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SAMMANFATTNING

Denna rapport speglar författarnas reflektioner kring vad det kan innebära att påverka
utifrån att testa och samtala kring en dialogmetod med fokus på berättelser.
Dialogmetoden omfattar intervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund i Vårberg, och
med anställdas vid Skärholmens stadsdelsförvaltning.

I rapporten lyfts intervjuer som verktyg för att skapa bättre planeringsunderlag med
hjälp av berättelser. Särskilt framhålls vikten av berättelser som inte följer normen.
Som på något sätt visar en annan verklighet eller vardag än den som är i majoritet i
media eller i samhället, som ser bortom statistiken. Berättelser kan vara komplexa och
har förmågan att visa flera lager av att vara människa. Kanske är det bland annat
därför de har förmågan att beröra. Kanske är det just det som behövs för att nå fram
genom surret som omger stadsutvecklingsprojekt.

Reflektionerna handlar om medborgarnas möjlighet att kunna påverka och hur
beslutsunderlag bäst kan ge en rättvis bild av ett område. Kan vi med hjälp av
berättelser medverka till en mer nyanserad verklighetsbild som innebär att vi förstår
planeringssituationen, och platsens utmaningar och möjligheter annorlunda? Innebär
det i sin tur att vi därav väljer att handla på ett annat sätt? Det skulle i så fall vara en
viktig dimension av att påverka.

I rapporten tydliggörs också att de problem och funderingar som människor lyfter som
viktiga handlar ofta om något som inte bara kan lösas med fysisk planering. Vilket
innebär att det finns behov av att möta deltagarna i dessa andra frågor som berör och
är viktiga för dem. Det kan gälla alltifrån barnomsorg, till äldrevård, till en
busshållplats med skymd sikt. Vill vi skapa tillit måste vi bredda perspektivet och
lyssna brett. Det är därför viktigt att se även enskilda samrådstillfällen som en
angelägenhet för flera av kommunens förvaltningar. Samverkan mellan olika
förvaltningar blir nödvändig för att förbereda och genomföra mötena, samt hantera
resultatet från dialogerna.

I rapporten betonas särskilt möjligheterna som skapas genom att våga lyssna och
släppa in andras verklighet så att det berör; kunna förklara sin egen ståndpunkt och
handlingsutrymme så att andra förstår; och att se att samråd aldrig bara är en enskild
händelse utan måste hanteras som en del av en större och ständigt pågående
demokratisk process.
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1 INLEDNING

Den här rapporten speglar en reflektionsprocess och de lärdomar som kan dras utifrån
att testa en dialogmetod med fokus på berättelser. Studien bygger på intervjuer med
kvinnor med utländsk bakgrund i Vårberg, och med anställdas vid Skärholmens
stadsdelsförvaltning, inom ramen för forskningsprojektet Decode1. Syftet var initialt att
genomföra uppsökande dialoger med målet att öka kvinnors deltagande i planering,
men kom framförallt att innebära en möjlighet för författarna att samtala kring och
reflektera över dagens samrådspraktik, och de alternativa möjligheter som finns. I
citaten nedan följer en kort förklaring till författarnas olika ingångar i studien.

Sarah Isaksson –
Jag är intresserad av social rättvisa och att ge särskilt utrymme till dem som sällan
blir lyssnade till. Inledningsvis var mitt syfte med denna studie att hitta verktyg för
att engagera kvinnor med utländsk bakgrund i stadsdelen Vårberg, i den pågående
planeringen av nya bostäder. Tanken var att genomföra workshops med kvinnor
boende i Vårberg, med fokus på vad de tycker är viktigt att påverka i kommande
planering. Detta resonemang tog dock en genväg förbi frågan varför kvinnor
generellt och i Vårberg, idag är underrepresenterade i samråd i planeringsprocesser.
Trots att jag har vana av att intervjua glömde jag återigen bort att svaren oftast är
något helt annat än vad jag från början tänkt mig. Och ofta är det nog där vi
hamnar - vi försöker hitta lösningen innan vi har förstått problemet tillräckligt bra.
Jag inriktade mig då istället på att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att
nå kvinnor i Vårberg via olika former av dialog och hur de vill ta del i
planeringsprocessen. Inte heller där hamnade jag helt rätt, utan det samtalen i
Vårberg handlade om var berättelser om bostadsbrist, tillit och olika variationer av
innanför- och utanförskap. Det här sätter fingret på vad människor vill berätta, vad
som är viktigt för dem.

Mari Kågström –
Ett viktigt tema i min forskning är hur praktiker som konsulter tänker och agerar
kring olika samhällsbyggnadsfrågor. När jag kom med i studien satt Sarah med ett
rikt material med olika berättelser om och från Vårberg. Men också med många
tankar kring hur och med vilket syfte samråd vanligtvis genomförs, samt med en
stark vilja att förbättra dagens praktik. I våra samtal blev det snart tydligt att
många av funderingarna handlade om vad möjligheter att påverka egentligen
innebär, vilket därför blev det centrala i vårt fortsatta arbete.

Rapporten omfattar alltså en redovisning och reflektion av olika dilemman som
planerare kan stöta på, och de möjligheter som kan skapas i samband med dialog- och
samrådsprocesser. I rapporten har vi delat in dessa dilemman och reflektioner till de
dialog- och samrådsprocessens olika delar – innan, under och efter mötet med
allmänheten. Analysen av resultaten från intervjuerna, och vägen dit, är främst skriven
utifrån Sarah Isakssons erfarenheter och perspektiv som konsult inom social hållbarhet,
samt den typen av källor som hon brukar använda som inspiration i sitt arbete. Sarah är
även den som har genomfört intervjuerna. Mari Kågström har utifrån sin forskarroll

1 Decode verkar inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode möter
utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social
hållbarhet. För att uppnå innovationer krävs ett radikalt omtänkande av invanda planprocesser. Decode
består av kombinationen av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, konstnärliga och
organisationsteoretiska perspektiv.  Tillsammans genom samverkan vill Decode skapa hållbara processer för
förändring.
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stöttat Sarah inför intervjuerna och i hennes reflektion, samt deltagit i den avslutande
analysen. Rapporten omfattar inte en genomgång av forskningslitteratur för att
positionera arbetet, utan är ett inspel utifrån ett praktikerperspektiv om vad som
behövs för att förbättra hur samråd genomförs idag.

1.1 LÄSANVISNING

Rapporten börjar med att ge några perspektiv på hur planerare kan tänka kring vem,
eller snarare vilka, vi planerar för och därför också bör planera tillsammans med. Dessa
perspektiv hämtas dels från kulturens och myndigheternas värld, vilka smälter väl
samman i vikten av att lyssna till en mångfald av berättelser för att förstå de
förutsättningar, behov och längtan som ryms inom en plats. Nästa del i rapporten är
presentation av Vårberg och den bygg- och planeringsprocess som pågår för att bygga
cirka 4000 bostäder i stadsdelen. Denna presentation är skriven på ett sätt som det ofta
görs i planeringssammanhang och utgår från olika typer av statistik och rapporter. På
detta följer en kort beskrivning av arbetet med att genom intervjuer samla in berättelser
från kvinnor som arbetar och/eller bor i Vårberg.  Efter detta följer det avsnitt som
presenterar resultatet från intervjuerna tillsammans med reflektioner kring samråd och
dialog. Detta avsnitt består av tre delar som kretsar kring kvinnornas berättelser och
reflektioner kring tre centrala faser i samråd: inför, under och efter mötet. Rapporten
avslutas med en reflektion om de dilemman och möjligheter som framkommit i
rapporten.

