Bygga för livskvalitet

Samverkan med människan i centrum

”

Individens fysiska och sociala behov är centrala i
utformningen av attraktiva offentliga rum. Det ställer krav på
planeringen att alltmer använda gränsöverskridande synsätt
och involvera deltagande aktörer från flera nivåer i samhället
(Utdrag ur inbjudan till seminarieserien Bygga för livskvalitet)

Förord
För vem bygger vi våra samhällen? Det självklara svaret är för oss som ska bo, leva och verka i
dem. Hur gör vi då när vi planerar på bästa sätt för detta? Här ställs vi inför utmaningar på många
olika nivåer och tillsammans måste vi bli bättre på att formulera dessa utmaningar och också
fokusera på gemensamma lösningar.
För att möta de krav som vi alla har rätt att ställa, så måste det planeras klokt med mångas olika
perspektiv på agendan. Det måste också ställas kloka frågor till dem som berörs, inte bara de
som är beredda att svara. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart är viktiga aspekter i all
planering.
Vår idé om att tillsammans med Skåneidrotten och Landskrona stad genomföra en seminarieserie
på temat hur vi bygger för livskvalitet utgick från att vi ville föra samman olika perspektiv och
bjuda in ansvariga i kommunerna för olika områden; planering, idrott, kultur och folkhälsa.
Genom att tillsammans ta del av ny kunskap och också diskutera denna hoppas vi att det påbörjats
ett antal processer som fortsätter på hemmaplan.
Vi bjöd också in framtida aktörer inom samhällsplanering; studenter från Hållbar stadsutveckling,
SLU Alnarp och Samhällsgeografi vid Lunds universitet att fritt reflektera och formulera sig kring
det som våra olika teman och föreläsare presenterade.
Här följer deras texter samt goda exempel att ta med i det dagliga arbetet vi alla gör för att skapa
utveckling och förändring och bygga med människan i centrum.
Tack till alla som engagerat sig i arbetet med denna seminarieserie och med förhoppningen att
intresse väcks för fortsatt gemensamt arbete med frågorna.

Annika Eklund
Avdelningschef Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och folkhälsa
Lund 2015
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Bygg livskvalitet utifrån ett
intersektionellt perspektiv
För att samordna ett effektivt jämlikhetsarbete måste det finnas förståelse för bakomliggande faktorer.
Text: Klara Svensson

Grundläggande kan existerande ojämlikhet studeras
utifrån makt, deltagande och inflytande. Historiskt sett har
människor som förkroppsligat avvikelser från normen gett
upphov till diskriminering och exkludering i samhället.
Det finns därför ett behov av att skapa medvetenhet om
processer av maktskapande och exkludering som leder
till ojämlikhet. Etnicitet, ålder, kön, trosuppfattning,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet och
funktionsförmåga är aspekter som tillsammans utgör
skilda identitetsuppsättningar hos stadens invånare. Det
är likaså sju av Sveriges diskrimineringsgrunder. För att
förbättra kommuners jämlikhetsarbete bör just dessa
diskrimineringsgrunder vara utgångspunkter.
Det är ett demokratiskt grundvillkor att alla människor
har samma rätt att synas, ta plats och påverka. Grupper
med lite normpoäng närvarar dock sällan på exempelvis
samråd, därigenom har de begränsad makt och inflytande.
Jämlikhetens landskap är sammankopplat med en rättvisare
resursfördelning och jämlik representativitet. Att främja
jämlikhet i samhällsbyggandet kan handla om att lyfta upp
minoriteter och de som inte utgör den rådande normen,
vars identitet och funktionskrav inte är utgångspunkten för
generell planering.
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Intersektionalitet har kommit att bli allt vanligare i svensk
forskning de senaste åren för att beskriva ojämlikhet.
Det är möjligt att använda ett intersektionellt perspektiv
som ett analytiskt verktyg, för att belysa olika former av
diskriminerande maktordningar som är sammanflätade.
Skilda identitetskategorier såsom kön, ålder, etnicitet,

funktionsnedsättning och trosuppfattning samverkar i
olika maktordningar. Intersektionell teori kan användas
för att förstå hur skilda identitetskategorier i samhället
kan generera olika erfarenheter, upplevelser och behov,
beroende på hur dessa kategorier kombineras och dess
sammanhang.
Hur formas då jämlikhetens landskap? Målsättningen
bör vara att inte endast synliggöra de grupper i samhället
som utgör den rådande samhällsnormen, utan lyfta upp
de människor som främst är i behov av inkludering.
Att förebygga ohälsa och ojämlikhet är långsiktigt mer
kostnadseffektivt. Att minska de socioekonomiska
skillnaderna som finns i regionen är således strategiskt
viktigt för samtliga medborgare. Social investeringspolitik
bör därför vara vägledande i Skånes långsiktigt hållbara
samhällsbyggnad.

”

Agnes Högström Dahls spaning

Vi tittar på oss själva och tänker på vilka normer vi
representerar eller inte representerar. Jag tänker att det är
en bra början. Det första tillfället lade ut referensramen för
oss deltagare – genom att börja från grunden.

