domän är
den lilla politiken, till exempel ett föräldraråd på daghemmet, en lokal skolstyrelse, en tillfällig lokal
aktionsgrupp.
Några av vardagsmakarens motton är: Gör det själv!
Gör det där du är! Gör det för nöjes skull, men också
för att du tycker det är nödvändigt! Tänk konkret
istället för ideologiskt! Betrakta experter och politiker
som resurser och inte som fiender! Att gå från engagemang i vardagspolitiken in i ett politiskt parti är inte
något som tilltalar vardagsmakaren. Det närliggande
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och konkreta är avgörande för engagemanget, inte
någon sammansatt ideologi. De politiska partierna ses
som representanter för den stora och abstrakta politiken,
deras ”ideologiska paket” anses inte relevanta.
Vardagsmakaren är både individualist och kollektivist.
Han/hon utgår från individuellt relaterade frågor, till
exempel barnens skola eller bostadsområdets behov,
men engagerar sig samtidigt gärna tillsammans med
andra. Demokratiska arbets- och beslutsformer anses
viktigt. Vardagsmakaren är inte särskilt engagerad i
övergripande fördelningsfrågor, eller frågor som rör
ekonomi och miljö. Politiker och experter ses framför allt
som resurspersoner som kan användas för att nå resultat.
Bevara eller utveckla?

I den demokratiorienterade stadspolitiken finns en
spänning mellan ett bevarande och ett utvecklande
perspektiv. Det som ska bevaras är den representativa
demokratin; att rösta i allmänna val är den mest jämlika
formen av politiskt deltagande. Andra former av deltagande där medborgare organiserar sig bidrar till att
redan politiskt starka grupper får ytterligare inflytande.
När exempelvis föräldrar organiserar sig i nätverk finns
risken att just den gruppen driver sitt särintresse på
bekostnad av andras intressen.
Men samtidigt ska medborgarna uppmuntras att själva
utveckla nya former för deltagande och delaktighet,
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inte minst för att bryta den sociala segregationen. Runt
om i städerna efterlyser politiker och tjänstemän ökat
engagemang och deltagande.
Häri ligger en paradox. Medborgarna uppmanas att
delta och engagera sig på samma gång som tydliga
begränsningar ges för deltagandets former och innehåll. Alltför engagerade medborgare gör det svårt för
politiker och tjänstemän att hantera olika krav och
intressen. Resultatet kan antingen bli att människor
passiviseras och upphör att engagera sig, eller att det
uppstår konflikter. I vilket fall innebär det problem för
tilliten mellan medborgare och kommunala makthavare.
Ett par exempel kan illustrera detta:
I den så kallade storstadssatsningen skulle bland annat
demokrati och delaktighet uppmuntras. En begränsning
var att resurser inte fick användas för att förbättra den
fysiska miljön. De lokala föreningarna i ett bostadsområde kom med en rad idéer till förbättringar som
alla blev bemötta med att det var frågor som föll utanför
ramarna för projektet. Missnöjet var stort; det blev en
krock mellan de boendes spontana och okonventionella
engagemang och den traditionella kommunpolitiken.
Ett annat exempel kan hämtas från Örebro kommun.
Här fanns sedan några år tillbaka ett antal råd där de
boende kunde ge synpunkter på till exempel skola och
andra frågor som rörde området. När nya boende199

representanter skulle väljas inbjöds till ett öppet möte
dit alla var välkomna. Men endast fem personer hörsammade inbjudan. Det blev ett val utan väljare, och
rådet fick läggas ned tillsvidare.
Varför detta hände fanns det olika förklaringar till. De
boende gav tydliga uttryck för vanmakt; det vill säga
de ansåg att medverkan i rådet inte medförde något
inflytande. Tjänstemännen och politikerna gav en helt
annan bild. De menade att rådets verksamhet lett till
viktiga resultat, och att några få personer haft alltför
överdrivna förväntningar.
Gränsgångare och byråkratilotsar

Frågan är om och hur konflikten mellan ett bevarande
och ett utvecklande perspektiv kan överbryggas. I
praktiken handlar det om att hantera olika intressen.
Det är inte politikens nya former i sig som hotar etablerade institutioner, utan det förhållandet att det tillkommer en rad olika synpunkter, behov och intressen
som är svåra att hantera.
Om utgångspunkten är att demokratin ska både bevaras
och utvecklas behövs någon form av brobyggande mellan
stadens politiker/tjänstemän och vardagsmakarna. En
sådan funktion kan fyllas av personer som är väl hemmastadda i olika sammanhang, och som kan överbrygga
spänningar och skapa förtroende mellan den stora och
den lilla politiken. Det kan handla om föreningsaktiva
såväl som kommunala tjänstemän.
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Exempel på mer eller mindre framgångsrika brobyggarfunktioner finns redan. Inom miljöpolitiken försöker
”gränsgångare” åstadkomma bryggor mellan människors
vardagsliv och kommunen. I kommuner som arbetar
med demokratiförnyelse finns ibland så kallade demokratisamordnare, och inom ungdomspolitiken finns
”byråkratilotsar” med uppgift att förbättra relationerna
mellan ungdomar och den kommunala förvaltningen.
Blandade erfarenheter

