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Abstract 

 

In this essay the subjects of city development and governance are studied in a context of 

democracy. The empirical cases for this study are two city development projects in the city of 

Helsingborg, Sweden. The two projects are studied with a focus on governance and 

democracy. The analysis shows that increased competition between cities have led to a 

situation where many cities use governance relations in order to plan for and finance 

spectacular projects which the cities hope will help to market the city. This is also the case in 

Helsingborg. Despite public opinion against the project the municipality has decided to build 

a hotel and conference center financed by a private company. Democratic principles such as 

deliberation and civil participation have thus been degraded in favor of an effective decision 

process. Similar patterns can be found in both projects that are studied here. This development 

can be traced to increased competition and emphasis on marketing of the city.  
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1 Inledning 

 

 

I målprogrammet som den nu styrande politiska majoriteten i Helsingborgs kommun satt upp 

kan man först läsa: ” Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och 

företag” (Målprogram för Helsingborgs stad 2011-14:1). Vidare kan man läsa att kommunen 

har två huvudsakliga uppgifter. Att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till 

stadens invånare, samt att utveckla stadens varumärke och i samarbete med andra aktörer 

utveckla de geografiska platserna Helsingborg och Öresundsregionen (Ibid). Detta pekar på 

en intressant förskjutning utav kommunens och staden roll. Kommunen ämnar inte enbart 

tillhandahålla välfärdstjänster utan vill även aktivt marknadsföra staden för att öka dess 

förmåga att locka till sig investeringar och människor.  

Citaten pekar inte heller enbart på en förskjutning av vad kommunen arbetar med, utan också 

på en förändring av hur den ämnar genomföra arbetet. Betonandet av att utvecklingen bör ske 

i samarbete med andra aktörer för tankarna till governancebegreppet och ökad betydelse av 

governancestyrning. 

Detta är intressant utifrån flera perspektiv då denna utveckling uppmärksammats i andra 

studier över andra städer. Fenomenet med ökad betydelse av marknadsföring brukar ofta gå 

hand i hand med begreppet stadsutveckling. Stadsutveckling innebär ofta fysiska förändringar 

av stadsbilden genom tillexempel utmärkande bebyggelse. Att detta sker i samarbete med 

privata aktörer genom governancestyrning kan vara ett sätt för staden eller kommunen att 

bekosta utvecklingen.  

En central fråga som då uppkommer är hur ökad betydelse av governancestyrning påverkar 

demokratin. Både positiva och negativa effekter är tänkbara utifrån olika demokratiteoretiska 

perspektiv. I denna uppsats ämnar jag således studera ämnena governance, demokrati, och 

stadsutveckling genom att studera beslutsprocesserna i två fall av stadsutveckling i 

Helsingborg. Dessa fall kallas saltkristallen och H+ projektet. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur governancestyrning kan komma att påverka 

demokratiska värden och principer. Mer specifikt kommer detta att göras genom att två fall 

utav stadsplanering och stadsutveckling kommer att studeras i Helsingborgs kommun. Således 

kommer dessa två projekt att studeras och analyseras utifrån fem demokratiska värden, vilket 

gör att uppsatsen kommer att få drag av en utvärderingsstudie. Även om resultaten främst är 

intressanta utifrån de valda fallen är dessa valda på grund av deras förmodade inslag av 

governancestyrning samt deras koppling till begreppet stadsutveckling. Således ämnar de 

belysa principiellt intressanta aspekter av ämnena governance, demokrati, och 

stadsutveckling.   

Jag anser att denna studie är viktigt att göra då ämnet governance är något som ofta debatteras 

teoretiskt men relativt sällan empiriskt (Pierre: 2009). Av denna anledning är det intressant att 

se både till governancestyrningens effekter på demokratin, men också hur 

governancerelationer kan se ut i praktiken. Inte minst är detta intressant utifrån ett 

stadspolitiskt perspektiv, då ökad betydelse av stadspolitik ofta antas innebära ökad betydelse 

för governancestyrning av olika slag. I denna mening kan ett bredare syfte med uppsatsen 

sägas vara att också ge en bild av detta i en svensk kontext. Dock utan några direkt 

generaliserande ambitioner.   

1.2 Frågeställningar 

 

Genom uppsatsens syfte att studera och utvärdera de demokratiska effekterna av 

governancestyrning i stadsutvecklingsprojekten kallade saltkristallen och H+ i Helsingborg 

blir frågeställningen som jag ämnar svara på följande.  

Hur påverkar governancerelationer den demokratiska förankringen av de utvalda projekten? 

Frågan syftar då till att utvärdera de aktuella projekten utifrån fem demokratiska värden som 

närmare presenteras i uppsatsens teorikapitel. Detta kommer att göras med fokus på relationer 

utav governancekaraktär. Begreppet governance kommer därför också att diskuteras ingående 

i teorikapitlet. Uppsatsens andra syfte som är att undersöka hur governancestyrning som 

styrform hänger samman med stadsutveckling kommer också att diskuteras i teorikapitlet och 
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fungerar således också som en motivering av de utvalda fallen. Genom att placera 

governancebegreppet i en specifik kontext, nämligen stadsutveckling, ämnar frågeställningen 

således utveckla ämnena governance, demokrati och stadsutveckling. 

1.3 Metod 

 

Målet för vetenskap i allmänhet ses ibland som att bidra till en positiv samhällsutveckling och 

eventuellt även ge människor ett bättre liv. Vetenskapens legitimitet kan därför ibland 

likställas med nyttan den producerar. Om man överför detta resonemang till statsvetenskapen 

uppstår inte heller nödvändigtvis några problem, då statsvetenskapen genom sitt fokus på 

politik och dess effekter på samhället enkelt kan sägas bidra till samhällets nytta (Beckman 

2006: 331). Dock finns det inom statsvetenskapen en traditionell syn på förhållandet mellan 

studieobjektet, samhället eller politiken, och vetenskapen som möjligen kan sägas försvåra 

förverkligandet av nyttokriteriet. Detta innebär att statsvetenskapens uppgift ses som att 

förklara det politiska livet men inte att ta politisk ställning. Detta kan således vara 

problematiskt för nyttokriteriet då praktiska politiska problem ofta innebär normativa 

ställningstaganden och således gör dem omöjliga för god vetenskap att bedöma eller kritisera. 

Exempel på detta kan även vara vetenskapliga diskursanalyser som enligt traditionen inte bör 

användas för att kommentera eller kritisera vad som sägs, utan enbart fungera som en 

ickenormativ tolkning. Enbart tolkningen kan då kritiseras av vetenskapen, men inte de 

normativa argumenten (Ibid: 332).  

Till grund för detta ställningstagande ligger naturligtvis vetenskapsteoretiska resonemang. 