INTERVJU

Att planera från rätt ände, från början
”Det handlar om att börja i den andra änden när vi planerar -”, säger Ulrika Odenius, chef för kultur- och
fritidsförvaltningen i Eslövs kommun, ”- inte att börja med var gungorna ska stå utan vilka som kommer gunga
och om det är just gungor som ska vara på platsen”. Ulrika tar med sig brukarperspektivet från dialogserien
Bygga för livskvalitet och att börja i rätt ände.
Text: Sofia Edward

Eslöv blev 2014 års folkhälsokommun med motiveringen:
”Eslövs kommuns folkhälsoarbete sker på en strukturellt
riktig nivå då arbetet har en nära koppling till den
politiska ledningen och finns organiserat så att insatserna
får ett genomslag i kommunens alla verksamheter”. En
av satsningarna som Eslövs kommun har gjort inom
folkhälsoområdet är att skapa en social investeringsfond
med ett uttalat syfte att främja sociala insatser med en
särskild prioritet mot barn och unga.
”Fonden skapar nya arbetsformer då det krävs att det
är fler än en förvaltning som skriver under ansökan.
Det är ju delvis ett led i att bli bättre på att arbeta
gränsöverskridande”, menar Ulrika. Hon beskriver att
det här är ett område i att arbeta gränsöverskridande som
fungerar bra inom kommunen där skola och socialtjänst
ofta är parter i projekten av förklarliga skäl.
Områden där Ulrika menar att de bättre kan arbeta
gränsöverskridande är projekt i byggkaraktär. De genomför
därför inom kommunen en processgenomlysning
där tjänstepersoner från skola, kultur och fritid,
serviceförvaltningen, miljö och samhällsbyggnad primärt är
inblandade. ”Vi diskuterar var och när olika parter kommer
in i processen. Säg att vi ska bygga en idrottshall, då är
serviceförvaltningen projektledare men där samordning
med föreningsliv och skola krävs. Då ställer vi frågan när

de andra aktörerna bör komma in i processen och på vilket
sätt. Mycket handlar om att tydliggöra arbetets gång och
det ger resultat”.
Utmaningen att arbeta gränsöverskridande, menar Ulrika,
är att skapa förståelse för varandra som aktörer och att hitta
gemensamma ingångar. Hon beskriver att hon själv har
fått en större förståelse för plansidan genom dialogseriens
gång. ”Det är många olika aspekter och steg som krävs för
att skapa en helhet”. Hon lyfter fram Birgitta Anderssons
föredrag om intersektionell planering från dialogseriens
första tillfälle. ”Det visade att vi bör börja i andra änden när
vi planerar – brukarperspektivet. Vilken målgrupp vill vi
ska använda platsen och vilka redskap behöver de?”. Ulrika
betonar särskilt diskussionen kring hur vi aktivt kan arbeta
med kvinnors perspektiv för att skapa gemensamma ytor
som används av alla. ”Vad händer om vi inkluderar de som
vanligtvis exkluderas? Planering är till synes mängder av
steg för något som inledningsvis kan te sig enkelt. Genom
att börja i rätt ände kan vi synliggöra helheten”.
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Gränsöverskridande - även i arbetet
med externa aktörer

Text: Sebastian Andersson

Hur kan kommunerna få med sig privata aktörer i
förverkligandet av sina planeringsambitioner? Frågan,
tror jag, på sikt kommer att bli helt avgörande för en
hållbar planering. Även om kommunerna sitter på
planeringsverktygen är det ofta privata företag som i
praktiken förverkligar planerna. Projekt som visar sig
olönsamma för företagen kommer att vara ointressanta och
därmed svåra att genomföra.
Kommuner beskriver ofta ambitionen att blanda
bebyggelsen - arbetsplatser, bostäder, service - i samband
med att nya områden exploateras, till exempel genom att
upplåta verksamhetslokaler i bottenvåningarna.
Byggföretagen å sin sida, ser dock hellre renodlade
byggnader, eftersom det är mer rationellt att producera och
helt enkelt mer lönsamt. Som så ofta i planeringen ser vi en
intressekonflikt som kan försvåra för kommunen att göra
verklighet av sina tankar om en god planering.
Utmaningen ligger alltså i att hitta modeller som svarar mot
både kommunens och privata aktörers intressen. Lösningen
ligger rimligtvis i en ökad förståelse för varandras
intressen. Precis som temat för seminarieserien som utgör
grunden för de här texterna, att överbrygga gränser i den
kommunala planeringen, bör vi fundera på om det bara är
inom kommunen som gränser uppstår och skapar hinder.
Finns det en risk att vi missar de gränser som även finns
mellan kommunen och andra aktörer? Kan vi prata om
offentligt och privat i termer av dessa berömda stuprör
som ofta får illustrera en uppdelad organisation?
Kanske är det rentav så att vi i dessa sammanhang, där
vi träffas och lär av varandra, även borde öppna upp för
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dem som inte representerar kommunerna men som ändå
medverkar i den fysiska stadsutvecklingen. Sannolikt
är även de intresserade av att diskutera vad som är god
planering och framförallt hur den kan förverkligas. Och de
är säkert lika angelägna om att montera ner stuprören från
planeringstaket som kommunerna är. Vem vet, kanske är de
välkomna till nästa seminarieserie?
Vi tar med oss bollen och tipsar till dess om artikeln
nedan som handlar om hur planerare har använt sig av
föreningslivet för att få hjälp med medborgardialog.
www.sydsvenskan.se/malmo/hur-vill-ni-utveckla-torget/