2 VEM PLANERAR VI FÖR OCH MED?

Social hållbarhet handlar bland annat om att förstå vem och var i planeringen. Dessa
två, ett pronomen och ett adverb, kan ses som vägledande vid social hållbar planering.
Vilken person planerar vi för och på vilken plats planerar vi? Och, kanske svårast av allt,
hur tar vi reda på svaren till dessa frågor? I detta kapitel beskrivs influenser från vår
omvärld som Sarah använder i sitt arbete. Syftet är att ge er som läsare några perspektiv
att ha med er när ni läser rapporten. Eftersom avsnittet ska spegla Sarahs tankar kring
detta material så skrivs den i jag-form, där det alltså är Sarah röst som då och då
återkommer som den självreflekterande berättarrösten.

2.1 PLATSEN ÄR EN DEL AV MÄNNISKORS FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotografen Irina Wernings fotoserie ’Back to the future’ kan användas för att förstå
vem:et och var:et i planering. Hon har hittat bilder på barn i olika miljöer och återskapat
bilden när de är vuxna. Figuren till vänster nedan visar Christoph som barn vid
berlinmuren. 20 år senare när bilden återskapades finns inte muren längre. Muren var
en förutsättning för Christoph som påverkade honom vare sig han ville det eller inte. De
platser vi bor på skapar en del av våra förutsättningar. Andra förutsättningar är vår
socioekonomiska situation eller under vilka förhållanden vi växt upp. Samtidigt är
Christoph mer än vad muren och hans omgivning kan påverka. Han har drömmar,
identitet och längtan. Jag, Sarah, tycker att dessa förutsättningar, behov och drömmar
utgör vem:et i planeringen. Vem är det vi planerar för, och vem behöver man därför
planera tillsammans med?
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Figur 1 Fotograf: Irina Werning. Fotoserie: Back to the future (2010-2011).

2.2 ALDRIG “BARA” EN KVINNA

I den här studien ligger fokus på kvinnor med utländsk bakgrund, vilka är två av de
grupper som traditionellt sett mer sällan deltar i samråd än män2. Tidigare forskning
visar även att det främst är personer med goda ekonomiska och politiska resurser som
engagerar sig. Med det menas inte att resurssvaga grupper inte skulle vara medvetna
om sina behov, utan bara att de saknar de resurser som krävs för att få dem
tillgodosedda3. Det är även viktigt att betona att ’kvinnor’, eller ’utländsk bakgrund’ på
inget sätt bör ses som en homogen grupp. Inom samhällsplaneringen pratas det idag
allt mer om intersektionalitet. Det är ett begrepp som synliggör att ingen grupp är
enhetlig. Människor är aldrig ”bara” kvinnor eller ”bara” män. Dessutom finns personer
som inte definierar sig inom dessa kön. På jämställdhetsmyndigheten förklaras denna
diskussion vidare som att:

Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En
människasmöjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk
grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell
orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för
diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt
att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar, motverkar och
påverkar varandra. Först då är det möjligt att förstå hur olika orsaker till
ojämlikhet och diskriminering kan skapa skilda förutsättningar för
grupper eller individer. En förståelse som krävs för att utforma rätt
insatser. 4

Därför är det vid samråd viktigt att fånga en mångfald av människor, och deras
berättelser.

2 Henecke, B., Khan, J. (2002). Medborgardeltagande i den fysiska planeringen –en demokratiteoretisk analys av
lagstiftning, retorik och praktik, Lund: Lunds universitet.
3 Samma som ovan.
4 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet/
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2.3 KRAFTEN I MÄNNISKORS BERÄTTELSE

Kraften i människors berättelser, och betydelsen av att lyssna till flera olika berättelser
fångas av två betydelsefulla konstnärer. En bloggare och en författare, vilket beskrivs i
avsnitten nedan.

2.3.1 JAKTEN PÅ DET VERKLIGA HOS MÄNNISKOR
I bloggen ’Humans of new York’5 samlar fotografen Brandon Stanton bilder på boende i
New York tillsammans med en kortare berättelse från personen. Det har fått stor
genomslagskraft och beskrivs som ett sätt att koppla varje individ samman med
människor kring hela vår jord. Ett utryck för att vi består av samma tankar kring
vardagsliv, lycka, drömmar och längtan. Stantons populära blogg har beskrivits som ett
utryck för att kopplas samman med riktiga människor i en teknikdriven värld. Att binda
oss människor samman via känslor, och inte bara sociala medier eller konsumtion.

Jag, Sarah, är intresserad av vad det innebär att vara människa. Precis som i Stantons
blogg tycker jag att berättelser i de dialoguppdrag jag genomför i olika
planeringsprojekt berättar just om människors vardagsliv, lycka, drömmar och längtan.
Intervjuerna som jag genomför visar flera lager av att vara människa. En av de bästa
saker med att få vara med i medborgardialoger och intervjua är att jag vet att jag
kommer bli överraskad. För var jag än är och vem jag än pratar med får jag alltid mina
fördomar krossade om hur det är att vara man, kvinna, ung, gammal på just den där
platsen. Vi har alla förutfattade meningar, på hur något är, och hur det kan lösas. Det
viktigaste är att inte låta dem påverka vårt sätt att agera. Det handlar i mångt och
mycket om behovet av en normkritisk planering. Men hur tänker man normkritiskt då
kanske någon undrar? Jag hörde ett bra exempel på hur svårt det kan vara med
normkritiskt tänkande för något år sedan: Jag lyssnade på en av planerarna som var
med och utformade ’Rosens röda matta’, en aktivitetsyta som unga tjejer varit med och
planerat, i Malmö. De berättade att trots att de skulle planera med syfte att göra en
aktivitetsyta för alla så fastnade de ändå i skatebordramper och klätterställningar från
början. Det var inte förrän de tog in de unga tjejerna i projektet och frågade vad de ville
ha som de började tänka utanför business-as-usual. Då blev det uppenbart att
skateboardramper inte alls tilltalade alla.  Det säger väldigt mycket om att så fort vi inte
särskilt väljer att prioritera en grupp särskilt eller särskilt jobba för inkludering av alla
så gör vi automatiskt motsatsen, det vill säga exkludera. Men det visat också att när vi
börjar lyssna till flera berättelser, kan de tillsammans hjälpa oss att förstå en plats och
vad som behöver göras.

2.3.2 NÖDVÄNDIGHETEN I ATT LYSSNA TILL FLERA BERÄTTELSER
Författaren Chimamanda Ngozi Adichie visar i sitt Ted talk6 på ett bra sätt faran av att
bara lyssna på en berättelse. Cimamanda berättar om sin uppväxt och hur bilden utifrån
påverkat henne. Hon är född och uppvuxen i Nigeria och lärde sig tidigt att läsa och
skriva. I tidig ålder började hon skriva böcker med inspiration från de barnböcker hon
själv växte upp med. Alla barnböcker som fanns i hennes närhet var från England och
därför skrev hon själv också  berättelser om Afternoon tea och om folk som hela tiden
språkade om vädret. Lite ironiskt, påpekar hon, med tanke på att hon själv bodde i ett
land där vädret inte är särskilt skiftande och sällan är föremål för människors
kallpratande. Alla Chimamandas karaktärer var vita precis som de karaktärerna hon själv
läst om. Hon reflekterade inte då över att de berättelser hon skrev inte speglade hennes
egen verklighet utan var något hon bara kände från böckernas värld. När Chimamanda
flera år senare flyttade till USA för att studera delade hon rum med en amerikansk tjej

5 http://www.humansofnewyork.com/
6https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?utm_campaign=tedspread&ut
m_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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som var förbluffad över Chimamandas perfekta engelska och att hon hade koll på hur
man hanterade köksutrustning. För rumskompisen var Afrika ett enda land med en
befolkning döende i aids. Så som det berättats i de böcker och filmer som den
amerikanska tjejen tagit del av. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Men
sensmoralen i Chimamandas berättelse handlar om att även om man har tusentals ord
och bilder, så visar de enbart på en verklighet, de berättar de ofta bara samma sak.