Även om jag inte ämnar gå in djupare på dessa här, kan man kort se ovan nämnda dilemma 

som ett uttryck för konflikten mellan en positivistisk och konstruktivistisk eller postmodern 

vetenskapssyn. Enligt positivismen ses normativa argument som enbart känsloyttringar och 

således utan sanningsvärde (Ibid:334). Således är de omöjliga för en positivist att studera då 

de inte kan observeras och än mindre falsifieras (Chalmers 1995). En mer konstruktivistisk 

vetenskapssyn kan däremot intressera sig för det normativa då den betonar just den mänskliga 

tolkningen och dess tendens att variera mellan individer och grupper (Moses & Knutsen 2007: 

11). Tillexempel kan en del feministisk teori ses som exempel på detta. Feministisk forskning 

har ofta en normativ ambition (Kronsell 2006: 103) och värden och normer är då viktiga för 

att dekonstruera en socialt skapad verklighet (Hekman 1997). 
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1.3.1 Implikationer för uppsatsen 

Denna vetenskapsteoretiska konflikt behöver dock inte påverka uppsatsen nämnvärt då syftet 

för uppsatsen är att studera beslutsprocesserna i de givna fallen utifrån de demokrativärden 

som jag valt att fokusera på. Således är inte syftet att ta ställning för eller emot i någon enskild 

fråga utan att studera hur långt ifrån det teoretiska värdet verkligheten ligger och hur 

processerna kommit att hamna just där. Således kan uppsatsen sägas likna en typ av 

utvärderingsstudie där jag genom att använda mig av givna demokratiska värden skapar en 

teoretisk utgångspunkt för hur demokratin bör vara beskaffad i den givna kontexten. Dessa 

värden och dess inneboende konflikter diskuteras i teorikapitlet för att när de senare tillämpas 

på det empiriska materialet ge en bättre förståelse av de faktiska beslutsprocesserna. På detta 

sätt kan innebörden av olika ställningstaganden och överväganden förstås på ett teoretiskt 

plan och på så sätt bidra till kunskapsutvecklingen (Beckman 2006: 337). Beskrivningen av 

dessa värden som alltså sker i teorikapitlet kommer också att fungera som ett sätt att 

konkretisera de abstrakta värdena. Detta för att göra dem möjliga att använda i analysen. 

Även de valda fallen är naturligtvis av stor betydelse för uppsatsen. Detta eftersom fallen på 

ett bra sätt bör tydliggöra värdenas roll och dess eventuella konflikter med 

governancestyrningen. Fallen är därför valda både på grund av deras uppmärksammade 

ställning i debatten i Helsingborg, och på grund av deras starka politiska anknytning. Således 

kan fallen antas vara relevanta både utifrån ett demokratiperspektiv och ett 

governanceperspektiv. Att studera ett fall utan politisk betydelse eller anknytning utifrån mina 

valda demokratiska värden skulle helt enkelt inte vara relevant utifrån mitt syfte och min 

frågeställning.  

De utvalda demokratiska värdena är både instrumentella värden och egenvärden. Transparens 

och effektivitet är exempel på instrumentella värden då de i sig är medel för att uppnå målet 

som i detta fall är den representativa demokratin. Deliberation och deltagande kan dock ses 

som egenvärden och inte enbart instrumentella (Badersten 2006: 26). Fördelen med de värden 

som används i uppsatsen är att de är tydligt kopplade till det representativa demokratiska 

systemet som den svenska demokratin bygger på. Dessa värden kan även sägas vara 

deskriptiva då de bygger på en tidigare etablerad förståelse av demokratin (Vedung 2006: 

120). I uppsatsen är syftet således inte att ta egen ställning i demokratiteoretiska termer. 

Fördelen med detta är således att man bedömer beslutsprocesserna utifrån demokratiska 

värden som systemet självt satt upp. Detta stämmer överens med det mest vanligt 

förekommande synsättet att utvärderingar bör ske främst med avseende på de normer som 
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finns fastslagna i offentliga program och lagtexter. Givetvis kan man hävda att detta inte alltid 

är en lämplig utgångspunkt. Studier som i högre grad syftar till att kritisera exempelvis ett 

specifikt samhällsfenomen bör naturligtvis vara fria att gå utanför de idéer som satts upp av 

den kritiserade parten (Beckman 2006:338). Dock menar jag att den typ av utvärdering som 

sker i denna uppsats bör ta sin utgångspunkt i väl etablerade och fundamentala värden som 

systemet vilar på. Dessa är också breda och innefattar de flesta aspekter av 

demokratibegreppet.  

En utvärderingsstudie av detta slag är inte heller tänkt att fungera som ett direkt svar på frågan 

vad som måste förändras eller förbättras. Detta då frågan om hur politik bör skötas ligger 

tydligt utanför uppsatsens ramar. Frågan om politik bör vara så vetenskapsbaserad som 

möjligt eller ej, lämnar jag således obesvarad. Min ståndpunkt är snarare att politik och 

beslutsfattande alltid kommer att vara baserat på olika övervägningar och kunskaper, men att 

utvärderingar av detta slag kan vara positiva för att belysa aktuella problemområden utifrån en 

teoretiskt välgrundad ståndpunkt (Vedung 2006: 121).  

1.3.2 Material 

För att studera hur de olika beslutsprocesserna gått till och hur kontakter av governance 

karaktär har spelat in kommer jag att använda mig av både textkällor och intervjuer med 

personer som deltagit i processerna. Intervjuerna kommer att få formen av så kallade 

informantundersökningar, vilket innebär att de svar som kommer fram är tänkta att fungera 

som information om hur beslutsprocessen gått till (Esaiasson et al. 2004: 253). På detta sätt är 

tanken att uppsatsen ska kunna ge en så bra bild av händelseförloppet som möjligt och således 

kunna säga något om hur de valda demokrativärdena påverkades. Med hjälp av 

informantundersökningen är tanken att olika frågor ställs till olika personer och att lämpliga 

frågor växer fram efterhand som central information framkommer. Även vilka personer som 

är intressanta att intervjua kan komma att visa sig genom processen (Ibid:254).  

När man genomför informantintervjuer är det således viktigt att ta källkritiska aspekter i 

beaktande. Detta är speciellt viktigt när syftet med intervjun är att försöka få reda på hur något 

gick till (Ibid: 304). Genom de olika informantintervjuerna är det dock möjligt att se om 

svaren som ges är samstämmiga eller inte, och på så sätt få fram relevant information eller 

intressanta nya frågeställningar (Ibid: 254).  