Erfarenheterna av brobyggarna är inte entydiga. I vissa
fall har byråkratilotsarna lyckats förbättra relationen
mellan aktiva ungdomar och stadens företrädare. Men
ofta faller de upparbetade kontakterna samman när
projekttiden och pengarna är slut.
Det senare hände till exempel när kommunledningen
i Gävle ville att ett bostadsområde från sextiotalet skulle
vitaliseras. Pengar satsades för att aktivera föreningslivet i
området och stimulera till större inflytande över boendet
och miljön. En demokratisamordnare lyckades på relativt
kort tid engagera de boende och få igång föreningslivet.
Men efter ett par år gjordes nya prioriteringar; pengarna
som skulle avlöna demokratisamordnaren drogs in för att
användas till annat. Den positiva utvecklingen avstannade.
Olika synsätt

I debatten om demokratin framträder en pessimistisk
och en mer optimistisk syn. Pessimisterna menar att
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utvecklingen i den rika världen har lett till en stark individualism och att människor i allt mindre utsträckning
vill ta sitt ansvar som samhällsmedborgare och medlemmar i partier och organisationer.
Optimisterna instämmer i att individualismen och
den politiska passiviteten är framträdande drag, men
anser samtidigt att samhällsengagemanget inte minskat
utan istället tagit sig andra former. Enligt dem handlar
det mer om samhällets oförmåga att möta ett politiskt
engagemang som är kortsiktigt, individ- och resultatorienterat.
Behovet av brobyggare

Många forskningsresultat tyder på att stadens politiker
och tjänstemän bjuder in vardagsmakarna med armbågen.
Demokratiprojekt startas, men när pengarna och projekttiden är slut återgår allt till den vanliga ordningen. Det
är svårt att finna exempel där ett långsiktigt förtroende
byggts upp mellan vardagsmakarna och företrädarna
för stad och kommun.
Om inte pessimisterna ska få rätt behövs en tydligare
strategi för att både bevara och utveckla demokratin.
En bland flera åtgärder kan vara att organisera lokala
brobyggare med uppgift att bygga hållbara och förtroendefulla relationer mellan den stora och den lilla politiken.
Det måste då ske långsiktigt, inte i form av tidsbegränsade projekt.
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Lokala brobyggare är personer som har förtroende både
i den kommunala politiken och bland engagerade vardagsmakare. Det kan vara politiker, tjänstemän eller
föreningsaktiva som redan ägnar sig åt brobyggande,
men deras arbete behöver uppmärksammas och uppmuntras.

Läs mera
Stig Montin, Moderna kommuner, Liber 2004
Utvärderingar kring demokrati och delaktighet
i Storstadssatsningen finns på, www.goteborg.se
respektive www.stockholm.se.
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Att göra sin röst hörd
Att medborgarna, det vill säga alla vi som bebor och
använder staden, ska komma tills tals och bli lyssnade
till i frågor som rör stadens utformning kan tyckas vara
en självklarhet. Men hur själva processen för detta
medborgarinflytande ska vara organiserad är inte lika
givet. Om inflytandet ska bli reellt och våra röster få
genomslag i stadsbyggnadsfrågor måste formerna för
deltagandet kontinuerligt prövas och utvecklas. I följande
artikel ger Göran Cars och Knut Strömberg några
exempel på hur dialogen mellan professionella planerare
och medborgare kan bli bättre.

Göran Cars är professor och föreståndare för
avdelningen för samhällsplanering vid Kungl.
Tekniska högskolan (KTH), Stockholm

Knut Strömberg är arkitekt och docent i stadsbyggnad vid Chalmers. Han är också initiativtagare till Urban Laboratory Gothenburg, en
samarbetsplattform mellan näringslivet, högskolevärlden och kommunen.
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Under efterkrigstiden vägleddes politik och samhällsplanering av en stark vision om folkhemmet.
Samhällsbyggandet drevs med tydlighet och kraft av
politiker och professionella samhällsplanerare. Så är
det inte längre. Den politik som förs idag är i mångt och
mycket inriktad på dagsaktuella frågor. De ekonomiska
villkoren för den offentliga sektorn har försämrats
radikalt, och neddragningar har skett inom många
verksamhetsområden – samhällsbyggandet är inget
undantag. Flera av de åtaganden som tidigare var
offentliga bekostas nu av privata intressen, eller av
medborgarna själva. Rollfördelningen mellan privat
och offentligt har blivit oklar, utvecklingen styrs i allt
högre grad av informella nätverk (se tidigare artiklar
av Mikael Granberg och Ingemar Elander).
Mot bakgrund av dessa nya förutsättningar kan frågan
ställas om vem som kan göra sin röst hörd i samhällsbyggandet. När informella nätverk och ekonomiskt
starka aktörer får större utrymme, när förhandlingar
allt oftare sker bakom lyckta dörrar minskar utan tvivel
möjligheterna för vanliga medborgare att komma till
tals. Trots detta vill vi hävda att medborgarna är mer
aktiva idag än någonsin tidigare. De sitter inte längre
stilla i avvaktan på att någon annan beslutar om hur
deras stad, stadsdel eller bostadsområde ska förändras.
Tvärtom – man ger röst, vill bli lyssnad till och vill själv
ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Men engage-
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manget, som Stig Montin skriver i sin artikel om vardagsmakare och brobyggare, tar sig idag nya uttryck.
Kommunerna har därmed ställts inför utmaningen att
skapa former för samverkan som kan ge medborgarna
större möjligheter att delta i och påverka planeringen.
I denna artikel ger vi några exempel på sådana nya
samverkansformer både inom kommunala organ och
mellan kommun, näringsliv och allmänhet.
Uggledal – ett försök till förnyelse
av planeringsprocessen