Jag, Sarah, intervjuade en gång några unga killar som gick i skola i stan istället för i den
skola som låg i den förort där de bodde. Jag frågade om inte det var jobbigt att pendla
in till skolan i stan men de förklarade att de var värt den längre resan då skolorna i
deras närområde inte var lika bra. Jag frågade då om det var svårt att komma in på
skolorna i stan. Den ena killen svarar ”Ja, men de underskattade oss”. Att underskattas.
Jag tycker att detta säger något om hur en bild eller en stereotyp av en stadsdel kan
signalera att vi inte förväntar sig något av dem som bor där. Vid ett annat tillfälle
intervjuade jag en 30-årig kille som var väldigt stökig som ung. Han fick det förklarat
för sig av både rektor och lärare att han var obildbar, att hans framtid redan var
utstakad, att allt var försent. Det var det inte. Ungefär samtidigt träffade han en lärare
som faktiskt förväntade sig saker av honom. Som blev besviken när han inte gjorde som
han lovat, som räknade med honom. Han beskriver det som banbrytande. Han beskrev
att han har fru, barn och välbetalt jobb idag. Han sa att nu ”finns liksom inget mer att
bevisa”, men att han påverkas mycket av det han blev tillsagd som liten, som ”Du är inte
att räkna med. Du kan inte.” Vid varje uppgift han får än idag tänker han att han slår
underifrån. Orden från dem som tvivlade är hans drivkraft att överbevisa.
Jag har för lite på fötterna för att avgöra vikten av förväntningar på människor, men jag
tycker att berättelserna ovan säger mycket till oss planerare också. Det är viktigt att
nyansera bilden av ett område. Med statistik kan vi förmedla en bild. Som med Vårberg;
låg inkomst, trångboddhet, otrygghet och långt utanför arbetsmarknaden.
Bostadsområdet kan bli en täckmantel. En viktig uppgift som planerare måste då vara
att nyansera dessa bilder.

3 STADSDELEN VÅRBERG

Vårberg är en stadsdel inom Skärholmens stadsdelsförvaltning och är en del av
miljonprogrammet som planerades på 1960-talet. Vårberg var en del av det som
planerades vara centralpunkten av den sydvästra delen av ytterstaden.
Samhällsplanerare vid Skärholmens stadsdelsförvaltning har med hjälp av
medborgarvärdarna identifierat att kvinnor i Vårberg är svåra att nå ut till inför samråd
och att de inte syns eller rör sig i det offentliga rummet i samma utsträckning som män.
Det finns även socioekonomiska skillnader mellan män och kvinnor i Vårberg, samt
mellan Vårberg och staden i stort. Enligt lokala utvecklingsprogrammet var exempelvis
7,8 % av kvinnorna i Vårberg mellan 25–54 år arbetslösa under 2015. Jämfört med 7,1 %
för män i Vårberg och 3,09 % i staden. Ett annat exempel är att kvinnor i Vårberg har
haft 25 genomsnittliga sjukdagar de senaste fem åren. Jämfört med 21 sjukdagar för
män i Vårberg och 19 i staden. Skärholmens stadsdelsförvaltning har prioriterat
kvinnorna i Vårberg för riktade uppsökande insatser under samråd och
medborgardialog. Sammanfattningsvis kan Vårberg beskrivas som en stadsdel med stor
andel ekonomiskt utsatta barnfamiljer, trångboddhet, stor andel kvinnor med låg
utbildningsnivå och som står utanför arbetsmarknaden och/eller har en låg årsinkomst7.

Fokus Skärholmen är namnet på en bygg- och planeringsprocess som kretsar kring
bygget av minst nya 4000 bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.
Målsättningen med uppdraget är att utveckla områdena med social hållbarhet i fokus. I

7 Lokalt utvecklings-program för Skärholmens stadsdelsnämnd 2017-2022.
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samband med detta ska den sociala hållbarheten stärkas i områdena och ett prioriterat
område är att kvinnor ska känna samma tillgång till det offentliga rummet som män8.
En kunskapsinhämtning9 för Skärholmens stadsdelsområde har genomförts där 186
personer intervjuats om den sociala situationen i Skärholmen och Vårberg. I denna
framkom bland annat att:

· Vårbergs centrum är den plats som flest undviker och flest upplever som otrygg
eller obehaglig.

· För kvinnor och flickor är obehagskänslorna starkare, inte minst de som väcks av att
känna att männen tittar på dem. Det är bara kvinnor och barn som undviker platser
på grund av obehaget platsen väcker. Det gäller framförallt Vårbergs centrum.

· Mer platser för aktiviteter, både utomhus och inomhus, är önskat i samband med
byggandet av bostäder, för rekreation och för att det ökar tryggheten (Skärholmens
stadsdelsförvaltning, 2017)10.

4 INTERVJUER I VÅRBERG
I studien genomfördes intervjuer med två huvudgrupper av informanter.

Den ena omfattade yrkesverksamma på Skärholmens stadsdelsförvaltning, anställda
som medborgarvärdar, process- och dialogsamordnare och demokratisamordnare.
Intervjuerna gav kunskap om Vårberg som stadsdel ur ett kommunperspektiv. Det
underlättade även möjligheten att ordna möten med de boende i Vårberg som var
huvudfokus i andra delen av studien. Vid de flesta intervjuer med de boende deltog
även en anställd som process- och dialogsamordnare på Skärholmen
stadsdelsförvaltning. Anledningen till att process- och dialogsamordnaren deltog var för
att hon ville lära känna Vårberg mer samt kunde dela med sig av sina kontakter och
kunskap om området.

Den andra gruppen omfattade boende i Vårberg, med fokus på kvinnor med utländsk
bakgrund. Intervjuer med denna grupp gav kunskap om Vårberg ur de boendes
perspektiv, uttryckt i behov, utmaningar, möjligheter och drömmar. De inledande
intervjuerna gav även tillträde till andra boende i Vårberg, vilka kortare samtal fördes
med. Frågorna hade fokus på vad som är viktigt för kvinnorna i livet, och i
förlängningen när vi planerar. Intervjuerna var främst av den uppsökande metoden
vilket innebar att gå fram till kvinnor som vistats i Vårberg centrum eller i närheten av
centrum, med en inledande fråga om de bor i Vårberg och vad de i så fall tycker om
Vårberg. Frågorna har sedan handlat om informantens vardagsliv för att slutligen styra
in på de nya bostäder som ska byggas i Vårberg. Längre intervjuer har även genomförts
med några kvinnor som stadsdelsförvaltningen varit i kontakt med tidigare. De
beskrevs, av tjänstepersoner på Skärholmens stadsdelsförvaltning, som kvinnor med
stort kontaktnät i Vårberg samt ett stort engagemang. Vid ett tillfälle gavs även
möjlighet att träffa en grupp av kvinnor inom ramen för SFI:s verksamhet vid Öppna
förskolan i Vårberg.