Möjliga svagheter med informantintervjumetoden är att tillexempel beslutsfattare och 

tjänstemän kan visa sig ha lite kunskap om ämnet och därför inte vara bidragande till 
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datainsamlandet. Likaså finns det en risk att han eller hon försöker få samtalet att handla om 

konflikter som finns inom ämnesområdet, istället för att fokusera på det faktiska ämnet, eller 

att intervjun övergår till att bli en föreläsning om intervjupersonens ämneskunskaper istället 

för att bestå av svar på frågor (Flick 2009: 167). 

Även de textkällor som kommer att användas bör naturligtvis användas med ett källkritiskt 

förhållningssätt. Främst kommer material från Helsingborgs kommun att användas, vilket 

således är officiellt material och därför förstahandskällor. Dock kan detta inte förväntas fånga 

hela beslutsprocessen, vilket således ger behovet av intervjuer med vissa nyckelpersoner. 

Även tidningsartiklar, främst från den lokala tidningen Helsingborgs dagblad, kommer att 

användas i viss utsträckning. Dessa kommer dock mest att användas för att visa på hur 

debatten sett ut i staden och på så sätt skapa förståelse för de olika åsikterna. 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att inledas med ett teoretiskt kapitel där de tre huvudsakliga teoretiska 

begreppen introduceras, klargörs, och diskuteras. Dessa är således stadsutveckling, 

governance, och demokrati. Detta kapitel kommer även att fungera som en översikt över 

tidigare forskning samt som en argumentation för de utvalda begreppen och 

demokrativärdena. I huvuddelen av uppsatsen kommer de två projekten beskrivas och 

analyseras. Detta kommer att ske genom en noggrann empirisk analys av beslutsprocesserna 

och projekten. De fem demokrativärdena kommer sedan att användas för att utvärdera 

projekten ur en demokratisynpunkt. I det avslutande kapitlet ges sedan en övergripande bild 

av uppsatsens resultat samt en diskussion om governance och stadsutveckling utifrån ett mer 

allmänt perspektiv.  
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2 Governance, demokrati, och stadsutveckling 

 

 

I detta teoretiska kapitel ges en bakgrund till uppsatsens tre huvudteman, governance, 

demokrati, och stadsutveckling. Stadsutveckling kommer dock att beskrivas först för att öka 

förståelsen för den process som många städer och kommuner genomgår.  

 

2.1 Stadsutveckling 

 

I denna del kommer stadsutveckling som fenomen att beskrivas. Jag kommer således ge en 

bakgrund till den utveckling som är en av uppsatsens två teoretiska fokus. Senare kommer 

begreppet governance att diskuteras i relation till både stadsutveckling och demokrati. 

 

2.1.1 Konkurrens och ”ny ekonomi” 

En av de mest centrala aspekterna av den stadsutveckling jag är intresserad av att studera är 

konkurrens. Detta eftersom konkurrens mellan städer och regioner ökat i takt med den 

ekonomiska och teknologiska utvecklingen. Jag ämnar i denna uppsats inte göra en djupare 

analys av den ekonomiska och teknologiska utvecklingen och dess effekter på den politiska 

styrningen, men jag vill kort nämna dem för att öka helhetsförståelsen av processen. 

Utvecklingen kan på detta sätt ses utifrån de förändrade förutsättningar som skiftet från den 

traditionella industriella ekonomin till den så kallade ”nya ekonomin” inneburit. Denna nya 

situation kan benämnas på olika sätt. Tillexempel är nätverkssamhälle, informationssamhälle 

(Castells, Himanen 2002: 1-4), eller enbart den ”nya ekonomin” vanliga benämningar. Denna 

”nya” ekonomi kännetecknas, enligt en del, till skillnad från den gamla industriella ekonomin 

av kreativitet och mångfald i en rad olika aspekter. Anledningen till detta är att kreativitet i 

den ”nya ekonomin” i större utsträckning än tidigare är drivkraften bakom den ekonomiska 
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utvecklingen (Florida 2002: 4-5). Detta i sin tur hänger samman med en utveckling som 

betyder att innovation och uppfinningsrikedom har en grundläggande funktion som motor i 

den ekonomiska utvecklingen. Utan kreativitet, idéer, och nya innovationer kan en stad, 

region, eller ett land för den delen, inte växa och således inte klara sig i den internationella 

konkurrensen. Starkt uttryckt kan man säga att utan dessa komponenter, finns ingen framtid 

för en stad eller region i den ”nya ekonomin” (Nowotny, Scott, Gibbons 2001: 67). 

Denna utveckling är den centrala faktorn när jag talar om stadsutveckling i denna uppsats. 

Detta eftersom ovan beskrivna förändringar inom ekonomin gjort att gränsen mellan ekonomi, 

samhälle, och kultur allt mer kommit att suddas ut. Utvecklingen betyder således inte främst 

att marknadsekonomiska argument segrat över andra värden, utan istället är den centrala 

förändringen förknippad med nedbrytningen av gränser mellan olika typer av argument eller 

värden (Ibid: 32). Vad som är bra för ekonomin är i ökad grad också bra för samhället och 

vice versa. Ett tydligt exempel på detta är Richard Floridas teori om de tre T: na. Han menar 

att en stad eller region måste ha både teknologi, talang, och tolerans för att lyckas i ”den nya 

ekonomin”. Med teknologi menas då företag inom olika typer av hög-teknologisk industri. 

Talang är människor med hög utbildning, och tolerans är samhällets öppenhet inför olika 

typer av minoriteter (Florida 2001: 251-255). Detta eftersom en stad eller region, enligt 

Florida, inte kan klara konkurrensen med andra städer och regioner om man inte tillåter 

människorna att vara annorlunda och kreativa. Således är detta ett tydligt exempel på den 

utveckling jag beskrev ovan. Värden som tolerans blir i denna kontext mer än enbart ett 

normativt värde. Det blir även ett värde som kan omsättas i ekonomisk vinning. Om detta 

skriver Tove Dannestam också i sin analys av stadspolitiken i Malmö. Hon menar att den 

sociala dimensionen ofta försvinner när man talar om olika typer av värden. Dessa blir istället 

sedda som en resurs för den ekonomiska utvecklingen i staden (Dannestam 2009: 260).  

Anledningen till att jag gjort denna korta beskrivning av den ekonomiska och samhälleliga 

utvecklingen under de senaste 10 – 20 åren, är att denna utveckling är grunden för de 

empiriska fall jag kommer att studera. Det finns således både en tydlig koppling mellan ”den 

nya ekonomin” och den stadsutveckling jag är intresserad av, och mellan stadsutveckling och 

governance. Hur stadsutvecklingen hänger samman med governance kommer jag att beskriva 

närmare i nästa avsnitt.  