Den andra reflektionen tar sin utgångspunkt i hur platser
utformas för olika grupper. Även om inställningen oftast
är att vi ska planera ”för alla” kan man fråga sig hur den
ter sig i verkligheten. Är det möjligt att forma platser som
attraherar alla grupper? Kan en plats utformas där alla
känner sig välkomna? Något tveksamt.
Man kan kanske bli lite klokare genom att vända
på frågan. På vilka platser känner sig få människor
välkomna? Vid seminariet slogs jag av diskussionen om
idrottsanläggningar. Jag har tidigare inte tänkt på hur stora
ytor till exempel fotbollsplaner tar i anspråk, i relation till
hur få som använder dem. Samtidigt finns många grupper
som inte känner sig attraherade av, eller välkomna på, dessa
platser. Kanske har jag inte tänkt på det eftersom jag som
kille förväntas vara en del av målgruppen för fotbolls- eller
basketplanen. Men tänker jag efter har jag sällan känt mig
välkommen på någon av dem. Inte heller särskilt lockad av
de aktiviteter som utövas. I princip är det ju bara fotboll

exempel ett torg med handel på förmiddagen, parkering
på eftermiddagen och barnaktiviteter på helgerna attrahera
olika grupper till en och samma plats, om än vid olika
tillfällen. Kanske finns här något att fundera över. Kan tid
och rum samordnas för att stärka platsens attraktionskraft
hos flera olika grupper?
och basket som kan utövas där. Inte mycket annat. Och jag
gör nog helst just det - något annat.
Så, kanske borde den vägledande frågan vid utformningen
av nya offentliga platser vara något i stil med: vilka platser
tilltalar så många som möjligt, så ofta som möjligt? Ett
givet svar finns såklart inte och alla kommer knappast att
känna sig lockade av en viss plats, oavsett hur mycket man
ansträngt sig för att attrahera ”alla”. Vad man däremot kan
fundera över är om det går att bygga in en viss flexibilitet
i platser. Det finns studier som visat att de platser som
attraherar flest människor är de som erbjuder olika grupper
olika attraktionsvärden vid olika tider av dygnet. Så kan till

En kanske något mer provocerande fråga lyder: måste vi
nödvändigtvis planera platser för något eller någon? Är
det möjligt att låta platser växa fram successivt och låta
det spontana användandet bli styrande för vidare åtgärder?
Kanske är det enklare att peka ut platsens åtgärdsbehov
utifrån hur den används, istället för att på förhand avgöra
hur den ska användas. Historiskt har vi ofta gått i fällan att
överplanera både platser och hela stadsdelar, som sedan
visat sig användas på ett annat sätt. En viss försiktighet
är därför inte orimlig då kommunen planerar för nya
offentliga rum. Fotboll i all ära, men ibland vill människor
nog helst göra något annat.
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Känsla av delaktighet, mindre gnäll?

Demokrati, transparens och välförankrade beslut är självklara svar på frågan om varför delaktighet är något
att sträva efter i samhällsplaneringen. Lagkrav, mindre gnäll och färre överklaganden lyder några mer cyniska
besked på samma tema. Delaktighet kan säkerligen vara ett gissel, eftersom det kan vara både komplicerat och
resurskrävande. Men det finns starka skäl att uppmuntra den allmänna delaktigheten i de processer som driver
samhällsbygget. På sikt kan det faktiskt leda till just ”mindre gnäll”.
Text: Sebastian Andersson

Delaktighet kan nog ses som något tungrott eftersom
det ofta förknippas med medborgardialog och dylika
procedurer, vars form och omfattning kan vara utmanande
och krävande. Men det är värt att påminna om att
delaktighet inte måste handla om att samtliga invånare och
aktörer ska få uttrycka sin åsikt om varje enskilt projekt,
även om det såklart är en naturlig del i ett demokratiskt
samhälle. Delaktighet kan skapas på andra sätt som ändå
ger positiva värden tillbaka. Det är inte nödvändigtvis
graden av delaktighet som är avgörande utan snarare att
kunna se och förstå samhällsutvecklingen och varför den sker.
I grunden handlar det om att det kommunen planerar
och genomför är relevant och riktigt. Men det handlar
lika mycket om förmågan att förmedla planeringen
på ett tydligt och öppet sätt, att identifiera begripliga
problembilder som motiverar de lösningar man föreslår.
Om det enda som syns är en rad färdiga lösningar utan en
tydlig bakgrund, hamnar fokus lätt på detaljer, och frågor
som ”varför gör de såhär” och ”varför just här” kan ta
överhand. Risken är då att man förlorar trovärdighet bara
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för att man brustit i att förklara varför man gör som man
gör, oavsett hur goda lösningarna är.
Det finns såklart ingen garanti för att ens den mest aktiva
delaktighetsprocess leder till alla parters belåtenhet,
eller för den delen en mindre andel överklagade

detaljplaner. Men det står ganska klart att ju öppnare en
samhällsbyggnadsprocess är desto större är sannolikheten
att den får bred förankring och stöd. Det är knappast en
ny insikt, men den är viktig att bära med sig i all planering.
Inte minst i kommunal.
Göteborg står nu inför en stor stadsomvandling där
stora investeringar i infrastruktur och stadsutveckling ska
genomföras. Det pågår en infekterad debatt där allt från
investeringar till planerade tunnlar och stationer ifrågasätts.
Många menar att bristen på en tydlig och gemensam
framtidsbild har hindrat den breda samsyn som borde råda
kring frågor av sådan betydelse. Upplevelsen att inte ha fått
ta del av processen bakom de stora projekt som planeras
har lett till ett missnöje som nu riktas mot de enskilda
projekten, trots att det kanske är just bristen på delaktighet
i processen och inte planerna i sig som är problemet.
Delaktighet handlar inte bara om samråd och
medborgardialoger, utan om att skapa en allmän känsla av
att vara en del i samhällsutvecklingen. Att varje invånare,
företag eller organisation ser och förstår vad som planeras
och framförallt varför. Kan kommunen stimulera den
känslan genom öppenhet och tydlighet i sitt planarbete har
man förmodligen kommit långt i strävan efter delaktighet i
samhällsplaneringen. Förhoppningsvis leder det i slutändan
till bredare samsyn och, ja vem vet, mindre gnäll.