För den här gruppen genomfördes intervjuerna utifrån nedanstående förberedda teman.
Följdfrågorna berodde på informanternas svar.
· Bakgrund om informanten så som ålder, jobb, hur länge personen bott i Vårberg

och hur väl personen trivs.

8 Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017
9 Lokalt utvecklings-program för Skärholmens stadsdelsnämnd 2017-2022
10 Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017
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· Vardagen så som rörelsemönster, målpunkter och familjeliv

· Framtid så som drömmar, mål och planer

· Planering så som vad de känner till om pågående planer.

5 BERÄTTELSER OM OCH FRÅN VÅRBERG

I avsnittet återges några av de berättelser som berörda Sarah starkast, tillsammans med
hennes reflektioner kring vad de kan ha för betydelse för samrådspraktiken. Eftersom
avsnittet ska spegla Sarahs reflektion så skrivs den i jag-form.

5.1 INFÖR MÖTET

Inför mötet, handlar om det som planerare behöver tänka på innan det är skarpt läge.
Det vill säga då intervjun genomförs. Frågan ”vem planerar vi för och med” som beskrivs
i kapitel 2 kan vara en vägledning.

Dialoger och samråd har ofta flera syften. Det kan vara alltifrån att samla in information
för att veta hur något ska utformas till att bara ta sig igenom samrådsdelen i
planeringsprocessen för att kunna nå nästa steg. Jag brukar fråga mig om de dialoger
som jag genomför bidrar till;

· En nyanserad och fylligare bild av människors behov och vardagsliv

· Ett normkritiskt tänkande som leder till representativ planering

· Att vi anpassar miljöer så det passar en mångfald bland människor

· Större förståelse hos de vi planerar för. Människor tenderar att känna större ansvar
över en miljö som de själva varit med och påverkat.

För mig, Sarah, så handlade förberedelserna inför mötena med boende i Vårberg mycket
om att dels få hjälp med att förstå kontexten – att börja se Vårberg bortom statistiken,
och dels att få en ingång till de boende i fokus för den här studien. I båda fallen har
dialog- och projektsamordnaren i Skärholmens stadsdelsförvaltning, varit viktig. Hen är
en av de som har bidragit med tips på och kontaktuppgifter till nyckelpersoner att
intervjua, samt deltagit på de flesta av mina intervjuer, vilket både inneburit en mer
naturlig ingång till mötena då hen har träffat många av dessa personer tidigare, samt
varit ett stöd under själva intervjuerna. Syftet med en dialog- och projektsamordnare är
att denne ska arbeta med de projekt som förvaltningen har med fokus på dialoger.
Dialog som metod och uppsökande, att träffa olika grupper i området som påverkas av
de insatser och investeringar som görs i den fysiska miljön.

5.1.1 FACILATORER SOM VERKTYG FÖR KONTAKT
Vid Skärholmens stadsdelsförvaltning finns en stark plattform för social hållbarhet att
som planerare ta stöd i och samverka med. Exempel på aktörer inom den plattformen
är:

· Medborgarvärdar

· Fokus Skärholmen, sociala krav i markanvisning, utredningar med fokus på social
hållbarhet

· Medborgarbudget

· Dialog och projektsamordnare i planeringsprojekt med fokus på dialoger
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· Lära dig cykla, simma, springa – kurser

· SFI samarbete med Öppna förskolan

· Torsdagsklubben

· Stadsdelsmammor

· Olika kulturföreningar

Jag, Sarah, har mött några av de som jobbar som medborgarvärdar. Medborgarvärdarna
finansieras av stadens demokratimedel och målet är bland annat att minska avståndet
mellan stadsdelens invånare och myndigheter som stadsdelsförvaltningen, jobbtorg och
bostadsförmedlingen. Det gör medborgarvärdarna genom att hjälpa människor tillrätta
och berätta var de ska vända sig med olika frågor och problem, informera om
verksamheten i skolor och förmedla kontakter med lokala organisationer.

I Vårberg centrum anordnar medborgarvärdarna ”Dialogtorg” onsdagar kl. 16–18 och
lördagar kl. 14–16. Under Dialogtorg kan medborgarna i Vårberg ställa frågor och få
hjälp av medborgarvärdarna. Jag har först svårt att hinna få en pratstund med någon av
medborgarvärdarna då de har fullt upp med besökare. En mamma med sin dotter får
hjälp att hitta ett lämpligt gym. En man har frågor om hur han går vidare med sin
arbetsskada. När mannen har fått svar på sina frågor tackar han för sig.
Medborgarvärden som samtalade med mannen berättar för mig att han har känt
mannen i några veckor nu. När mannen tillslut tog kontakt med medborgarvärden hade
han spanat in Dialogtorg under flera veckor. Han hade gått förbi varje vecka och
iakttagit verksamheten på håll. Efter några veckor gick han fram och tog en kaffe från
termosarna som medborgarvärdarna har med sig. Ytterligare någon vecka senare
presenterade han sig. Nästa gång hade han med sig ett papper från försäkringskassan.
Mannen började sakta öppna sig och kunde få hjälp i sitt ärende. En av
medborgarvärdarna har bland annat följt med till vårdcentralen och hjälpa mannen fylla
i papper. Men arbetet tar tid förklarar medborgarvärden för mig. ”Det handlar om tillit,
ett långsiktigt arbete som inte går att stressa fram. Vi måste visa att vi verkligen vill
hjälpa. Det går inte att fuska fram”.

I kommissionen för social hållbarhets rapport ’Medborgare med mandat – Dialog och
delaktighet i Stockholms stad’ är fokus på hur medborgarnas medskapande i stadens
utveckling kan stärkas, och hur ett mer jämlikt deltagande i dialogprocesser kan
främjas. Tahvilzadeh (2016) beskriver facilatorer som en av ingredienserna som krävs
för demokratiutvecklande process för att öka jämlikheten11. Han syftar då på de
personer som dels är anställda som fältassistenter, medborgarvärdar och andra typer av
uppsökande funktioner men även civilsamhällets aktörer. Jag håller med. Genom mina
kontakter med stadsdelsförvaltningens facilatorer, fick jag kontakt med de
”nyckelpersoner” som stadsdelsförvaltningen kallade de kvinnor med stort kontaktnät.
Av de civila facilatorer jag träffade kände alla till att nya bostäder planerades i Vårberg.
Tahvilzadeh  (2016) menar att facilatorerna är bäst lämpade att ansvara för lokala
deltagande- och dialogprocesser12. I Vårberg var det tydligt att medborgarvärdarna
skapar utrymme för att få kontakt samt både sprida och samla in information till olika
grupper vars röster vanligtvis inte hörs. De är på så vis stöd i arbetet för att motverka
att dialoger bidrar till en ökad ojämlikhet. Jag tycker att medborgarvärdarna i Vårberg är
ett bra exempel på facilitatorer. Men det finns även civila facilatorer i Vårberg med

11 Medborgare med mandat Dialog och delaktighet i Stockholms stad. Delrapport från Kommissionen för ett
socialt hållbart Stockholm Författare: Johanna Löfvenius
12 Medborgare med mandat Dialog och delaktighet i Stockholms stad. Delrapport från Kommissionen för ett
socialt hållbart Stockholm Författare: Johanna Löfvenius
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ungefär samma funktion. I kommande avsnitt beskrivs en annan sorts facilitator – eller
som en person i Vårberg kallade honom – den gemensamma nämnaren.