2.1.2 Staden och dess politiska utveckling 
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Politisk makt i många fall i Europa kommit att förflyttas från den statliga nivån till den mer 

lokala eller regionala nivån. Detta eftersom EU medvetet arbetat för denna utveckling (Hall, 

Sjövik, Stubbergaard 2005:14). Regionalisering kan tillexempel öka ett områdes ekonomiska 

konkurrenskraft gentemot omvärlden, och på så sätt förbättra för regionens invånare 

(Mansfield, Milner 1997:4). Således är den ökade konkurrensen i ekonomin en viktig del i 

förklaringen till varför makt kommit att förflyttas nedåt i systemet. Det är dock inte enbart 

regioner som kommit att få ökad betydelse i och med denna utveckling, utan även städer. 

Betydelsen av städer kan sägas ha ökat i takt med att den ekonomiska konkurrensen ökat och 

således skapat ett behov profilering och marknadsföring (Dannestam 2009:23). Således finns 

det en tydlig koppling mellan de förändrade ekonomiska förutsättningarna jag beskrev 

tidigare, och staden som betydelsefullt begrepp.  

Med de förändrade ekonomiska förutsättningarna som en slags grogrund, kan man således se 

att staden eller kommunen fått flera nya arbetsuppgifter. Istället för att enbart tillhandahålla 

välfärdstjänster tvingas staden och kommunen nu även marknadsföra sig som attraktiv, 

modern, och kreativ för att stå sig i konkurrensen (Ibid: 43-44). Man kan argumentera för att 

staden som begrepp kommit att bli allt viktigare och att det således finns en skillnad mellan 

begreppen stad och kommun. Detta då kommunen är ett tydligt avgränsat territorium där 

kommunpolitiken styr, och staden inte nödvändigtvis sammanfaller med denna avgränsning. 

Stadens uppgift kan, som Dannestam beskriver det, vara att vara en nod i en regional och 

internationell geografi (Ibid: 44). Denna distinktion är dock inte av större teoretisk betydelse 

för mig i denna uppsats. Detta då jag ämnar studera beslutsprocessen i empiriska fall, och 

således är bunden till den kommunala politiken. Dock är utvecklingen av staden som begrepp 

intressant då den säger något om den förändring som ligger till grund för uppsatsen, både på 

ett teoretiskt och empiriskt plan.   

Utvecklingen som alltså gjort att städer och regioner fått ökad politisk betydelse, samt gjort att 

staden som begrepp kommit att intressera allt fler akademiker kan också ses i ljuset av 

tidigare förändringar. Som jag kommer att beskriva närmare senare i uppsatsen, har 

kommunens främsta roll traditionellt setts som att tillhandahålla välfärdstjänster och 

implementera statlig välfärdspolitik. I den tidiga liberala demokratin och innan 

välfärdspolitikens genombrott, sågs dock den lokala nivån som den viktigaste arenan för en 

öppen demokratisk debatt. Detta då närheten mellan medborgarna och beslutsfattarna sågs 

som lämplig för demokratisk debatt och deltagande. Med välfärdsstaten och den ökade 

institutionalisering som då följde blev den lokala politiken, eller kommunen, allt mer 
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involverad i välfärdsfrågor vilket ledde till att kommunens roll som arena för politisk debatt 

kom allt mer i skymundan (Pierre 1997: 2).  

Den förändring som nu syns, där städer och regioner får allt större betydelse kan därför ses 

som ett skifte tillbaka mot det tidigare idealet då den lokala nivån sågs som en central 

demokratisk arena (Ibid: 3). Där med inte sagt att kommunen tappat i sin roll som 

tillhandahållare av välfärdstjänster.  

Med den förnyade betydelsen av stad och region inom politiken, är det således intressant att 

studera det lokala beslutsfattandet för att se hur demokratiska värden påverkas av denna 

förändring. Detta eftersom den nuvarande utvecklingen kan tänkas öka betydelsen och 

mängden av governancesamarbeten på åtminstone två sätt. För det första är det rent generellt 

troligt att betydelsen och frekvensen av governancesamarbeten ökar då den lokala politiken 

blir mer betydelsefull. Detta eftersom kontakten mellan privata och offentliga aktörer ofta är 

tätare på den lokala nivån än på statsnivå(Ibid: 2). Likaså kan nätverk av politiker från olika 

kommuner tillexempel också vara mer betydelsefulla på den lokala nivån då de egna 

resurserna kanske inte räcker till för att driva en fråga. För det andra har den ovan beskrivna 

utvecklingen av ekonomin drivit på konkurrensen och ökat städers behov av goda relationer 

till företag. Således tanken om governance som en marknadsinriktad form av privat och 

offentligt samarbete, vilken jag kommer att beskriva mer senare (Ibid: 4-5).  

Innan jag går in på uppsatsens empiriska del där jag studerar den politiska beslutsprocessen i 

tre byggprojekt i Helsingborg, kommer jag dock kort beskriva varför jag valt just dessa tre 

projekt samt hur de kan ses i relation till ovan beskrivna utveckling.  

 

2.1.3 Stadsutveckling i praktiken 

Som jag beskrivit är många städer idag involverade i en internationell konkurrens om 

investeringar som man vill ska utveckla staden och dess ekonomi. Således har behovet av 

marknadsföring och image ökat kraftigt (Mukhtar- Landgren 2009:130). Många städer i olika 

delar av världen vill därför skapa en bild av den egna staden som modern, internationell, och 

framgångsrik. En stor del av arbetet att utveckla staden är således beroende av symbolik i 

minst lika stor utsträckning som den faktiska utvecklingen mot dessa värden. Genom att 

enbart skapa den rätta bilden av staden ska företag och turister lockas dit, enligt rådande logik 

(Gibson 2005: 260). På grund av detta behöver staden inte enbart marknadsföra sig på ett nytt 



 

15 

 

sätt, utan behöver också förändras och förnyas rent fysiskt. För att skapa en ny image behövs 

således ett nytt urbant landskap (Hubbard 1996: 1442).  

Som del i denna utveckling kan många kommuners arbetssätt gällande stadsplaneringsfrågor 

sägas ha förändrats till att allt mer komma att ske i process- och projektform. Detta betyder att 

planeringen av projekt allt oftare kommit att bedrivas vid sidan av den parlamentariska 

styrningskedjan, i syfte att få ekonomiska resurser för utvecklingsprojekten (Åström, 

Granberg 2009: 163). 

I denna kontext fästs således större vikt vid enstaka avgränsade byggprojekt av mer 

spektakulär karaktär, än vid större projekt av mer vardaglig karaktär. Ofta är dessa 

spektakulära och framlyfta projekt kopplade till tillexempel hotell, arenor, och 

kongresscentra, då dessa ses som speciellt lämpliga projekt för att locka besökare av olika 

slag (Mukhtar- Landgren 2009: 135). I hamnstäder är det även mycket vanligt att 

hamnområden förändras från industriområde till attraktiva bostadsområden och 

promenadstråk (Ibid: 137). Ofta utmärks dessa områden dessutom av en så kallad 

flaggskepps- byggnad, som då ”sticker ut” extra mycket för att sätta staden på kartan (Ibid).   