Det krävs
representativitet
Text: Klara Svensson

Det finns många erfarenheter av att det är de som skriker
högst och är mest ihålliga som får sin vilja igenom
när det kommer till önskemål vid medborgardialoger.
Niklas Östlund belyser, i sin doktorsavhandling vid SLU
Alnarp, att den typiska medborgarprofilen vid samråd
är man, etnisk svensk, övre medelåldern, resursstark,
föreningsaktiv och ifrågasättande mot utvecklingen som
planeras. Forskningsresultatet visar därmed även att
underrepresenterade vid samråd är kvinnor, unga och
utlandsfödda.
Johannes Pedersen, NORD Architects, hävdar att de
som medverkar i dialogprocessen inte behöver vara
representativa för befolkningen, de ska endast verka
inspirerande. Medborgardialog är inte demokrati, utan det
bör bara ses som en del av den demokratiska processen.
Det finns dock risker i att inte tänka på representation, då
det finns många grupper i samhället som aldrig kommer få
sin röst hörd då.
Moa Björnson, Malmö stad, hävdar det motsatta från
Pedersen, att representativitet har kommit att bli oerhört
viktigt. Medborgardialogen skall verka demokratistärkande.
Under 1950-talet representerade varje aktiv politiker
5 medborgare, idag representerar en politiker hela
250 medborgare. Samtidigt är endast 1 % av svenska
befolkningen idag aktiva i ett politiskt parti. Det är tydligt
att människor inte på samma sätt är aktiva på den politiska
arenan och därigenom även glidit längre ifrån de lokala
beslut som tas gällande stadsutvecklingen. Hur kan då
samhällsplaneringen förhålla sig till att den demokratiska
representativiteten har försvagats?

Jag anser Rosens röda matta vara ett framstående
dialogprojekt, då sociala mervärden har skapats för den
lokala befolkningen. Jag anser även att Rosens röda
matta visar hur exkluderande rekryteringsstrategi vid
dialogprocesser, genom att endast välja unga tjejer som
brukargrupp vid samverkan, kan generera inkluderande
stadsplanering. Inkluderande utformning behövs då alla
människor ska känna sig välkomna, trygga och bekväma i
att röra sig i samhällets offentliga miljöer.
Samtliga rum i staden domineras av skilda normkulturer,
vilka kan generera en exkluderande känsla för olika
invånare. En viktig planeringsprincip kan därmed vara att
utforma olika typer av rum i den offentliga miljön som
passar skilda målgrupper, och som möjliggör skilda sorters
användning. Om det ständigt vid medborgardialoger är
den typiska medborgarprofilen som får sin talan hörd,
således en etnisk svensk man i övre medelåldern som är
resursstark, föreningsaktiv och ifrågasättande, kommer
de flesta offentliga miljöer med högsta sannolikhet vara
homogent utformade.
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Planerare bör sträva efter att genom medborgardialoger
främja heterogenitet, jämställdhet och öppenhet.
Då krävs representativitet.

Läs mer om Trelleborgs kommuns arbete med barn och ungas
delaktighet i samhällsplaneringen och skrivelsen över rutinerna på
deras hemsida.

12

INTERVJU

Ett arbetssätt som kommer att fortsätta
FN:s barnkonvention fyllde 2014 25 år, vilket uppmärksammades av bland annat Kommunförbundet Skåne
och mer än 100 gäster i Malmö. På plats i Malmö fanns Karin Jeppsson, samordnare för FN:s barnkonvention
i Trelleborg för att berätta om kommunens arbete med att involvera barn och unga i samhällsplaneringen.
Text: Sofia Edward

Fram till hösten 2012 har projektet Barn och unga i
samhällsplaneringen pågått i Trelleborg. I samverkan
med Trafikverket och Boverket, engagerades barn och
unga i framtagandet av den detaljplan som skulle tas fram
över centralstationen i Trelleborg i och med kommande
pågatågstrafik. ”Tanken från början med det här projektet
var att det skulle leda till att utveckla nya arbetsrutiner,
vilket vi nu har gjort” berättar Karin.
En skrivelse över nya rutiner gällande barn och ungas
inflytande i samhällsplanering, från och med januari
2013 har antagits av kommunstyrelsen som Karin
tillsammans med kommunens plan- och byggchef samt
biträdande förvaltningschef på bildningsförvaltningen
har tagit fram. De nya rutinerna är knutna mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra förvaltningar för
att tydligt peka på vikten av samverkan.
Karin ser att kommunens gränsöverskridande samarbete,
utifrån hennes uppdrag som barnkonventionssamordnare,
har utvecklats. ”Detta arbetssätt kommer att fortsätta,
våra rutiner kring barn och ungas delaktighet
har förtydligats i och med skrivelsen. Jag vet att
samhällsbyggnadsförvaltningen har involverat fler
skolklasser i andra planer de har arbetat med. De har
även satt upp indikatorer på barn och ungas delaktighet i
planarbetet för att kunna göra uppföljningar”.
Karin deltog i arbetet med barn och ungas inflytande i
planeringen av centralstation i Trelleborg, gav synpunkter