5.1.2 CIVILA FACILATORERS ROLL?
Det tar inte många intervjuer med olika kvinnor i Vårberg innan jag, Sarah, hittar en
slags gemensam nämnare för att få tag på en bostad i Vårberg. En person som vi kan
kalla Ali har ett jobb som gör att han känner många och kan hjälpa till med lägenheter.
Han säger, ”Kanske kan en kvinna som jag hjälpt tidigare ha en inneboende några
veckor tills saker och ting ordnat sig?” ”Kanske kan familjen som precis blivit vräkta få
några veckor på sig att flytta?” Ali vet vem han ska prata med. Han har idéer och han
påtalar att han arbetar med hjärtat före hjärnan. ”Alltid hjärtat först”, säger han och
håller sig för bröstet. Bostäderna fördelas efter behovet och kölistan kanske inte
behöver vara så viktig förklarar Ali för mig. Ali kan å ena sidan kallas både nyckelperson
eller lokal hjälte i Vårberg. Hans roll känns igen från andra områden liknande Vårberg.
Tillit tar lång tid att bygga upp och inget vi får gratis. Jag tänker att i planprocesser i
områden som Vårberg är Alis kontakter och känsla för kommunikation och tajming
ovärderlig. Men å andra sidan, så är det viktigt att understryka att det här är en form av
parallellt samhällssystem där Ali är en av de som har en maktposition. Vilket är ett
problem på många olika sätt. Jag tror dock fortfarande att det skulle vara värdefullt för
planerare att samverka med funktioner som Ali, men att det i så fall krävs system och
strategier för hur samarbete ska se ut mellan civila och kommunala facilatorer.

5.1.3 HUR OCH OM VAD KAN VI MÖTAS?
En komiker på TV sa en gång ”man kan skämta om allt men allt är inte roligt”. Kan
samma princip gälla intervjuer, det vill säga man får fråga om allt, men allt kan inte
besvaras? Nja, kanske inte. Jag, Sarah, brukar säga att det viktigaste för att få någon att
prata och öppna sig är att verkligen visa att du är intresserad. Drivas av nyfikenheten.
Men det kan ändå betyda att de frågor som du har valt att ställa inte förstås av
informanterna eller ens kan besvaras på det sätt du tror. Men vi lär så länge vi lever.
Därför är det viktigt att fundera på maktperspektivet. Vad är det egentligen vi
representerar? Vilka kulturkrockar kan uppstå? Vilka pelare delar både jag och
informanten. Och vilka delar vi inte? Vi behöver inte bara förbereda oss inför var, i
betydelsen det fysiska rummet, vi kan möta gruppen. Utan även inför om vad - i
samtalet, kring vilka frågor och med vilka ord - vi kan mötas.

5.1.4 VADÅ PÅVERKA?!
”Que” säger kvinnan bakom disken och vänder sig mot min kollega som även pratar
flytande spanska. Vad menar hon? - förstår jag är innebörden av hennes fråga. ”Hon” är
i detta fall jag, Sarah. Och vad jag menar är en fråga om vad kvinnan tycker är viktigt att
påverka nu när det ska byggas 1400 nya bostäder i Vårberg. I en studie har jag frågat
de kvinnor jag träffat i Vårberg just det; vad de vill påverka och vad de tycker är viktigt
för planerare att tänka på när det byggs en massa bostäder. Jag har ställt denna fråga
på väldigt många vis. Alltid med samma resultat. Svaren blir ”Vad menar du? Vadå
påverka?”. Kvinnan jag pratade med nu hade bott i Sverige i 25 år och talar flytande
svenska. Det har inte funnits någon språkförbistring tidigare under vårt samtal. Men när
jag ställde denna fråga blev hon så undrande att hon var tvungen att få den förklarad på
sitt modersmål av min kollega.

Jag tänker att vadå påverka utgör ena änden av delaktighetsproblematiken. Den andra
änden utgörs av en planprocess och samrådsprocess som inte ställer tydliga krav på en
bred representativitet. Glappet där emellan verkar så otroligt långt. Den frågande
kvinnan, tillsammans med andra kvinnor som jag intervjuat i Vårberg, speglar den
problematiken. Det är såklart svårt att locka människor att delta i planeringsprocessen
som inte vet om att det är deras rättighet att delta eller kanske ens varför och hur de
borde delta. Ett samråd syftar bland annat till att förbättra beslutsunderlaget/planen
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och ge allmänheten möjlighet till insyn och påverkan. Det kräver att de som påverkas
vet om:

· att något planeras,

· hur de kan komma att påverkas av planeringen samt

· att de vet om hur de ska påverka.

De kraven gör inget för att minska utanförskapet i samhället. Vi kan inte tvinga
människor att engagera sig i planeringen. Men det är viktigt att vi söker upp och tar
reda på hur vardagslivet ser ut hos de människor vi planerar för. Lyssna till deras
berättelser. Bara då kan vi lära oss och förstå hur just de kommer att påverkas av en
plan eller ett projekt. Då kan vi som planerare hjälpa till att representera deras
intressen. Det är många människor som utgör verkligheten. Vi måste visa och ta hänsyn
till alla dessa berättelser i vår stad för att minska utanförskap och säkerställa att alla får
plats.

5.2 UNDER MÖTET

Som det presenteras i inledningen till den här rapporten så var min, Sarahs, initiala plan
med denna studie att genomföra workshops med kvinnor boende i Vårberg, med fokus
på hur de vill planera Vårberg. Det visade sig dock snabbt att det som framkom i mötet
med kvinnor i Vårberg var berättelser om bostadsbrist, tillit och olika variationer av
innanför- och utanförskap. Det här sätter fingret på vad människor vill berätta, vad som
är viktigt för dem. Vad vi än planerar att bygga så tycker jag alltid att vi som myndighet
är skyldiga att ta reda på vad är ”huvudfrågan” på den här platsen, samt utreda vad vi
kan göra åt den.

5.2.1 DET MÄNNISKOR VILL BERÄTTA OM
Studien visar att själva utformningen av de bostäder jag, Sarah, frågade om inte spelade
någon roll för dem som intervjuades. ”Bygg fler hyresrätter” svarade alla samstämmigt
på mina frågor. ”Våra barn måste kunna flytta hemifrån” sade en kvinna vars två vuxna
döttrar, deras pojkvänner samt små barn bodde hemma fortfarande. ”Jag vill inte dela
rum med min svärmor” sa en annan kvinna. Berättelserna i Vårberg kom att handla om
bostäder, bristen på utrymme, svarta kontrakt och trångboddhet. En bild av mer
madrasser än golv i en liten etta målades upp av en ung tonårstjej. Det är inte svårt att
förstå att det inte går att smälla i några dörrar, sätta upp några planscher eller plugga
till en tentamen i en sådan miljö. Den bild som förmedlas av byggandet i innerstaden
består av stora lägenheter och takvåningar. Vi behöver ta tunnelbanan några stopp
längre ut för att se bostadsbristen. Men där är den väldigt tydlig. Idag bygger vi för de
som har pengar. ”Från miljonprogram på 60-talet till dagens miljonärsprogram” som
någon så snitsigt uttryckte det i en debattpanel jag lyssnade på.