Dessa betydelsefulla och ofta iögonfallande projekt är således tänkta att representera den nya 

staden, och dess förändring från den gamla ”välfärdskommunen” till den nya entreprenöriella 

staden (Hubbard 1996: 1442).  

Med denna bakgrund är det alltså tydligt att de projekt jag valt för min empiriska analys 

passar bra in i den allmänna beskrivningen av denna typ av stadsutveckling. Hotell och 

kongresscentrat även kallat ”saltkristallen” har med sitt centrala läge och speciella 

formgivning gett upphov till stor debatt i Helsingborg. Även H+ projektet, som är mer än 

enbart ett projekt, utan som handlar om att få Helsingborg att växa söder och västerut är ett 

tydligt exempel på denna utveckling. Detta stadsförnyelseprojekt rymmer således många 

enskilda projekt, men även många aktörer, vilket gör projektet intressant ur ett 

governanceperspektiv.  

Governancebegreppet kan ses på olika sätt. Både utifrån ett demokratiperspektiv och utifrån 

ett mer allmänt statsvetenskapligt perspektiv finns det olika bedömningar av governanceidén. 

Även om någon typ av governance troligtvis alltid funnits, har governancebegreppet i sig en 

viktig roll att spela i olika typer av empiriska analyser av politik och policyprocesser. Detta 

eftersom governancerelationer tidigare inte har begreppsliggjorts på ett systematiskt sätt, och 
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därmed omöjliggjort en noggrann analys av ämnet. Det är också, vilket jag kommer att 

beskriva i nästa avsnitt, rimligt att anta att relationer av governancekaraktär ökat i betydelse 

och omfattning på senare år till följd av den ovan beskrivna utvecklingen (Dannestam 2009: 

81).  

 

2.2 Governance 

 

Begreppet governance har sedan 1980-talet fått allt större utrymme i den akademiska 

litteraturen. Det finns många olika sätt att se på utvecklingen, och många olika tolkningar att 

göra av den. Ibland har begreppet kritiserats för att vara ett dåligt definierat modeord 

(Dannestam 2009: 69). I detta kapitel kommer jag att definiera min syn på 

governancebegreppet, vad som är nytt och vad som är gammalt, samt vilka olika möjligheter 

respektive svårigheter som följer med användningen av begreppet. Jag kommer också att 

fokusera på governance i relation till demokrati och då visa på både möjliga fördelar och 

nackdelar för demokratin med governance. För att ge en övergripande förståelse av min syn 

på begreppet vill jag dock börja med att introducera governance som idé och hur jag ämnar 

använda det. 

2.2.1 Hur kan governancebegreppet förstås? 

När man ska beskriva utvecklingen av governance talar man ofta om governance som motsats 

till government. ”From government to governance” är ett vanligt citat som beskriver hur man 

ser på utvecklingen. På svenska kan detta möjligtvis översättas som ”från centralstyrning till 

interaktiv samhällsstyrning” (Montin & Hedlund 2009: 7). Dock kommer jag att fortsätta 

använda mig av ”governance” då detta begrepp sedan tidigare är etablerat. Begreppet 

”interaktiv samhällsstyrning” är dock användbart för att förklara vilken utveckling som 

governancebegreppet syftar till att fånga. Ofta används governancebegreppet för att förklara 

en utveckling där olika slags aktörer samarbetar och påverkas av varandra i tidigare 

ickeexisterande samverkansprojekt. Således kan governance beskrivas som nätverk med olika 

aktörer, mål, och intressen, men med en potentiellt ökad möjlighet att styra och implementera 

beslut och på så sätt lösa komplexa samhällsproblem (Ibid: 8-9). Då idén om governance 

bygger på samverkan av olika aktörer, oftast offentliga och privata, ses det som motsats till 

traditionell centralstyrning. Kärnan i governancebegreppet kan således beskrivas som en 
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institutionalisering av koordinerande mekanismer mellan stat och civilsamhälle (Pierre 

1997:3).  

För att återgå till idén ”from government to governance”, bör det betonas att orden 

government och governance egentligen bägge betyder ungefär ”att styra”. Då governance ses 

som en motsats till ett traditionellt centralistiskt styre kan uttrycket ”from government to 

governance” förstås som från ett styre till olika slags styrning (Montin och Hedlund: 12-13). 

Dock är det viktigt att redan nu poängtera att governance som fenomen inte är något helt nytt. 

Då det politiska styret alltid haft någon form av utbyte med det civila samhället kan 

governance sägas vara lika gammalt som government. Det nya är snarare vad som 

kännetecknar governancebegreppet i dagens kontext (Pierre 1997:4). Detta kommer jag att 

beskriva mer ingående senare.  

En tanke som ligger nära är när man talar om governance är tanken på politiskt 

beslutsfattande och styrning som nätverksprocesser. Idén om policynätverk har funnits sedan 

80-talet, och liknar på många sätt tanken om governance. Nätverken består av aktörer både 

inom den offentliga förvaltningen och det privata näringslivet, som alla har ett intresse av att 

påverka den offentliga policyprocessen. Enligt Rhodes skapas således policys genom 

förhandlingar mellan nätverkets medlemmar (Rhodes 2007: 1244). Nätverken är ofta 

informella och därför också oreglerade i formell mening.  Idén om governance och 

policynätverk kan således beskrivas som ett sätt att förklara och förstå hur politik görs i 

praktiken (Dannestam 2009: 69-70). Den centrala frågan blir då hur governanceprocessen 

utvecklats, och alltså inte främst om governance förekommit. För att studera denna process är 

värden enligt Jon Pierre viktiga. Det är nämligen de dominerande värdena och normerna som 

formar processen (Pierre 1999: 375). Då jag initialt är intresserad av att studera hur policys 

och beslut formats och fattats kan detta sätt att se governance vara användbart för mig. Då jag 

vill studera hur politiken i mina valda fall uppstått är just frågan hur processen sett ut och hur 

den formats den egentliga grundfrågan. 