Stig Montin har beskrivit spänningen mellan traditionell
kommunal planering och nya försök att öka medborgarinflytandet. Ett talande exempel är planeringen av
Uggledal, ett mindre bostadsområde söder om Göteborg.
Detta är en stadsdel där invånarna är vana vid att göra
sig hörda; tidigare har det varit svårt att genomföra
förändringar på grund av regelmässiga överklaganden
med långdragna och dyra procedurer.
Uggledalsområdet har många goda miljökvaliteter – hästhagar, en liten bäck, vacker lövskog och fina utsiktsberg.
Inför detaljplaneringen annonserade planarkitekten efter
personer som ville medverka. Speciellt efterlystes kvinnor
och barn eftersom ”männens åsikter ändå kommer fram
genom de normer och regler som styr planeringen” (se
också artikel av Christine Hudson). Resultatet blev att
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en grupp kvinnor från trakten och en skolklass fick
arbeta med området. Senare anslöt sig också husarkitekten
och byggbolaget. Däremot deltog ingen av områdets
framtida invånare; det var fortfarande oklart vilka som
skulle komma att flytta dit.
De förslag och synpunkter som kom fram i samtalsgrupperna bearbetades tills alla var eniga om utformningen av planen och om hur grönområdet, bostadshusen och garagen skulle se ut. Man ville bland annat
att området skulle vara barnvänligt och att hästhagen
och bäcken skulle bevaras. Ett förslag var att husen
placerades så att hagen kunde bli odlingsplats för de
boende. Hästföreningen protesterade, men problemet
löstes genom att medlemmarna erbjöds en annan hage
till sina hästar. En familj som redan bodde i området
ansåg att det skulle bli för mycket trafik intill deras
bostad. Gatukontoret, som har ansvar för bullerfrågor,
ville inte delta i denna form av planering utan ansåg
att ärendet skulle gå ”den riktiga vägen” med remissförfarande, utställning och överklagningsperiod. Familjen
som klagat lät sig dock nöjas med löfte om att tillfartsvägen skulle flyttas och förses med bullerskydd.
När diskussionerna var slutförda lotsades planen den
formella vägen med utställning, remissomgång och
möjlighet till överklagande. Denna gång kom, till
stadsbyggnadskontorets stora överraskning, inga överklaganden och planen kunde fastställas. Bebyggelsen
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genomfördes, och de som senare skulle köpa husen
fick en handbok med information om intentionerna
med den gemensamma odlingsplatsen och annat som
gällde området.
När de nya invånarna så småningom mötte planeraren,
husarkitekten och övriga som medverkat i referensgruppen framförde de stor förvåning över att inte själva
ha fått vara med och bestämma. Detta pekar på ett stort
problem med nya former av inflytande: Vilka ska vara
med? Alla, eller endast de som direkt påverkas av planeringen? Att, som i detta fall, till exempel utesluta
män med motiveringen att de ändå kommer till tals i
andra sammanhang är principiellt inte bra. Risken blir
stor att egenintressen och de röststarka kommer att styra.
Vem tar tillvara de icke närvarandes, till exempel de nya
invånarnas intressen? Planerarens roll som representant
för samhällsintresset blir mycket känslig.
En vanlig anledning till att kommunen undviker alltför mycket inblandning av medborgarna i tidiga skeden
är att arbetssättet anses minska effektiviteten. Men
i fallet Uggledal blev tiden från start till slutförande
inte längre än den brukar, eftersom de sedvanliga
överklagandena uteblev.
Charretten

En mer organiserad form för medborgardeltagande är
den så kallade charetten efter fransk förebild (charrette
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betyder ”den lilla kärran”). Metoden har använts i ett
flertal olika sammanhang. Några exempel: i Nynäshamn
och Kungälv vid förnyelse av stadskärnan, i Leksand
i samband med varsam utveckling av byn Tällberg,
i Norrtälje för planering av hamnområdet och i
Skellefteå för att utveckla kultur och konstnärligt skapande.
En charrette pågår under tre dagar. Arbetet inleds med
ett öppet möte dit alla berörda parter inbjuds. Det kan
vara företrädare för kommunen, för handel och näringsliv, eller intresseorganisationer av typ hembygdsföreningar,
miljögrupper och boendeorganisationer. De idéer och
förslag som kommer fram under mötet fångas upp
och sammanställs av två arbetsgrupper. Vid dagens
slut presenterar arbetsgrupperna ett utkast, som sedan
diskuteras och finjusteras.
Följande dag fortsätter arbetet med grupparbeten och
stormöte. Också denna dag avslutas med att arbetsgrupperna presenterar ett förslag, som följs av diskussion
och finjustering. Under den tredje och avslutande dagen
bearbetas förslaget från dag två ytterligare. Målet är nu
att utveckla ett förslag, som alla kan ställa sig bakom.
En viktig uppgift i sammanhanget är också att göra
konsekvensanalyser, det vill säga att analysera vilka
ekonomiska, sociala och miljömässiga följder olika
alternativ kan komma att medföra. Charretten avslutas
med ett nytt offentligt möte.
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I de sammanlagt sju charretter som genomförts i Sverige
har deltagarna kunnat enas kring ett förslag som sedan
lagts till grund för kommunala beslut. Arbetssättet har
inneburit att deltagarna gemensamt tagit rollen av
problemlösare. Detta skapar insikt om att också andra
aktörer har viktiga och angelägna intressen, och att vägen
framåt måste innebära både givande och tagande.
Naturligtvis är inte alla överens. Planering och samhällsbyggande rymmer alltid en konflikt mellan olika
intressen. Men det stora flertalet deltagare anser att det
förslag som kommit fram genom charretten har varit
bättre än status quo.
Men har inte myntet någon baksida? Jovisst, den kanske
största faran ligger i att charetten inte är tillräckligt
förankrad hos de medverkande. Det gäller att ha alla
ordentligt med på kärran, annars blir det en besvärlig resa.
Ramarna måste vara klart angivna i förväg, liksom syftet
med charretten. Annars kan metodens legitimitet i
efterhand bli ifrågasatt.
Interna kommunikationsproblem