och hjälpte även till med återkopplingen till alla deltagare
genom den utställning som avslutade projektet. Deltagarna
engagerades genom bland annat workshops och
studiebesök på andra tågstationer, ett arbete som sen har
legat till grund för förskolan och skolornas egna arbeten.
Karin beskriver att ”det blir ett kreativt arbete med barn
och unga. Det blir annorlunda därför att de inte är låsta i
vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sen är det
förstås planavdelningen som vet vad som kan bli realistiskt
när detaljplanen tas fram”.
För att olika verksamheter inom kommunen ska kunna
arbeta gränsöverskridande har två viktiga förutsättningar
identifierats. ”Dels kunskapsunderlaget, att förstå hur
olika verksamheters arbetsvardag ser ut, dels tidsplanen.
En detaljplan har sin process, en skolklass en helt
annan. Det är därför viktigt med framförhållning”.
Som ett led i att skapa framförhållning bjuder
samhällsbyggnadsförvaltningen därför in skolornas
verksamheter vid två tillfällen per år för att berätta om
vilka planer eller projekt som är på gång där de önskar ha
kontakt med skolorna. Det ger skolorna en chans att lägga
in det i sin planering. ”Ju mer vi arbetar tillsammans över
förvaltningsgränser desto mer förståelse får vi förstås om
varandras dagliga arbete” avslutar Karin.
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I mitten av december 2015 börjar Pågatågen rulla på
Trelleborgsbanan. En länk som många av Trelleborgs
framtida invånare kommer resa på, till och från en plats de
själva har varit med och planerat.

Exkludering som ett verktyg för
inkludering
“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by
everybody.”
Text: Agnes Högström Dahl

Jane Jacobs skrev detta i sin klassiska bok The Life and
Death of American Cities. Jacobs citat är en kritik mot den
storskaliga och toppstyrda planeringen som bedrevs under
60-talet. Denna typ av kritik om vilken roll medborgarna
har i planeringen lever kvar än idag med diskussionen om
invånarens grad av delaktighet i den svenska planeringen.

Denna koncentration på målgruppen liknar Moa
Björnssons strategi för medborgarinflytande. Johannes
Pedersen hade dock en större tilltro till att de som kom
till deras medborgarworkshops var målgruppen. Pedersen
jobbade inte med ett uppsökande av uteblivna men berörda
grupper.

Detta citat tillsammans med föreläsningarna får mig
och tänka på vilken utgångspunkt som är rimlig i en
medborgardialog. Är målet att en stad byggs av alla en
rimlig utgångspunkt i planeringen och medborgardialoger?
Och hur skapas då en stad som är byggd av alla?

Det offentliga rummet är präglat av olikheter och en
ständig dragkamp om hur/vem/vad platsen är till för.
Med den typ av medborgarinflytande som Björnsson
och Pedersen arbetar med synliggörs denna dragkamp
och konflikt. Styrkan i denna typ av strategi är att,
förhoppningsvis, olika platser kan skapas eftersom olika
grupper har haft inflytande och satt sin prägel på platsen.
En annan styrka är att denna plats har chans att bli något
unikt och annorlunda vilket kan ge vidare uppslag i hur
platsers utformning kan se ut. Björnsson och Pedersens
exempel visade på hur stadens invånare kan ses som en
resurs i utformningen av platser med sina olika erfarenheter
och intressen.

Beröringspunkten hos de två föreläsarna var någon form
av exkludering i medborgardialogen som ett verktyg för
att få en mer inkluderande plats där båda jobbade nära den
målgrupp som platsen var primärt till för. En skillnad skulle
kunna hittas i huruvida det var en uttalad metod eller inte
hos dem som projektledare.
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Moa Björnsson, Malmö stad, jobbade med en
uttalad exkludering i vilka som främst skulle ha ett
medborgarinflytande på det sättet att hon sökte sig till en
grupp som normalt exkluderas från utformningen och
användningen av det offentliga rummet. Det var också
tydligt uttalat att detta skulle bli ett rum som först och
främst skulle locka till sig tjejer i närområdet och att det då
var rimligt att göra en grupp unga tjejer till projektledare.
Johannes Pedersen, NORD Architects, fokuserade på vilka
som skulle bli brukarna av den platsen som utformades.

Idag fungerar samrådet som ett sätt att låta medborgare få
påverka planeringsfrågor som berör dem i tiden mellan val.
Kritik riktas mot den rådande utformningen av samråden
utifrån till exempel vilka som förväntas lämna synpunkter
och när i planprocessen invånare vanligtvis kan påverka.
Samtidigt finns det de som ser medborgarnas inflytande
som ett hinder för en snabb och effektiv planprocess där
överklaganden kan sätt stopp för samhällsnyttiga projekt.