Bostadsbristen i sin tur skapar otrygghet. Inte bara i det skrämmande kortsiktiga hos de
individer med osäkra boendeförhållanden. Den bidrar också till att för många bor i
lägenheterna och ett större flöde av människor och familjer som flyttar in och ut. Det
bidrar till otrygghet att inte känna igen sina grannar eller de som du möter i tvättstuga.
Just den aspekten kom upp under flera intervjuer. ”Det är så många okända ansikten i
trappuppgången” eller ”det är nya grannar hela tiden”. Bostadsbristen påverkar alltså i
flera nivåer. Inte bara de med osäkra kontrakt, utan hela områden som drabbas av just
bostadsbristen.

5.2.2 VAD KAN BYGGAS IN I EN PLATS?
”Vad finns det att tycka om i Vårberg?!” och ”inget för barn att växa upp i” förklarar en
ung kvinna för mig, Sarah, med sitt barn i vagn framför sig. När vi står och pratar
kommer även kvinnans mamma fram. Hon stämmer in på bilden hennes dotter precis
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har gett. Tillsammans skildrar de även flera av livets orättvisor som drabbat familjen
genom åren. En flykt från en annan stad, syskon som splittrats och sen etablering av ett
helt nytt liv. De beskriver rädslor för olika män och myndigheter som sviker. ”Vem ser
oss?”, säger en av kvinnorna. En spindelväv av ett socialt arv spinns framför oss när vi
lyssnar till deras historia, det formas av utsatthet och frustration. Nu bor kvinnorna med
det lilla barnet tillsammans med fler familjemedlemmar tätt, tätt i en hyreslägenhet i
Vårberg. Men de är inte nöjda. Kvinnorna målar upp en bild av livet i Vårberg. Det finns
dock även en helt annan bild som förmedlas av kvinnan i parken som handlar om
grönytor och närhet till Skärholmen. När hon får frågan om trygghet säger hon ”att det
inte är den fysiska miljön utan ett socialt arbete som är viktigt”. ”Den här fina parken
bär inte skulden för droghandeln som pågår i den” förklarar hon vidare.

Som samhällsplanerare strävar jag efter att medverka till att bygga en så bra plats som
möjligt för människor. Jag vill bygga in trygghet, självkänsla och självförtroende i den
fysiska miljön. Det skapas torg, lekplatser och gröna tak. Jag vill att de som vi planerar
för ska ha en så ljus framtid som möjligt. Men vad kommer man egentligen åt med det
vi bygger? Hur når man allt det där andra? Det som handlar om uppfyllda drömmar,
självförtroende och att bryta mönster. Det som handlar om tilltron till sig själv att
komma in på den bästa skolan eller få det där jobbet, kan det byggas in det i den
fysiska miljön? Återigen, man behöver alltid fundera på hur man kan nå den fråga som
ligger människorna närmast, om man vill säga att man försöker bidra till social
hållbarhet ett område. Vilka åtgärder kan ”byggas” in och vad för andra åtgärder kan
planerare bidra till?

5.2.3 MÖTEN HJÄLPER FÖR ATT SE BORTOM STATISTIKEN
Efter några besök i Vårberg och observationer i Vårbergs centrum märker jag, Sarah, att
kvinnorna inte tar stor plats i centrum. Centrum är överlag ingen plats som inbjuder till
häng för flertalet grupper. Det beror säkerligen både på att det pågår en öppen
droghandling där. I alla fall är det så jag uppfattar det. Det finns heller inga bänkar eller
sittplatser förutom de sittplatser i centrumets restaurang. En kvinna som har en butik i
centrum sa att centrumet skrämmer iväg kunderna. Många kvinnor åker från hela
Stockholm till just den butiken men hon kan märka att många känner sig otrygga och
tvekar inför ett besök. Hon själv är glad att hon och sina barn bor i Skärholmen som hon
beskriver som så mycket tryggare. En annan man som jobbar i centrum säger att han
dagligen får förfrågningar från ungdomar om att köpa en snodd mobiltelefon. Han
förklarar för mig att han inte har tid att berätta för alla att det finns så mycket bättre
sätt att tjäna pengar på. En flicka i 10 års åldern ger en annan bild av centrum och
menar att hon gillar det och ofta hänger här. Hon gillar förresten hela Vårberg och den
skolan i Vårberg hon går på. Hennes mamma jobbar i centrum och hon står och väntar
utanför jobbet. Hon har precis kommit från skolan och berättar för mig att hon känner
till de nya bostäderna som ska byggas och planeringen av Vårbergstoppen. Det har hon
läst i lokaltidningen. Någon halvtimme senare vinkar hon glatt till mig igen, då sitter
hon och äter middag på restaurangen i mitten.

En tjänsteperson på Skärholmens stadsdelsförvaltning berättar för mig om hur viktigt
det är att se bortom statistiken. Hen ger ett exempel om en muslimsk tjej med slöja
som hen träffade vid planering av en spontanidrottsplats:

Enligt statistiken är hon en tjej som inte är sportintresserade, men hon sportade,
tränade på gym och springer varje dag. Hon är superengagerad. Om man ska
bygga en spontanidrottsplats så måste hon vara med. Om man bara ska nöja sig
med att läsa om henne så kan man ju inte förstå vad man ska bygga utifrån det.
Hon är inte den som syns i statistiken. Men vem är hon? Vad vill hon ha och vad
gör att hon mot alla odds är där? Man vill ju planera för de som tillhör den här
lilla procenten som inte är består av de 80 % av killarna som tränar där”.
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Tjänstepersonens berättelse är ett tydligt exempel på hur mötet blir ett verktyg för att
se bortom statistiken. I detta fall var det mötet mellan planerare och medborgare. Men
det kan även fungera mellan medborgare och medborgare. Jag tänker på en annan
berättelse som tjänstepersonen delade med sig av. Hen menar att de boende i Vårberg
representerar alla på den socioekonomiska skalan. Alla påverkas av bostadsbyggandet
och alla upplever otryggheten i centrum. En person från villorna hade hört av sig till
tjänstepersonen innan om att den personen ville vara med och tycka till om
Vårbergstoppen. Tjänstepersonen bjöd in honom till en workshop om Vårbergstoppen i
centrum och han hade stora visionära förslag. En annan deltagare i workshopen var en
kvinna som vaken kunde läsa eller skriva. Tjänstepersonen beskriver mötet mellan de
två som två ytterligheter som är representerade:

”Först träffade jag en höginkomsttagare som ville ha en velodrom och sen
träffade jag en kvinna som var superglad för att träna svenska med mig och
berätta sin historia. Det skapar ett brett spektrum och förståelse för vilka som
bor där. Jag träffade ytterligheterna och där emellan finns det så många fler. Men
det är väldigt häftigt att båda var med. Vi kunde sammanföra hans intresse om
att tycka till om Vårbergstoppen som gjorde att han kom till centrum och träffade
flera olika människor, vilket han annars inte skulle besökt, med kvinnan som var
där och tränade svenska”. Jag tänker att mötena, och endast de, gör det möjligt
att se bortom statistiken.