Behovet av dialog i planeringen gäller inte enbart
medborgarna. Ett minst lika stort problem är kommunikationen, eller snarare brist på kommunikation,
mellan olika sektorer inom kommunen. Var och en har
sin lokala kultur, sina lojaliteter, koder och begrepp.
Ofta talar ”hårda” sektorer (till exempel gatukontoret)
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och ”mjuka” (till exempel socialtjänsten) förbi varandra.
Den så kallade stuprörsmodellen är vanlig inom kommunal förvaltning. Tjänstemän från olika sektorer
samarbetar sällan i andra former än via det formella
remissförfarandet, och då handlar det ofta om att hävda
den egna sektorns intressen. Ibland leder detta till låsningar och långbänkar. Då kan det vara bra att anlita
någon utanförstående för att driva processen utifrån
andra perspektiv än de egna.
En metod som kallas Strategic Choice Approach har
länge tillämpats i andra delar av världen, och den har
också använts i Sverige. Metoden går ut på att de problematiska frågorna lyfts ut från den formella beslutsprocessen och handläggs med hjälp av strukturerade
dialoger i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper.
Frågorna förs sedan tillbaka till den formella beslutsprocessen. Viktigt är att ansvariga beslutsfattare är med
i processen och tar del av nya sätt att lösa problem.
Sina nyvunna insikter kan de sedan överföra till beslutsfattandet på den formella demokratiska arenan.
Metoden har visat sig effektiv för att hantera komplicerade frågor som inte passar in i de vanliga rutinerna.
I Sverige har detta arbetssätt använts för att lösa
problem med outhyrda lägenheter, i arbetet med
Agenda 21 och vid införande av nya tekniska system
i bostadsområden.
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Utvecklingsbolag

En innovativ form av samverkan mellan kommunen,
näringslivet och universitetsvärlden är den modell som
utvecklats på Norra Älvstranden i Göteborg. Området
innehöll, före varvskrisen i mitten på 1970-talet, tre
världsledande storvarv. All verksamhet upphörde mycket
abrupt, kvar fanns gigantiska områden i det centrala
Göteborg. Mycken möda ägnades åt planeringen av
områdets framtid. Försöken att etablera ny industri
misslyckades och istället lanserades visionen om Den
Goda Staden med boende, näringsliv och möjligheter till
en god fritid. På initiativ av Ericsson påbörjades ett arbete
med att etablera ett IT-kluster i samarbete mellan
ledande företag inom telekom, design och media,
Chalmers och Göteborgs kommun.
Tidigt märktes stora skillnader i arbetssätt mellan näringslivets utveckling av klusterkonceptet och kommunens
planering av hamnområdet. Kommunen kunde inte
med sina regelsystem och fasta rutiner leverera planer
på det sätt som näringslivet krävde. Ericsson ville till
exempel inte ha kvar ett k-märkt hamnskjul, utan ville
bygga nytt på samma plats.
Detta ledde till en konflikt mellan bolaget och stadsbyggnadskontoret. Men klusterkonceptet innehöll tiotusen nya jobb, vilket hade större tyngd än ett kajskjul.
Då bildades Norra Älvstranden Utveckling AB, i vilket
kommunen äger alla aktier och styrelsen utgörs av
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politiker från samtliga partier. På så vis har politikerna
direkt insyn i verksamheten och kan snabbt pröva
föreslagna projekt innan den formella och mer tidskrävande granskningen tar vid.
Utvecklingsbolaget planerar tillsammans med företag som
vill starta verksamhet i området. Syftet är att successivt
privatisera hela det gamla varvsområdet genom förädling
av befintliga byggnader eller genom att bygga nytt tillsammans med de nystartade företagen. De kommunala
instanser, stadsbyggnadskontor, trafikkontor, parkoch naturförvaltningen och andra som har ansvar och
inflytande engageras i ett tidigt skede av processen
och inte först när planarna är färdiga. Inga byggnadsarbeten påbörjas förrän kontrakt har tecknats med
den blivande köparen. Vinsterna används för att bygga
ut infrastrukturen, vilket i sin tur leder till att marken
stiger i värde. Värdestegringen kan bolaget sedan tillgodogöra sig vid kommande försäljningar. På så vis
finansieras utvecklingen av området helt med medel
som genereras i verksamheten. Inga skattemedel tillförs
och vinsterna stannar i bolaget.
Att arbetssättet är effektivt står klart, men är det också
demokratiskt? Förvånansvärt få protester har hörts.
Efter den inledande motsättningen mellan bolaget och
stadsbyggnadskontoret har samarbetet flutit förhållandevis
smärtfritt. Den speciella situationen med full kontroll
över stora markområden och det faktum att utvecklingen
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inte har behövt ske på bekostnad av andra intressen, har
gjort att det funnits mycket lite anledning för invånarna
att ifrågasätta eller protestera. En annan tolkning av
situationen kan vara att den politiska enigheten i bolagsstyrelsen varit så stark att ingen kunnat tro att besluten
skulle gå att påverka.
Medborgarinflytande i full skala