Dock, om governance enbart syftar till att förstå och förklara hur politik görs i praktiken är 

frågan om vad som verkligen är nytt i detta väldigt relevant. Därför ska jag nu beskriva de 

mest centrala trenderna inom governanceforskningen för att på så sätt skapa en bild av den 

utveckling jag är intresserad av att studera och skapa en förståelse för den kontext som 

governancebegreppet är sprungen ur, för att på så sätt diskutera vad som kan ses som nytt.  
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2.2.2 Governancebegreppets bakgrund 

För att förstå idén om att utvecklingen gått mot en allt mer governanceinriktad styrning måste 

man ha utvecklingen under 1900-talets första hälft i baktanke. Detta eftersom idén om 

välfärdsstaten är en central utgångspunkt för hur stora delar av governancelitteraturen ser på 

utvecklingen. Då välfärdstaten i början av 1900-talet började utvecklas skapades institutioner 

för att lösa samhällsproblem och skapa ett bättre samhälle. ”Social ingenjörskonst” är ett 

passande och talande uttryck för att beskriva hur välfärdsstaten byggdes upp utifrån ett 

rationalistiskt perspektiv. Denna utveckling fortsatte i Sverige, samt i många andra delar av 

världen, även under 1900-talets senare hälft. Allt fler områden kom att kontrolleras av 

offentliga institutioner och det var också de offentliga institutionerna som fick i uppgift att 

implementera de beslut som fattades. I frågor rörande implementering av olika välfärdssystem 

fick kommunerna en stor del av ansvaret (Montin & Hedlund 2009: 16-17). Således är det 

tydligt att den politiska miljö som idén om governance har sprungit ur, i varje fall i en svensk 

kontext, har präglats av relativt omfattande statliga åtaganden som sedan kommit att 

implementeras av kommuner och i vissa fall landsting. Denna organisationsform har då också 

präglats av idén om representativ demokrati och rättssäkerhet (Ibid: 16). Kort sagt har 

besluten fattats av folkvalda politiker, och de har sedan genomförts av en offentlig förvaltning 

som varit både effektiv och rättssäker.  

 Dock är det också viktigt att betona att den svenska samhällsmodellen ofta i lägre grad än 

tillexempel den amerikanska präglats av separering av offentlig och privat verksamhet. Även i 

slutet av 1800-talet fanns det i Sverige ett etablerat samarbetsmönster mellan offentliga 

myndigheter och den frivilliga sektorn i olika sociala frågor. Även på högre nivå har det 

svenska samhället historiskt sett varit relativt korporativistiskt så till vida att många politiska 

beslut formats och förankrats genom samarbete mellan främst staten, fackföreningsrörelsen 

och näringslivet. Samtidigt som samarbete mellan offentliga och privata aktörer således har 

funnits även långt före governancebegreppet började användas, är det även viktigt att 

poängtera att den tidens samarbete fortfarande präglades av en tydlig skiljelinje mellan det 

privata och det offentliga. Detta betyder att även om samarbetsmönster fanns, så var det 

tillexempel inte aktuellt för de privata aktörerna att överta det som sågs som det offentligas 

uppgifter och vice versa (Ibid: 17-18). 

På senare år har detta dock kommit att förändras på olika sätt. Delvis på grund av att gränser 

mellan olika politikområden har kommit att ifrågasättas, vilket jag beskrev tidigare, och delvis 

för att man sökt nya effektivare sätt att organisera genomförandet av de politiska besluten 
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(Ibid:18). Ett tydligt exempel på denna förändring som kan sägas innebar början för 

governancetankesättet är idén om ”New Public Management” (NPM). Under slutet av 1980-

talet blev det populärt i många västeuropeiska länder, bland annat Storbritannien, att söka nya 

sätt att leverera de välfärdstjänster som de offentliga institutionerna bekostade. En del menar 

att detta hade en ideologisk grund och att utvecklingen således var knuten till väljarnas 

minskande förtroende för staten och de offentligt finansierade projekten som här kan 

beskrivas som traditionell centralstyrning eller ”government” (Pierre 2009: 38). Utvecklingen 

med NPM gjorde då att det offentliga fortsatte att bekosta servicen, men att privata företag 

kunde ta över produktionen av själva tjänsterna. På detta sätt skapades ett partnerskap inom 

flera välfärdssektorer mellan offentliga och privata aktörer (Ibid).  

Jag ser dock inte främst governance som en produkt utav en ideologi baserad på idén om en 

minimal stat. Exempel från Storbritannien visar tillexempel att på att den typ av 

privatiseringar som NPM utvecklingen förde med sig inte ledde till minskade offentliga 

utgifter eller till färre anställda inom offentlig sektor (Rhodes 1996: 653-654). Istället menar 

jag att kärnan inom den svenska governanceidén handlar om att effektivisera och få saker 

gjorda snabbare och mer kostnadseffektivt. Som jag beskrev tidigare, är samverkan mellan 

privata och offentliga aktörer inget direkt nytt i en svensk kontext. Jon Pierre menar att 

governancelitteraturen fått ett sådant uppsving sedan 1980- och 1990- talen främst eftersom 

samverkan mellan offentliga och privata aktörer varit en ny företeelse inom den amerikanska 

och brittiska politiken (Pierre 2009: 41-42). Dock skulle jag vilja poängtera att viktiga 

förändringar skett även i den svenska samhällsstyrningen enligt flera studier, vilka gjort att 

governancebegreppet blivit intressant även i en svensk kontext. Således ämnar jag kort 

beskriva synen på den nutida svenska governancepraktiken som kommit att intressera en rad 

statsvetare. 

2.2.3 Lokal och regional governance idag        

En av de viktigaste förändringar som ägt rum sedan slutet av 1980-talet och under hela 90-

talet är det förändrade förhållandet mellan statsmakten och den regionala och lokala makten. I 

många av västvärldens demokratier har statens makt minskat de senaste decennierna, i den 

meningen att allt större ansvar kommit att förflyttas till regioner och kommuner istället. Detta 

är även fallet i Sverige, vilket jag beskrivit tidigare i avsnittet om stadsutveckling (Ibid: 43). 

Denna decentralisering betyder att politikens olika nivåer är under förändring. Denna 

utveckling kan även sägas vara en del av en större förändring av politikens institutionella och 
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territoriella organisering. (Hall, Sjövik, Stubbergaard 2005: 13). Således är stadsutvecklingen 

som jag beskrivit ovan ett tydligt exempel på dessa processer.  

I och med denna ökade regionalisering har även gränsöverskridande samarbeten i Europa 

ökat. Till stor del är detta ett medvetet arbete från EU:s sida att öka samarbete mellan länder 

och folk (Ibid: 13-14). Utvecklingen är dock intressant även ur ett governanceperspektiv då 

regionalisering och decentralisering påverkar de politiska beslutsprocesserna i en riktning som 

kan beskrivas som ”from government to governance”. Då de regionala samarbetena ofta 

saknar en formell politisk organisering och beslutsprocess, blir således nätverk ett allt 

viktigare instrument för de involverade aktörerna att använda sig av för att maximera 

samarbetet (Ibid: 14-15). Dessa nätverk kan då involvera både politiker, offentliga 

myndigheter, och privata intressen av olika slag. Även om samverkan mellan offentliga och 

privata intressen, som jag tidigare påpekat, har funnits länge i Sverige, har de till följd av den 

ökade regionaliseringen ökat i betydelse och popularitet (Pierre 2009: 45). Samverkan mellan 

privata och offentliga aktörer i syfte att stödja den regionala och lokala utvecklingen har även 

kommit att bli allt mer professionaliserad (Mukhtar-Landgren 2009: 152). Således finns det 

grund till påståendet att governance på det regionala och lokala planet fått en större roll på 

senare år, även i Sverige.   