Här uppstår en balansgång i hur mycket inflytande
medborgare ska ha i planeringsprocessen. Stadsutveckling
ser olika ut på olika platser vilket möjliggör olika former
av inflytande för invånare. Inom den givna kontexten
blir det viktigt att fråga sig om det finns fördelar med att
strategiskt inkludera vissa marginaliserade grupper i en
planeringsprocess där andra exkluderas.
Hur kan plattformar med denna typ av strategi skapas så att
fler kan delta i olika medborgarprocesser för att möjliggöra,
som Jacobs säger, att staden har något att erbjuda alla.
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DIALOG

Om delaktighet

Få kunskap om platsen
Få kontakt med lokala nätverk
För att utveckla och förankrav idén
Skapa förståelse, lärande från två olika håll
Engagemang, delaktighet, energi
Mentalt förbereda
Skapa bredare underlag
Få specialistkunskap av brukarna
Kunskapsutbyte
Väcker engagemang och förtroende för den
offentliga organisationen
Fånga behov
Bättre kvalitet
Delaktighet
Ger makt till medborgarna, bättre utveckling
Bättre kunskapsunderlag

Skapa känslan av att bli lyssnad på
Tid att omvända naturligt motstånd mot
förändring
Förstärk lokal demokrati
Roligt
Förståelse (inåt och utåt)
Kunskap
Göra rätt
Dela på uppdraget
Gemensam bild av att det händer
Transparens
Inkludering
Stolthet
Nya arbetssätt
Hitta behov
Levande mötesplats

VARFÖR?
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Samrådsmöten
Hemsida
Social medier
Fokusgrupper
Besök i skolor
Koppla sig till annat engagemang
Öppet hus
Finnas på plats på exempelvis bibliotek
Våga testa nya sätt att kommunicera
Möten
Anpassa dialog efter målgrupp
Olika nivåer
Strategi, handlingsplan
Aktivt söka upp målgrupper

Samverkan med andra aktörer
Medvetandegöra målgrupper
Hitta rätt forum, till exempel BVC
Gör det enkelt
Skapa bra strukturer
Viktigt att återkoppla
Ärlighet är viktigt så det inte blir fel
förväntningar
Processen
Tid och resurser
Formulera frågan inkluderande
Var på plats!
Utgångspunkt i det lokala
Berätta hur kontakten ska ske

Nöjdare kunder
Mindre överklaganden
Mer komplett resultat
Skapar känsla av delaktighet
Skapar känsla av stolthet
Skapar sociala effekter genom nya nätverk
Mer resurseffektivt
Förståelse ”godwill” för kommunen
Ekonomiskt effektivare
Förbereda medborgarna (skapa förtroende)
Resultatet mer användarvänligt
Större engagemang
Fler blir nöjda
Bygg upp kanaler för medborgardialog
Är processen bra blir produkten bra
Bättre förtroende och marknadsföring för det
offentliga

Bättre dialog även när processen är slut
ger ökad tillit
Ökad närhet till resultatet förankrar bättre
och minskar skadegörelsen
Fler nöjda
Bättre resultat
Färre överklaganden
Smidigare process
Ökat ansvarstagande
Engagemang
Sociala aspekter, gemensamt ägande
Bättre produkt och process
Kunskap inför nästa gång
Andra synpunkter för samhällsnytta
Stolta medborgare
Levande torg
Nya arbetssätt

HUR?
VAD?

17

Att bygga livsrum för rörelse eller bana
väg för bilismen?
Det är viktigt att inneha ett normkritiskt perspektiv vid planering för mobilitet, då det ytterst handlar om
rättvisefördelning av stadsrummet.

Text: Klara Svensson

Stadens gator har allt för länge betraktats som ett
transportrum, istället för att utgöra ett livsrum för
kommunens medborgare. Retoriken från den modernistiska
trafikplaneringen har gett biltrafiken nästintill obegränsad
tillgång i staden, samtidigt som andra trafikslag har
bortprioriterats. Denna samhällsplanering gynnar de
redan socioekonomiskt starka samhällsgrupperna vilket
gör det möjligt att argumentera för att en mer medveten
samhällsplanering krävs för att inkludera och prioritera fler
samhällsgrupper.
Samhällsplanering har exempelvis länge hävdats vara
genusneutral, där bristfällig uppmärksamhet har vikts åt
kvinnors och mäns skilda erfarenheter och åsikter inom
stadsutvecklingen. I dagens samhälle skiljer sig kvinnors
och mäns resmönster åt. Det gäller såväl i antal resor, tid
för resor, reslängd, val av färdmedel och syfte med resan.
Det är möjligt att belysa resmönster som ett resultat av
kvinnors och mäns olika vardagsliv, normer, värderingar
samt även utifrån hur stadens fysiska strukturer har kommit
att utformas.
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Det krävs nya normer inom samhällsplaneringen för att
främja hållbar mobilitet i Skåne. Alla, oberoende av kön,
ålder, funktionsduglighet, sexuell läggning, könsidentitet,
trosuppfattning och/eller etnicitet, ska kunna känna sig
trygga i stadsrummet och uppleva god tillgänglighet.

Att planera för rörelse kan därför innefatta strategier för att
minska bilberoendet, med fokus på gång och cykel istället.
All stadsplanering medför prioriteringar.
Enligt mig är det därmed inte motiverbart att sociala
resurser och naturvärden prioriteras bort till fördel för
biltrafikens vägar. Att prioritera strategier för en bättre
tillgänglighet för gående och cyklister är samtidigt
prioriteringar för folkhälsan, klimatet, stadsmiljön,
samhällsekonomin samt demokratin. Hållbar mobilitet
innebär att prioritera livsrum för rörelse istället för
trafikrum.