I Göteborg har ett stadsutvecklingsprojekt inletts också
på den södra älvstranden. Stora ytor kommer att frigöras när biltrafiken förs ner i en tunnel, som kommer
att öppnas 2006. Marken är här splittrad på många
ägare och även i övrigt är förutsättningarna helt andra
än på den norra älvstranden. Att direkt applicera de
arbetsformer som använts på den norra sidan är inte
möjligt. Politikerna har emellertid beslutat att låta
samma utvecklingsbolag driva stadsförnyelsen även på
den södra älvstranden.
Utvecklingsbolaget och kommunen har engagerat ULG,
Urban Laboratory Gothenburg, en samarbetsplattform
för stadsutveckling och tillämpad forskning mellan
näringsliv, Chalmers och kommunen. ULG har fått
uppdraget att organisera och analysera den offentliga
debatten kring hur staden ska utvecklas på södra älvstranden, vilket har gett möjlighet att pröva helt nya
sätt att låta medborgarnas röster bli hörda. En viktig
avsikt med detta offentliga samtal är att göra det lättare
för allmänheten att delta redan från början.
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Två arenor för öppen dialog jämte en serie seminarier,
studiecirklar, stadsvandringar och offentliga föredrag
har redan startat och kommer i en första fas att pågå i
drygt ett år. På stadsmuseet, som ligger i direkt anslutning till det område som ska förnyas, finns en utställning
av hittillsvarande förslag och pågående planering. I
samband med utställningen, som kontinuerligt uppdateras och förnyas, kan intresserade medborgare ta
del av visningar, delta i samtal och komma med egna
förslag och synpunkter.
Den andra arenan är virtuell och finns på en webbplats,
www.alvstaden.se. Där har medborgarna möjlighet att
debattera, studera inkomna förslag och ge synpunkter,
eller att ta del av föreläsningar, intervjuer, etc. En
internationell grupp av arkitektstuderande arbetar under
våren 2005 med området inom ett projekt kallat
”Visions of an Interactive City”. Under en vecka kommer
allmänheten att inbjudas till stadsmuseet för att tillsammans med studenterna utveckla idéer kring områdets
förnyelse.
Alla intresserade göteborgare får alltså möjlighet att vara
med från början, och gensvaret har hittills varit positivt.
Tids nog inleds den formella delen av stadsbyggnadsprocessen, med utställning av planer och förslag, tillsammans med traditionellt remissförfarande. Det nya
medborgardeltagandet ersätter inte denna del av processen, som är nödvändig för att garantera kvalitet och
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rättssäkerhet. Men deltagandet, tillsammans med
möjligheterna att reda ut motsättningar och problem
redan i ett tidigt skede, gynnar förhoppningsvis kvaliteten
på innehållet i stadsutvecklingen.
Hur ser framtiden ut för medborgarinflytandet?

Med denna artikel har vi velat visa på nya och intressanta
former för dialog och medborgarinflytande. Det finns
en efterfrågan hos medborgarna själva, och ofta en
politisk vilja att förankra planeringen. Men det finns
också krafter som verkar i motsatt riktning. Orsakerna
kan vara tidspress, yrkesmässig revirbevakning eller
beslutsfattare som föredrar överläggningar bakom
lyckta dörrar framför öppen dialog och debatt.
De gängse formerna för samråd och remiss är otillräckliga, otidsenliga och inte tillräckligt intresseväckande.
Invanda arbetssätt och byråkratiska rutiner behöver
kompletteras och förändras. Tydliga spelregler är nödvändiga. Vad kan påverkas, och vad kan inte påverkas?
Och vad händer sedan – när medborgarna gjort sina
röster hörda?
Planerarens och arkitektens yrkesroller behöver också
utvecklas. Lika viktig som den professionella uppgiften
att producera planer är rollen som katalysator med
uppgift att fånga in medborgarnas röster, åsikter och
förslag.
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Britta Rundström och Carin Wredström:

Framtidstro och samarbete
i “konsulernas stad”
Värdet av en politisk samsyn framgår tydligt under
samtalet med Britta Rundström (s) och Carin Wredström
(m), som båda varit med om att genomdriva omfattande stadsomdaningar i Helsingborg. De anser att
utan en gemensam vision om stadens framtid skulle
det vara svårt att få igenom förändringar i en kommun
där den politiska majoriteten skiftat efter varje val
sedan 1970-talet. Oenigheterna har gällt detaljfrågor,
men i själva grundtanken har vi varit överens, säger de.

Britta Rundström är direktör på Sveriges
kommuner och landsting. Hon har tidigare
varit socialdemokratisk kommunstyrelse-ordförande i Helsingborg.

Carin Wredström är moderat och kommunstyrelsens vice ordförande i Helsingborg.
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För att lyckas med stadsomdaningar måste det finnas
en gemensam vision så att projekten kan drivas vidare
även om det blir politiskt regimskifte. Carin Wredström
(m), nuvarande vice ordförande i Helsingsborgs kommunstyrelse och Britta Rundström (s), tidigare kommunstyrelseordförande, är överens på den punkten. De vet
vad de talar om – båda har gedigna erfarenheter av
politiskt ledarskap under en tid då stadsbilden i
Helsingborg förändrades radikalt.
Omdaningen av Norra Hamnen