Frågan som detta då väcker är vilka potentiella effekter detta ger för politikens demokratiska 

förankring. Både förhållandet mellan privata och offentliga aktörer, samt förhållandet mellan 

politiker från olika kommuner, eller till och med länder, är intressanta ur ett 

demokratiperspektiv då de ställer en rad demokratiska värden emot varandra. Då den privata 

sektorn enligt governancelitteraturen fått ett ökat inflytande, kan frågan naturligtvis ställas 

huruvida detta minskat de folkvalda politikernas makt, och medborgarnas möjlighet till insyn 

i beslutsprocessen. På samma sätt kan politiskt samarbete över kommun och landsgränser ses 

i ljuset av ansvarsutkrävande, transparens och effektivitet. För att djupare studera dessa frågor 

kommer jag därför nu att diskutera potentiella för- och nackdelar med ökad governance 

utifrån ett demokratiperspektiv.  

2.3 Governance utifrån ett demokratiskt perspektiv 

 

Då jag ämnar studera hur ökad governance påverkar det demokratiska styrelseskicket har jag 

valt att diskutera governanceidén i relation till fem specifika demokratiska värden. Dessa 
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värden har valts ut på grund av dess betydelse för både den demokratiska processen och det 

demokratiska styrelseskicket. Värdena som kommer att tas upp är: Ansvarsutkrävande, 

deliberation, effektivitet, transparens, och deltagande. Varje värde kommer att presenteras och 

motiveras med en kort teoretisk bakgrund innan jag går vidare och diskuterar hur ökad 

governance kan tänkas påverka demokratin i just denna aspekt.  

2.3.1 Governance och ansvarsutkrävande 

Ansvarsutkrävande är en av de mest centrala delarna av den representativa demokratin. Som 

väljare kan man endast påverka personer som är folkvalda och dessa är också de enda som 

kan ställas till ansvar för den politik som förs (Pierre 2009:45). Ansvarsutkrävande som ett 

demokrativärde väger således extra tungt i det representativa demokratiska systemet, då det 

bygger på tanken att de folkvalda politikerna med jämna mellanrum ska ställas till svars för 

sina aktiviteter. I den representativa demokratin är delegeringen av makten själva fundamentet 

för systemet.  Detta kan då sägas stå i ett motsatsförhållande till andra demokratiideal eller 

demokratimodeller där värden som medborgerligt deltagande värderas högre (Badersten 2002: 

26). Här finns det således en konflikt som kan sägas gå djupt, och som är associerad till två 

olika demokratimodeller. Den direkta och den representativa demokratin (Held 1993: 15). 

Delvis kan frågan i detta fall tyckas avgjord, eftersom Sverige i likhet med i princip alla 

demokratier har ett representativt styrelseskick. Dock är det viktigt att poängtera att även i 

representativa demokratier där ansvarsutkrävandet är centralt för systemets funktion, är 

deltagande ett viktigt demokratiskt värde. Detta kommer jag att återkomma till senare.  

I den representativa demokratin är ansvarsutkrävande ett begrepp som kan ses som både 

tillbakablickande och framåtblickande. Att ställa de folkvalda till svars i allmänna val kan 

således ses både som ett sätt att i efterhand bedöma deras handlande, och som ett sätt att ge 

dem ansvar att agera som väljarna vill. På detta sätt kan ansvarsutkrävandet ses som mer än 

enbart ett sätt för väljarna att antingen godkänna eller underkänna en politikers tidigare 

handlande. Frågan huruvida en politiker får ansvar kan därför inte enbart reduceras till frågan 

om denne uppfyllt tidigare uppsatta mål, utan är också en fråga om den enskilde politikerns 

person och pålitlighet (Badersten 2002: 27).   

Det demokratiska värdet av ansvarsutkrävande är med dessa utgångspunkter tydligt. Endast 

genom allmänna val kan medborgarna utkräva och ge ansvar till de politiskt valda. Frågan 

som governancebegreppet då ger är huruvida icke folkvalda personer och aktörer påverkar 

den demokratiska processen negativt. Detta kan då även gälla folkvalda från andra kommuner 
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eller länder, som utifrån ett lokalt perspektiv inte kan krävas på ansvar. I en strikt 

representativ mening är det således enkelt att se problemen som governance medför. Då 

personer, aktörer, och intressen som inte kan krävas på ansvar får en allt större roll i den 

politiska processen uppstår ett demokratiskt problem (Montin och Hedlund 2009:29).  

I ett mindre strikt perspektiv kan dessa problem dock ses som ickeexisterande i praktiken. 

Detta eftersom governancenätverken, vare sig det rör sig om partnerskap mellan politiker eller 

mellan privata och offentliga aktörer, inte har någon formell makt. Istället är det de folkvalda 

politikerna som till syvende och sist har makten att fatta besluten, vilket således gör att 

demokratiproblemen i praktiken försvinner (Ibid). Därför kan det sägas vara klart att ökad 

governance inte påverkar möjligheten att hålla folkvalda politiker som ansvariga för en 

specifik händelse eller utveckling, men samtidigt mera oklart hur icke folkvalda aktörers 

ansvar ska bedömas. För att fortsätta denna diskussion kommer jag nu att fokusera på det 

demokratiska värdet av deliberation. Detta eftersom en fortsatt diskussion om demokratiska 

implikationer av ökad governance kräver en fördjupad förståelse av samtliga utvalda 

demokrativärden.  