5.2.4 ATT UNDVIKA SAMTALSBARRIÄRER
Som intervjuare råkar jag, Sarah, ibland ut för barriärer i samtalet. En barriär kan vara
när svaret på min fråga gör det svårt att fortsätta intervjun. Ett exempel på en barriär är
när jag träffar personer med utländsk bakgrund och de inleder med att de inte tycker
sig kunna språket tillräckligt bra för att delta på intervjun. Detta svar är mer vanligt hos
kvinnor än hos män är min uppfattning. Tidigare har jag haft svårt att då fortsätta
intervjun eftersom jag inte vill ifrågasatta dem, även om jag tror att deras svenska eller
engelska-kunskaper är tillräckliga för att genomföra intervjun. Detta har gjort att jag
under uppsökande dialoger känt att jag missat gruppen kvinnor med utländsk bakgrund
i mitt urval. Under min studie i Vårberg dök denna barriär upp återigen. Jag frågade då
den jag intervjuade vilket land personen kommer ifrån och hur länge personen har bott i
Sverige. Inte för att jag ville stämma av hur duktig personen var på svenska utan som ett
sätt att fortsätta samtalet och visa på min nyfikenhet. För genom den frågan öppnade
personen ofta upp till en intervju.

5.3 EFTER MÖTET

5.3.1 LÅTA RESULTATEN KOMMA TILL ANVÄNDNING
Generellt sett så tycker jag, Sarah, att människors berättelser sällan skildras i det
samråds- och dialogarbete som genomförs. Ofta sammanställs dialogerna till förenklade
slutsatser om olika platser. Då förloras nyanserna som olika berättelser ofta innehåller.
Ibland sammanställs dialogerna inte alls utan man går vidare från den ögonblicksbild
man fick i mötet. Ibland resulterar ett samrådsmöte i en samling av 100-tals post-it
lappar som sparas i någon låda någonstans. Vad säger dessa post-it lappar en vecka
efter dialogen är genomförd? Själv har jag inge aning om vad jag skulle göra av den
informationen som kommit fram under en sådan dialog. I en sådan situation blir post-it
lapparna blir alltså verkningslösa så fort vi lämnar rummet för dialogen. Berättelserna
kan vi istället skriva ner och sprida. En berättelse har ofta förmågan att leva kvar,
utanför rummet.

Berättelser förmedlar även känslor, något som är svårt att förmedla via post-it, ordmoln
eller diagram. Jag blir påmind om detta när jag tidigare sitter i ett möte i ett annat
projekt än Vårberg. Min uppgift är att förklara vikten av att söka upp och ha dialog med
de som inte traditionellt sett kommer på samråd. I början går det inte så bra. Jag blir
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ombedd att specificera och förklara tydligare så att alla förstår. De vill att jag visar
vinsten av den sociala nyttan med de genomförda dialogerna. Jag ber då om en
dragning för hela projektorganisationen om det arbete vi gör med de sociala frågorna.
Inför dragningen tänker jag tvärtom mot det råd jag fick. Jag har många gånger försökt
att lyfta de sociala frågorna med just argument om ekonomiska vinster, men känner
alltid att det inte lämnar något större intryck. Jag bestämmer mig denna gång för att jag
ska göra helt tvärtom. Jag berättar istället om de människor jag mött under dialogerna.
Om varför det är viktigt att göra allt vi kan för att de ska få det så bra som möjligt. Om
ungdomar utan framtidstro och familjer som bor i tredje hand. För att överhuvudtaget
få ekonomiska vinster måste jag få projektörerna att känna engagemang för frågorna,
vilja skapa sociala vinster. De brukar inte gå igång på kostnadsvinster, är min
erfarenhet. Men de går igång på utmaningen att försöka skapa mer socialt hållbara
städer. Att lyfta fram berättelser som ett resultat av dialoger tycker jag är väldigt
effektiv när vi vill nå känslor hos människor. Efter min dragning kändes det som att min
plan fungerade och projektörerna började diskutera med varandra om den stora sociala
utmaning samhället står inför och hur projektet kan påverka. De började diskutera
utformning av trygga gångtunnlar och cykelstråk med varandra. När jag träffade min
beställare under nästa möte var hens fokus dock fortfarande kostnadsvinster.
En annan viktig lärdom från det projektet är att det går att projektera in kunskapen från
dialoger i den byggda miljön. Jag har flera gånger upplevt att utan dialog med boende i
ett område så skulle vi inte ha breddat den där busshållplatsen, flyttat det där
etableringsområdet så det inte kommer köra lastbilar så nära en skola eller satsat på
konst och utformning för att skapa trygghet i en passage. Så länge tjänstepersoner och
konsulter frågar om boendes nuvarande rörelsemönster, vardagsliv och trygghet
snarare än framtida önskemål så blir information tillgänglig som aldrig kan hämtas från
annat planeringsunderlag.

5.3.2 ATT REPRESENTERA DE SOM INTE VET OM ATT DE KAN BLI REPRESENTERADE
Jag, Sarah, uppmanar till att lyssna till flera berättelser i denna studie. Men en berättelse
är ju fortfarande bara spegling av en person. När kan vi säga att vi pratat med
tillräckligt många? Kan en människa bara företräda sig självt? Som skrivit tidigare
handlar samtalen i Vårberg om väldigt många andra saker än just planeringen av nya
bostäder. Det är inget unikt för just denna studie utan är ofta resultatet av flera av de
dialoger jag genomför i rollen som konsult inom olika projekt. Vid utförande av en
dialog är vi också ansvariga för att representera det som kommit fram. Jag förstår att
många människor har helt andra saker att lägga sin tid på än just samråd. Och det är
såklart helt okej. Det viktiga är att någon ändå för fram deras intressen. Här har vi
planerare en viktig uppgift i att hittar sätt att föra fram deras intressen. Berättelserna
bör tas in som underlag för utformning av de hus, vägar eller stationer som ska byggas.
Detta är viktigt eftersom berättelserna är ett komplement till det underlag vi brukar
använda oss av i planeringen, i alla fall enligt mig, det mätbara.

5.3.3 ATT ÅTERKOPPLA ÄR EN DEL AV TILLITSARBETET
Att skapa tillit under intervjun, under mötet är viktigt. Men lika viktigt är att låta det
betyda något, att förvalta den tillit som skapats. Under den här studien har jag, Sarah,
funderat på hur jag ska berätta om mina resultat för de kvinnor jag mött. Och hur deras
berättelser har påverkat mig. Jag får sällan i uppdrag av mina beställare att jag ska åka
tillbaka, söka upp de jag mött och berätta om resultatet. Återkoppling är enligt min
erfarenhet inte är så vanligt idag, annat än i form av skrivna samrådsredogörelser. Så
hur vet de som deltagit i möten om deras röst och berättelser har inneburit någon
skillnad? Hur påverkar det tilliten till planeringssystemet?
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6 SAMMANFATTANDE REFLEKTION

I det här avsnittet följer en avslutande gemensam reflektion av Sarah och Mari utifrån
fyra teman. Det första handlar om gapet mellan idén om hur allmänheten kan påverka
och en verklighet där vissa inte är medvetna om denna möjlighet. I det andra berörs
berättelsens kraft att nyansera och beröra. Det tredje temat tar upp de ökade
möjligheterna att möta allmänheten genom facilatorer och samverkan mellan
yrkesverksamma. I det avslutande och fjärde temat lyfts möjligheter med att våga lyssna
så att det berör och berätta så att andra förstår.