– Helsingborg är i mångt och mycket en konservativ
stad, säger. Carin Wredström. Hon berättar också att
epitetet ”konsulernas stad” fortfarande lever kvar, trots
att staden styrts av en socialdemokratisk majoritet
sedan början av förra seklet och ända fram till 1970-talet.
Därefter har den politiska makten skiftat vid varje valperiod mellan socialdemokrater och moderater.
Men även om det funnits ett visst motstånd mot förändringar och trots den politiska splittringen har stora
satsningar gjorts för att utveckla staden. En genomgripande omdaning av Norra Hamnen skedde under
åren 1996-99. På det tidigare järnvägs- och hamnområdet
uppfördes då tretton hus med drygt trehundra lägenheter.
Tankarna på att bebygga Norra Hamnen hade funnits
länge. Men det var först i samband med ett beslut om
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att gräva ner järnvägen som mark frigjordes och planeringen kom igång på allvar. Britta Rundström säger att
det beslutet, som fattades gemensamt av socialdemokrater
och moderater, har kommit att få en avgörande betydelse
för stadens utveckling.
Planeringsprocessen var lång och utdragen, en mängd
olika förslag nagelfors och förkastades. År 1995 presenterades ett planförslag som ”vände upp och ner på alla
tidigare idéer”. Den tidigare kvartersformen hade i det
nya förslaget ersatts med höga lamellhus, och istället för
skyddande stråk genom kvarteren föreslogs en åtta meter
bred promenadväg utmed kajen.
– Vi bestämde att det är nu vi måste bygga och inte
vänta tills alla andra springer, säger Britta Rundström
som var kommunstyrelsens ordförande när förslaget
lades fram.
– Det handlade om att skapa framtidstro, säger hon,
och påminner om att i mitten av 1990-talet rådde inga
”uppåttider” för byggandet. Med nya spelregler för
bostadsfinansieringen, nya byggregler och en ränta på
tolv procent var det snarare tvärtom.
Men socialdemokrater och moderater var överens –
det var dags att satsa, nu skulle planeringen övergå i
handling.
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Krav på folkomröstning

Men självklart fanns det motsättningar.
– Vid varje val hade vi en diskussion om Norra
Hamnen, vid varje val gick det i stå. Det fanns delar i
projektet som ogillades av de övriga partierna. Många
ville till exempel riva upp beslutet om att Riksbyggen,
HSB och Hälsingborgshem ensamma skulle bygga.
Det största problemet var enligt, Carin Wredström, trots
allt inte de politiska partierna, utan Helsingborgs
Dagblad. Frågan om Norra Hamnen fick stort utrymme
i tidningen, både på ledarplats och på debattsidor. Krav
på folkomröstning fördes fram. Diskussionen handlade
om hyressättning, bebyggelsens utformning, om utsikten
över sundet med mera. Tidningen ifrågasatte också
politikernas agerande när det gällde markpriset, berättar
Britta Rundström.
– Vid den tiden gick det inte att fatta beslut om att
tjäna pengar. Tvärtom ville byggherrarna att vi skulle
gå in med subventioner. Jag sa att det kommer vi aldrig
att göra, men jag kan gå med på att vi inte ska göra
någon vinst.
Efteråt har det klagats på att kommunen sålde marken
för billigt.
– Man glömmer vilka de ekonomiska omständigheterna var vid tiden för byggstart. Vi fick tigga och be
att de skulle bygga överhuvudtaget.
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Men Britta Rundström anser att det oavsett konjunkturen kan ifrågasättas om kommunerna ska tjäna pengar
på den mark de säljer så länge planmonopolet finns.
Bomässan vändpunkt

Sensommaren 1999 var Helsingborg värd för bomässan
H99, som arrangerades med utgångspunkt i Norra
Hamnen. Mässan blev en succé med över 400 000
besökare. Helsingborgarna vallfärdade till området och
opinionen vände. En stor rubrik i Helsingborgs Dagblad
utropade: ”Tack för Norra Hamnen.” Den har Carin
Wredström klippt ur och sparat. För henne har den
blivit en symbol för att man aldrig ska ge upp.
– När tidningen idag skriver om Norra Hamnen skulle
man aldrig kunna tro att de någonsin har varit kritiska,
säger Britta Rundström. Bomässan blev på alla sätt en
vändpunkt.
H99 är en del av Helsingborgs långa tradition som
utställningsstad och ett välgrundat intresse hos såväl
ledning som invånare för arkitektur och design. Den
smått legendariska utställningen H55, som också ägde
rum i Norra Hamnen, var något av en banbrytare för
modern svensk formgivning.
– Kulturen har alltid vägt tungt i kommunens budget,
säger Carin Wredström och berättar att Helsingborg
är en av de kommuner som satsar mest per invånare på
kultur.
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Britta Rundström är angelägen om att framhålla att
kultursatsningarna inte enbart handlar om så kallad
finkultur, som konserthuset och stadsteatern.
– Vardagskulturen är minst lika viktig, säger hon.
I Helsingborg har kulturen medvetet använts som
integrationsmedel och som ett sätt att utveckla och
förändra, framför allt i litet ”tunga” områden. Man har
tagit reda på vad de boende själva önskar, vilka kulturyttringar som redan finns och som det går att bygga
vidare på.
En delad stad