På cykel i landsbygd - knutpunkter
och svampar
Text: David Nordström

I provinsen Noord-Holland i Nederländerna står cykling
för en mycket stor andel av det totala antalet resor, inte
bara i provinshuvudstaden Amsterdam, övriga storstäder,
mellanstora städer och småstäder – utan också i rurala
områden. Detta får mig att associera vidare kring hur en
cykelregion byggs.
Först vandrar tanken kanske till arbetspendling och
studentpendling mellan de största tätorterna.
Visst måste vi koppla ihop de knutpunkter som har störst
pendlingsflöden, göra det möjligt att cykla på behörigt
avstånd från biltrafik, så gent som geografin tillåter, och så
bekvämt som möjligt. Att se hela regionen som ett nätverk
konfigurerat för cyklister innebär dock mer än att koppla
ihop de stora noderna. Cykelvägarna måste förgrena sig i
alla riktningar och präglas av finmaskighet, och möjlighet
att trampa till platser även om de är små eller upplevs som
lokala.
Cykelvägvisning är en viktig komponent i att marknadsföra
nätverket av cykelvägar, och viktig för att den som cyklar
på det ska förstå geografiska samband och vilka resor som
möjliggörs av cykelinfrastrukturen. Metallskylt på stolpe är
den konventionella formen av vägvisning – men inte den enda.

cykelvägskorsning är de svåra att missa. Cykelnätverk
förstås nog ofta i första hand som en serie målpunkter,
platser att cykla till (och från). Men cykelnätverket är
också ett nätverk av knutpunkter, korsningar där olika
cykelvägar möts. De kan förses med sittmöjligheter eller
regn/vindskydd, men kan också användas för att förbättra
orienterbarheten genom skyltar och kartor. Om inga
utmärkande riktmärken finns att navigera efter så går
det att skapa hjälpmedel. Cykelvägvisningssystem på den
nederländska landsbygden är inte sällan uppbyggda av
knutpunkter/korsningar, som alla tilldelas egna nummer.
I korsningen kan det också sitta en karta som visar
korsningen i relation till andra korsningar och platser i
nätverket.

När jag cyklade på landsbygden kring Groningen lade
jag märke till ”svampar” (paddenstoel), betongklossar
som till formen påminner om svampar, men med
information om destinationer, avstånd och riktningar
utmärkta. På landsbygden är ”svampen” ett bra
vägvisningsalternativ, inte minst för att den är mindre
inträngande i landskapsbilden. Utplacerade i varje större

Samhället och cykelinfrastrukturen kan utvecklas hur
mycket som helst, men geografiska platser ligger där de
ligger och avstånden emellan dem förändras inte. Äldre
tiders milstolpar av sten fyller inte längre en funktion
för trafiken. Men svampar kan bli framtidens milstolpar,
anpassade för cyklistens fart och behov. Kanske dags att
plantera några i den skånska myllan?

19

DIALOG

Det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om
du tar bilen istället för cykeln. Det visar en studie som
lundaforskaren Stefan Gössling analyserat. Därmed har man
för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar
jämfört med cykeln. Läs mer om studien på www.lu.se/
article/forskare-sex-ganger-dyrare-om-du-valjer-bilen

Ändra retoriken och tankesätt
”GC- väg” ”Gång- och cykel”, se det
som ett transportsätt
Utformning av cykelväg – bredda
Väl utbyggt cykelnät, även mellan byar och
orter
Tillgängliggör kommunal service, exempelvis
närhet mellan skolor och förskolor
God service till cyklar och cyklister
Cykeplarkering, väderskydd, säker förvaring
Representation, cyklister bör planera
cykelinfrastruktur
Göra det svårare att använda bilen, höj
parkeringsavgift och tillgänglighet
Kulturell logistik - förändra tankesättet
Cykellekplatser
Skapa nya målpunkter
Öka kunskapen, särskilt hos beslutsfattare, om
goda exempel
Attitydförändring
Börja med barnen
Begränsa för biltrafik i staden
Bra cykelparkeringar
Lånecyklar på strategiska platser
Prova på elcykel 1 månad – kampanj!
Cykelpool på arbetsplatser

Cykel mer i fokus i planering, cykelvägar längs
landsväg
Underhåll prioriterat – var börjar vi
vintervägröja?
Bra återkommande kampanjer
Dusch på arbetsplatser
Ordna strukturer som passar många
Cykelpumpar
Utgå från fungerande stråk
Koppla nät till handelslokaliseringar och
sportanläggningar
Politiker på cykel
Bra parkeringar
Stimulera att ta cykeln - Parkeringsplatser 200
meter från förskolan och skolan
Parkeringsavgifter, reglera parkeringstid
Stäng av gator i centrum
Fånga helheten vid planering
Påverka genom andra kanaler - i skolan,
samla poäng, klimatmatchen
Säkra skolvägar för gående och cyklister
Bra cykelvägar och nät
Information
Beteendeförändringar
Prioritera cyklister – se vardagsperspektivet
Praktiska detaljer, lås, tak på cykelställ

Om cyklandet

HUR?
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LÄTTILLGÄNGLIGGÖR
UNDERHÅLL - TRYGGHET
MOD TJÄNSTEPERSON
MOD POLITIKER - PILOTPROJEKT
ATTRAKTIVITET - MEDSKAPANDE
TESTA - FÖLJ UPP - GÖR NÅGOT
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INTERVJU

11 förvaltningar tolkar livsmiljö på 11 olika sätt

Just nu pågår ett arbete med utvecklingen av Oceanhamnen i Helsingborg som syftar till att utveckla ett gammalt
hamnområde till småskalig stadsmiljö. Projektet är komplext med allt från strategiskt viktiga ställningstaganden
till detaljerade frågeställningar. Ett arbete som kräver en bred förankring över kommunens olika förvaltningar.
Vi har pratat med Asterios Tolikas och Jenny Knutsson, planarkitekter från Helsingborgs stad, som båda har
medverkat i dialogserien.