6.1 GAPET MELLAN IDÉNS OCH VERKLIGHETENS SAMRÅD

Vadå påverka? Samråd är en del av vårt demokratiska system och en viktig grund i social
hållbarhet. Men det är inte helt klart vad det innebär att samråda eller ha dialog i en
samhällsbyggnadsprocess. Förutsättningarna för allmänheten att påverka kan se väldigt
olika ut. Det råder inte heller någon konsensus i vad påverka innebär. Att söka efter ett
enda optimalt sätt att påverka verkar dock inte vara rätt väg framåt. Snarare visar den
här studien att det viktiga för planerare och andra som yrkesmässigt arbetar med
samråd är att söka flera olika sätt att möta de människor som berörs av
stadsutvecklingsprojekt. För att nå social hållbarhet är det särskilt viktigt att nå, och
lyssna, till de grupper som mer sällan deltar i mer traditionella former av samråd som
stormöten och öppet hus. Det är när man gör riktade åtgärder som man kan nå flera
berättelser.

Påverka kan vara att komma med synpunkter på ett planförslag som representanter från
kommunen presenterat. Det kan vara att komma med egna förslag. Men det kan också
vara att berätta om sitt eget liv, vad som är viktigt här och nu, om utmaningar, hopp
och drömmar. Som en grund till att nyansera berättelsen om platsen.
Under samråd är det relativt vanligt att fråga allmänheten om vad de vill ha. Det kan ge
en bild av att det man vill ha in är en önskelista. Så är ofta inte fallet. I relation till ett
planförslag begär det även av allmänheten att de ska veta vilka konsekvenser förslaget
innebär. Att som planerare fråga allmänheten om ett planförslag och i det mötet bara
ett fåtal, som dessutom bara representerar vissa grupper, svarar och nyttjar chansen att
försöka påverka skapar dessutom en komplicerad situation. Vissa individers tyckande
kan få alldeles för stor kraft och utrymme. Studien visar att få av kvinnorna visste att det
var planer på gång och hur de skulle kunna komma att påverkas av dessa. Samt hur de
själva skulle kunna påverka planerna – eller ens att de kunde påverka den här typen av
planer genom att delta på samråd, deras demokratiska rättigheter. Det här är dock inte
unikt för den här gruppen kvinnor. Däremot hjälper det oss att se hur stort gapet kan
vara mellan idén om samråd och verklighetens samråd. Vilket innebär att vi, återigen,
måste ifrågasätta vad påverkan ska innebära.

I studien framkommer att lika viktigt som att välja en plats där det finns möjlighet att
mötas, är att vara lyhörd för vad man kan mötas om. Det vill säga att låta samtalet föras
kring de frågor som man i varje enskild situation kan samtala kring. Erfarenheterna från
studien visar att i dialoger och möten bör lika mycket, eller mer, av den kraft som läggs
på att fråga om synpunkter på planförslag, läggas på att samla in material som
nyanserar bilden av platsen. Det vill säga låta deltagarna även bidra till nulägesanalyser.
De analyser som ligger till grund för att förstå vilka typer av åtgärder som behövs,
fysiska, sociala – och hur planerare kan bidra med dessa.

6.2 BERÄTTELSENS KRAFT

Det är viktigt med berättelser. Särskilt viktigt är det med berättelser som inte följer
normen. Som på något sätt visar en annan verklighet eller vardag än den som oftast
hörs och syns mest i media eller i samhället. Vi behöver lyssna mer till den verklighet
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som inte lika ofta kommer till tals. En bild kan som sagt säga tusen ord, men tusen ord
kan ofta fortfarande berätta om bara en sak. Om vi inte lyckas se och lyssna till bilder
som ger olika berättelser om vem som bor på en plats så riskerar vi att bygga in vår
enda berättelse av den platsen i den fysiska miljön. Vi måste låta människors olika
berättelser ta plats i de planeringsunderlag vi tar fram. Inte bara de som syns, skriker
högst och hörs mest. Annars blir det svårt att planera för bättre städer för alla.
Berättelser kan vara komplexa och har förmågan att visa flera lager av att vara
människa. Kanske är det bland annat därför de har förmågan att beröra. Kanske är det
just det som behövs för att nå fram genom surret som omger stadsutvecklingsprojekt.
Kan vi med hjälp av berättelser medverka till en mer nyanserad verklighetsbild som
innebär att vi förstår planeringssituationen, och platsens utmaningar och möjligheter
annorlunda, och därav väljer att handla på ett annat sätt? Det skulle i så fall vara en
viktig dimension av att påverka.

6.3 FACILATORER OCH SAMVERKAN

För att kunna lyssna till och ta tillvara dessa berättelser måste det finnas många vägar
in, men också många vägar ut, det vill säga möjligheter att agera på det som sägs - ta
det vidare. Ovan påtalas det positiva med att det vid Skärholmens stadsdelsförvaltning
finns en stark plattform för social hållbarhet som planerare kan ta stöd i. De intervjuade
vid denna plattform betonar tillit och långsiktighet. Dessa två ord hör ihop. Tillit är
något som kan arbetas för och skapas inför och i mötet, men beror också på vad som
sker efter mötet. Dialoger borde alltså vinna på att ses som pågående processer och
inte som enskilda händelser. I studien tydliggörs också att de problem och funderingar
som människor lyfter som viktiga handlar ofta om något som inte bara kan lösas med
fysisk planering. Vilket innebär att det finns behov av att möta deltagarna i dessa andra
frågor som berör och är viktiga för dem. Det kan gälla alltifrån barnomsorg, till
äldrevård, till en busshållplats med skymd sikt. Vill vi skapa tillit måste vi bredda
perspektivet och lyssna brett. Det är därför viktigt att se även enskilda samrådstillfällen
som en angelägenhet för flera av kommunens förvaltningar. Samverkan mellan olika
förvaltningar blir nödvändig för att förbereda och genomföra mötena, samt hantera
resultatet från dialogerna.

6.4 ATT SKAPA MÖJLIGHETER

I studien framkommer att kostnader för utökade samråd och dialoger behöver idag ofta
argumenteras för i form av kostnadsvinster senare i planeringen. Kortsiktiga
fördyrningar ställs mot vinster i en fjärran framtid. Inom Decode har vi diskuterat
nödvändigheten att finna fler ledord än effektivitet i tid och pengar (se 5 principer om
samverkan). Vad händer med planering som strävar efter att skapa rum för reflektion
och kreativitet, möjligheter att testa, misslyckas, lyckas och att omsätta abstrakt
kunskap i handlingskunskap? Hur ser en sådan planering ut? Vad krävs för att nå dit? En
stor utmaning för tjänstepersoner och konsulter är att rätt få rutiner, styrdokument eller
riktlinjer för att besvara den kritiska frågan vem planerar vi för och måste vi därför
planera med? Det innebär att de som idag jobbar för att stärka allmänhetens påverkan i
planering på sätt och vis måste argumentera för att göra mer än vad lagen ”kräver”, eller
förslå en ny tolkning av vad som ”krävs”. Idag står planerare rätt ensamma i hur det här
ska hanteras, vilket sätter stor press på enskilda planerare. Det krävs kunskap, mod och
kanske framförallt, erfarenheter av att arbeta med samråd i planeringen. I den här
rapporten betonas dock särskilt möjligheterna som skapas genom att våga lyssna och
släppa in andras verklighet så att det berör; kunna förklara sin egen ståndpunkt och
handlingsutrymme så att andra förstår; och att se att samråd aldrig bara är en enskild
händelse utan måste hanteras som en del av en större och ständigt pågående
demokratisk process.