Helsingborg är en segregerad stad, medger båda. Sedan
gammalt är staden uppdelad i norr och söder med
Trädgårdsgatan som gräns. En undersökning har visat
att invånarna på den norra sidan sällan eller aldrig
besöker den södra.
Carin Wredström säger att uppdelningen är ett bekymmer för staden. Hon tror på en förändring, men tror
också att det kommer att ta tid. Det handlar om att
göra stadsdelen attraktiv, på samma sätt som till exempel
Södermalm i Stockholm. Men redan nu har unga människor börjat flytta dit. Staden har fått draghjälp av att
den del av Lunds universitet som flyttat till Helsingborg
ligger på söder.
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– Ungdomar är rörliga på ett annat sätt och inte alls
lika konservativa som andra, säger hon.
– Målet är, säger Britta Rundström, att ett område ska
vara sådant att alla vill flytta dit. Oavsett ekonomi,
och oavsett typ av bebyggelse.
Det allmännyttiga bostadsföretaget Hälsingborgshem
(med drygt 11 000 lägenheter) är mycket populärt, det
anses ”fint” att bo i Hälsingborgshems välskötta bostäder.
Företaget var tidigt ute med hyresgästinflytande. I Norra
Hamnen fick hyresgästerna till och med själva rita sin
egen bostad inom ramen för en viss yta.
En del av debatten kring Norra Hamnen handlade om
höga boendekostnader och den därpå följande risken
för segregation. Jag frågar hur det blev.
Båda säger bestämt att det inte har blivit ett område
enbart för välbärgade. Många av dem som flyttade in
var helsingborgare som tidigare bott i villa och genom
försäljningen kunde finansiera sitt boende. Att barnfamiljerna är få beror sannolikt på områdets karaktär.
Vid planeringen var man också noga med att området,
för att minska risken för segregation, skulle bli en integrerad del av staden med tydliga offentliga rum, tillgängliga för alla helsingborgare.
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Ett folk som hörs och syns

På frågan om vem som styr i staden svarar Carin
Wredström att det är medborgarna såtillvida att de
väljer vem de vill ha. Det handlar mycket om att vara
lyhörd, säger hon, och berättar sedan om hur man i
Helsingborg arbetar med samråd och dialog.
– I arbetet med översiktsplanen lägger vi ner enormt
mycket tid för att få reda på hur människor vill ha det.
Ett exempel är de små häften som stadsbyggnadskontoret
tog fram redan på 1990-talet. Där beskrevs problemen,
men inga förslag gavs till lösningar. De senare skulle
medborgarna stå för. Studiecirklar startades och ute i
kommundelarna satt över femhundra människor och
planerade hur de ville ha sitt område.
Ett liknande arbetssätt används i samband med den
nu aktuella ombyggnaden av söder. Där framkom att
många av de boende ville ha en park.
– Jag hade inte prioriterat det högst, men för att visa
att vi lyssnade gjorde vi en totalrenovering av en gammal
och nedsliten park som sedan tidigare fanns i området.
Britta Rundström säger att man har varit duktig i
Helsingborg på att få med medborgarna när det gäller
stadsutveckling. På andra områden, till exempel när
det gäller skolan och skolnedläggningar, tycker hon
inte att man lyckats lika bra.
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– Helsingborgarna är ett folk som hörs och syns, konstaterar Carin Wredström. Hon medger dock att det
ibland kan vara jobbigt med engagerade medborgare.
Samtidigt tycker hon det är en utmaning.
– Man måste själv tro på det man gör och inte alltid
vända kappan efter vinden. Annars hade vi aldrig fått
igenom en detaljplan för Norra Hamnen.
Okynnesöverklaganden

Allt ska gå så mycket snabbare idag, säger Carin
Wredström när vi talar om förändringar av planeringens
villkor. Särskilt tycker hon det märks i byggfrågor, där
planerna ofta måste forceras fram. En annan förändring
är mängden överklaganden, något av ”demokratins
baksida”.
– Visst är det positivt att människor engagerar sig mer,
men nackdelen är de stora fördröjningarna. Ärenden
som blir liggande hos länsstyrelsen kostar en massa
pengar. Vi förlorar alla på det.
Båda hoppas att förslaget till en revidering av planoch bygglagen ska förbättra situationen. Lagförslaget
syftar till att minska antalet ”okynnesöverklaganden”
genom att ställa högre krav på precisering och hänvisning till specifika lagparagrafer.

227

Målkonflikter

Statsmakterna och deras ”spel” är den största skillnaden
jämfört med tidigare, anser Britta Rundström.
– Myndigheter och departement som på intet sätt är
samordnade skickar ut mål och direktiv direkt i knäet
på kommunerna. Att målsättningarna dessutom kan
peka åt olika håll tycker hon kan kännas frustrerande.
– Varje enskilt mål tas på allra största allvar i kommunen, men hur ska man få ihop det?
Hon talar om problemet med att någon måste göra en
tolkning och bestämma vad som ska göras, trots att det
kan resultera i beslut som står i strid med myndigheternas intentioner. Målkonflikterna kan röra kultur,
arkitektur, stadsbyggnad eller miljö. På alla dessa områden
saknar målen koppling till varandra – ett stort bekymmer
enligt Britta Rundström.
En gemensam grund är också nödvändig för att målet
om hållbar utveckling ska kunna bli verklighet. I
Helsingborg är ambitionen att miljömålen ska gå hand i
hand med andra mål, även om man kanske inte alltid
har lyckats. Britta Rundström nämner båtarna som
”den värsta styggelsen”. Miljönämnden vill lägga avgifter
på båtar som inte har rening, besluten överklagas,
länsstyrelsen går emot ...
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Helsingborg kan däremot stoltsera med att vara den
stad som har flest tågstationer i förhållande till antalet
invånare. Där beslöts tidigt att områden utanför staden
skulle bebyggas endast under förutsättning att de kunde
nås med tåg.
– Det var mycket bråk med länstrafiken som inte ville
ha så många stationer, säger Carin Wredström.
Hon berättar att Helsingborg är utbyggt enligt ”fingermodellen”. För att kunna bygga stationer ut i fingrarna
har det hänt att staden bytt mark med privata fastighetsägare, vilket ”inte alltid var populärt”.
Naturligt att samarbeta