Text: Sofia Edward

Oceanhamnens vision: En urban arkipelag mitt i staden
som ska erbjuda Öresundsregionens mest attraktiva
vattennära boende. För gemene man är området idag
okänt och otillgängligt då det tidigare har varit en plats för
storskalig hamnverksamhet. Nu ska det istället anpassas
till småskalig stadsbebyggelse i det spektakulära läget som
kommer att möjliggöra goda boendemiljöer, attraktiva
kajpromenader, utsikt och lä.
Bilden som beskrivs ovan kan för många kännas
igen, vattnets betydelse i dagens stadsutveckling
är viktig. Vad som dock inte syns i ovan beskrivna
är hur tjänstepersonerna bakom projektet arbetar
för att realisera visionen. Parallellt med pågående
detaljplanearbete för området pågår en förstudie där man
förvaltningsövergripande studerar hur området kan fyllas
med funktioner och aktiviteter så som ett utomhusbad, att
bevara och aktivera befintliga byggnader och att definiera
mötesplatser och viktiga kopplingar till staden. Målet
har varit att gemensamt ta fram en bild av hur området
ska utvecklas framöver, vad som är viktiga värden och
processer att jobba vidare med.
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”Överlag har Helsingborgs stad kommit framåt i arbetet
med samarbete över förvaltningsgränser. Det är ju så
planering egentligen går till.” berättar Asterios Tolikas,
planarkitekt och delprojektledare i arbetet med förstudie

Oceanhamnen, en del av stadsförnyelseprojektet H+, som
tillsammans med Jenny Knutsson, även hon planarkitekt i
Helsingborg har medverkat på dialogserien.
Asterios Tolikas berättar, ”I H+ finns en övergripande
projektledare som är knuten till stadshuset och de styrande
projektlednings- och chefsgrupperna. Under projektledaren
ligger ett antal delprojektledare vilka är kopplade till
arbetsgrupper där relevanta förvaltningar är representerade.
I arbetsgruppen träffas de cirka två gånger per månad.”
Syftet med arbetsgruppen är att skapa kontinuitet, från
början till slut och förhoppningsvis, enligt Asterios
fortsättningsvis också. Han menar att samarbete mellan
förvaltningar sker hela tiden fast i olika skalor och på olika
sätt men att det som ofta saknas är kontinuitet.
”Att arbeta gränsöverskridande kräver inte ett gemensamt
projektkontor. Det handlar snarare om att hitta naturliga
former att samarbeta utifrån och att hålla samarbetet
vid liv. Förvaltningsövergripande sammarbeten ger
förhoppningsvis en bredare syn på olika frågeställningar
som kan vara värdefulla i planeringens olika skeden, att se
och göra saker på ett annat sätt än vad man är van vid.”
Jenny Knutsson arbetar, tillskillnad från Asterios, med ett
planprogram som tas fram för miljonprogramsområdet
Närlunda där förtätning ska ge plats åt 1200 fler personer,
cirka 200- 250 nya bostäder. Planprogrammet har inte en
arbetsgrupp likt den som verkar bakom Oceanhamnen
men hon arbetar nära skolans organisation då en ny
förskola planeras. ”Bara kunskapen om hur vårt arbete går
till är svårt för exempelvis verksamheterna inom skolan att
förstå, framförallt hur de påverkas av det vi gör. Arbetet
med förskolan är hanterbart för den planeras kortsiktigt
inom ett eller två år. Men ser vi istället på de planer vi tar
fram som sträcker sig över tio år är det svårare att greppa.”
Inom kommunen träffas de olika förvaltningarna vid olika
tillfällen och diskuterar temafrågor. Temana kan vara allt
från trafik, skola eller grönstruktur till utbyggnadsområden.

”Vi har också alltid startmöten när vi ska ta fram en ny
detaljplan, med alla förvaltningar som kan tänkas vara
berörda. Vi avslutar sedan med ett möte innan samrådet så
vi slipper internremisser”, berättar Jenny. Hon betonar att
hon tror att förvaltningssamarbetet håller på att utvecklas
nu i och med H+.
Både Jenny och Asterios beskriver att den stora
utmaningen handlar om skillnader i förvaltningskulturer.
”11 olika förvaltningar tolkar planering och livsmiljö på
11 olika sätt. Vägen till en gemensam förståelse är olika
vilket skapar många missförstånd och frågetecken. Det
här arbetet kräver mer tid…” menar Asterios ”… Inte
nödvändigtvis, men när flera personer är inblandade i
processen tar det längre tid att förankra.”
Vilka fördelar som kommer av det förvaltningsöverskridande arbetssättet inom projektet Oceanhamnen
är svårt att se just nu då planerna ännu inte är realiserade.
Asterios är dock övertygad om att genomförandemomentet
kommer att vara lättare då visionen om området
är framtagen tillsammans. ”Det innebär att vi, flera
förvaltningar, gemensamt är ansvariga för resultatet vilket
skapar tyngd i genomförandet. Det handlar också om
att se på staden som en gemensam arena där alla tar ett
gemensamt ansvar för starten.”
Oceanhamnen är en av de första etapperna inom H+,
det största stadsförnyelseprojektet hittills i Helsingborg.
Området sträcker sig från Gåsebäck i söder via Campus
Helsingborg till Knutpunkten i norr. År 2035 planeras
området stå klart, till dess ska området utvecklas i olika
utbyggnadsetapper och möjliggöra för 10 000 människor
att bo i.
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