I en stad som Helsingborg där ingen har egen majoritet
är det, enligt Carin Wredström, naturligt att samarbeta
med övriga politiska partier för att bilda underlag för
beslut. Samarbete med näringslivet förekommer
också. När till exempel IKEA ville flytta sitt huvudkontor till Helsingborg – en arbetsplats för femhundra
personer – bekostade staden sanering av den tomtmark
de ville ha.
– Vi ställer upp när det är bra för helsingborgarna.
Carin Wredström, som också varit ordförande i byggnadsnämnden, säger att man där alltid varit öppen för
goda idéer utifrån.
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– Man ska inte alltid tro att det är stadsbyggnadskontorets personal eller politikerna som kan bäst.
Hon tror också att den som står för finansieringen är
mer lyhörd för vad marknaden efterfrågar.
Enligt Britta Rundström är det vanligt att kommunen
samarbetar eller går in i ett slags partnerskap med statliga myndigheter. Syftet är då att få igenom något som
i själva verket är en statlig angelägenhet. Hon anser att
egentligen är orimligt.
– De pengar som kommuner eller regioner får in är
faktiskt avsedda för annat än att bekosta statlig verksamhet.
Att nätverk och liknande samarbetsformer skulle
hindra insyn och försvåra utkrävandet av politiskt
ansvar avvisar båda mycket bestämt.
– Det hade man aldrig accepterat i den här stan. Så går
det absolut inte till.
Britta Rundström, som numera är direktör på Sveriges
kommuner och landsting, säger att hon ständigt hör
om detta i sitt jobb, till exempel när det gäller kommunalförbunden. Där är politikerna inte direktvalda
och skulle därmed inte kunna ställas till svars.
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– Men den som sitter där har ju ett ansvar i förhållande till dem som valt henne eller honom. Samma sak,
menar hon, gäller för nätverken.
Framtidstron viktigast

Täta politiska maktskiften i en kommun behöver inte
vara någon nackdel. Britta Rundström och Carin
Wredström tror tvärtom att bytena kan vara en framgångsfaktor. Utan egen majoritet blir det viktigt att
komma överens, att lära sig lyssna och ta hänsyn till vad
andra tycker. Britta Rundström berättar att när hennes
parti hade 32 mandat av 65 till och med valde att inte
knyta någon till det sista mandatet för att inte vara låst.
– Alla människor har goda idéer värda att ta vara på,
säger hon.
– Den viktigaste framgångsfaktorn är ändå tron på
framtiden, menar Carin Wredström. Invånarna ska
kunna vara stolta över sin stad, och de ska kunna vara
med och utveckla den.
Britta Rundström instämmer.
– En vision som delas av många människor är ett verktyg för att utveckla staden. Om medborgarna har en
gemensam vision av framtiden så vill de också vara
med och se till att den förverkligas och att det blir så
bra som möjligt.
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– Helsingborgarna är stolta över sin stad, över bomässan
och stadens alla landmärken, säger Carin Wredström.
Nu talar vi om tunneln mellan Helsingborg och
Helsingör. Och vi säger inte om vi ska ha den, utan när.
Intervju Gun Frank
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Tidigare utkomna Formas Fokuserar
Är eko reko?
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Regeringen har satt upp målet att 20
procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad år
2005. Och Konsumentverket har fått i uppdrag
att få oss att köpa mer ekomat. Som konsument
har du rätt att få veta vad forskarna i dagsläget faktiskt vet – och varför de inte är överens.

Torskar torsken?
Forskare och fiskare om fisk och fiske
Kommer vi att kunna äta torsk i framtiden – eller
är det slutfiskat? Måste det bli ett torskfiskestopp?
Kan fiskodling lösa problemen? Och hur ser det ut
för andra arter i vattnet, som lax och kräftor?
Sedan lång tid tillbaka har beslutsfattarna fått signaler från forskarna om att torskbestånden minskar. Men de har inte följt forskarnas råd.
Framtidens fiske hänger på de beslut vi fattar idag.
Frågan är hur stora risker vi är villiga att ta. Här
finns det stora skillnader mellan olika intressegrupper. Vad säger forskarna – och vad säger fiskarna?

Genklippet?
Maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt
för människa och miljö när genmodifierade organismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller
blir gentekniken klippet som kommer att rädda
världen från svält och miljöproblem? Gentekniken
påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför
har den stött på hårt motstånd från europeiska
konsumenter och miljöorganisationer. Men vad
säger forskarna om möjligheter och risker med den
nya biologin?

Forskare klargör

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse i
pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av
socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål våra
gamla gener den nya maten? Frågor som de här
diskuteras intensivt i medierna. I Myter om maten
är det forskare som presenterar och tolkar vetenskapliga rön. De är överens om det mesta – men
långtifrån allt.

Sopor hit och dit
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sopsortering ur en rad olika synvinklar.

Bevara arter – till vilket pris?
Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter
Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara den
biologiska mångfalden, och använda den på ett
hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har bestämt
att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras
i livskraftiga bestånd. Risken är annars att vi utrotar
arter som är viktiga för ekosystemen och för människan. Men hur ska vi göra – och vad får det kosta?
Vad tycker forskarna – och vad tycker andra
intressenter i samhället?