2.3.2 Governance och deliberation 

 Deliberation kan ses som både ett demokratiskt värde och i en djupare mening som en 

demokratimodell skild från den liberala representativa demokratin (Miller 1993: 75). I den 

representativa demokratin, som jag beskrivit ovan, är idén att medborgarna genom val väljer 

politiker och genom dem visar sin samlade åsikt. De eller den åsikt som vunnit flest röster är 

den segrande. I en mer deliberativ demokratisyn är idén att medborgare och representanter 

inte enbart nöjer sig med att hålla omröstningar för att få fram en vinnande ståndpunkt, utan 

istället resonerar sig fram till en gemensam ståndpunkt. Således kan deliberation ses som ett 

demokratiskt värde även inom den representativa demokratin. Tanken bygger på att politiska 

konflikter kommer att uppstå, men att överenskommelser kan och bör nås genom en öppen 

och frivillig debatt. De olika parterna tar således varandras åsikter och preferenser i åtanke för 

att nå överenskommelser (Ibid: 76). Diskussionen har då inte heller enbart som syfte att nå 

enighet, utan samtalet och debatten har även ett värde i sig själv enligt den deliberativa 

demokratisynen. För att denna typ av debatt ska vara möjlig krävs också offentliga 

mötesplatser som kan fungera som rum där olika politiska åsikter möts och blandas 

(Badersten 2002: 25).  
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Deliberation kan således sägas likna den ”interaktiva samhällsstyrning” som governance 

kunde översättas till. Den tydliga potentiella konflikt som finns mellan ansvarsutkrävande och 

governance, verkar inte finnas mellan deliberation och governance. Istället ses 

”medborgardialoger” som en slags bot mot de demokratiproblem som governancestyrningen 

riskerar skapa i vissa fall. Deliberationen är då tänkt att föra in perspektiv från samtliga 

grupper i samhället och minska risken för att ”elitprojekt” uppstår utan förankring bland 

medborgarna (Montin och Hedlund 2009: 31).  

2.3.3 Governance och effektivitet 

Frågan som kan ställas i relation till den deliberativa demokratin är huruvida effektiviteten i 

den politiska beslutsprocessen påverkas negativt när det medborgarliga deltagandet ökar. 

Frågan om effektivitet kan ses på två olika plan. I det första avseendet handlar effektiviteten 

om förmågan att fatta och implementera politiska beslut (Badersten 2002: 29). Denna aspekt 

av effektivitetsbegreppet är helt central för samhället och demokratin, då avsaknaden av 

denna förmåga skulle leda till statens kollaps (Held 1993: 18) samt göra den demokratiska 

processen meningslös. Effektivitetsbegreppet står i denna mening inte i motsats till något 

annat demokratiideal, eftersom det offentligas förmåga att kompetent fatta och implementera 

beslut är en central komponent i hela samhällsbygget.  

Det andra sättet att se effektivitet är mera komplicerat ur ett demokratiperspektiv. Denna 

aspekt av effektivitetsbegreppet är nämligen förknippad med att beslutsprocessen bör vara så 

snabb och effektiv som möjligt. Man kan således tala om det politiska systemets flexibilitet 

och förmåga att anpassa sig efter den rådande situationen. Således finns det i denna 

effektvitetsaspekt en konflikt mellan den typ av medborgerligt deltagande som jag talade om 

ovan. Det ideala systemet ska ha förmåga att snabbt ta tillvara på plötsliga möjligheter, och 

kan således inte vara långsamt och tungrott (Badersten 2002: 29-30). Därför finns det en 

konflikt mellan den effektiva beslutsprocessen och den öppna deliberativa. 

Governancestyrning kan således ses som en viktig aspekt av effektivitetsbegreppet. Detta då 

både partnerskap mellan privata och offentliga aktörer, och partnerskap mellan olika 

offentliga aktörer, ofta är till för att öka just effektiviteten. Man kan se detta bland annat i 

debatten om NPM, som jag beskrev tidigare. Effektiva beslutsprocesser kan också ses i ljuset 

av den ökade konkurrensen mellan tillexempel regioner och städer. Näringslivet förväntar sig 

ofta en effektiv och snabb myndighetsutövning (Pierre 2009: 46), vilket i teorin skulle kunna 

leda till att kommuner finner det allt viktigare att ha en effektiv beslutsprocess. 



 

24 

 

2.3.4 Governance och transparens 

En effektiv beslutsprocess kan dock vara negativ inte enbart utifrån ett deliberativt synsätt, 

utan också med tanke på beslutsprocessens transparens och öppenhet. Öppenhet, eller 

transparens som jag har valt att använda här, är ett centralt processvärde i demokratin. Detta 

eftersom transparensen är nödvändig för att medborgarna ska kunna få förståelse för politiken, 

och således kunna skapa en grund för det egna ställningstagandet (Hall, Sjövik, Stubbergaard 

2005: 32). Centralt för detta värde är då också media, som genom att informera medborgarna 

är en viktig del av demokratin. Välfungerande medier kan även sägas fungera som en arena 

för politisk diskussion och deliberation som således är viktig både för medborgarna och de 

folkvalda (Badersten 2002: 26). 

Det finns alltså en potentiell konflikt mellan effektivitet och transparens, och bägge begreppen 

är tydligt kopplade till governancebegreppet. Governancestyrning i form av informella 

nätverk kan öka effektiviteten i beslutsprocessen, men minska transparensen och således 

medborgarnas möjligheter att göra ett upplyst politiskt val. Betydelsen av konflikten mellan 

transparens och effektivitet kan naturligtvis variera beroende på vilken typ av fråga som 

berörs (Pierre 2009:53), men då frågor på kommun och regionnivå sällan eller aldrig är av 

samma betydelse eller natur som tillexempel internationella fredsförhandlingar anser jag att 

en hög grad av öppenhet är att föredra här utifrån ett demokratiperspektiv.  

2.3.5 Governance och medborgerligt deltagande 

De demokratiska värden som jag här tagit upp kan alla knytas till idén medborgerligt 

deltagande. Det medborgerliga deltagandet kan dock ske på olika sätt. Som jag nämnde 

tidigare kan deltagandet vara indirekt, genom att man utsett politiska representanter, men det 

kan även vara direkt. Direkt deltagande ska inte förväxlas med direkt demokrati. Med det 

direkta deltagandet kan menas allt från att medborgaren aktivt väljer representanter, d.v.s. 

deltar i ett val, till att han eller hon är en aktiv person i samhället på olika sätt. Tillexempel 

inom föreningar och dylikt. Det är således viktigt att inte enbart se det medborgerliga 

deltagandet som ett sätt för människor att i efterhand bedöma en politikers agerande. Även 

möjlighet att kontrollera den politiska dagordningen kan ses som en fråga om medborgerligt 

deltagande (Badersten 2002: 23-24).         

Frågan om medborgerligt deltagande och dess relation till governance kan således ses på två 

olika sätt. Ökad betydelse av informella nätverk kan naturligtvis ses som ett sätt att också öka 

betydelsen av medborgerligt deltagande. Genom både olika typer av partnerskap och nätverk 
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får således människor även utanför politiken möjlighet att påverka beslut och dagordning. 

Anhängare av governancestyrning brukar på detta sätt peka på de demokratiska fördelarna 

med ökad governance (Montin och Hedlund 2009:31). Risken för demokratiska problem kan 

dock inte uteslutas. Detta eftersom informella nätverk och partnerskapssamarbeten mellan 

offentliga och privata aktörer också kan ses som en motsats till brett medborgerligt 

deltagande. Risken är således att politiken blir allt mer elitstyrd och att det medborgerliga 

deltagandet i praktiken snarare minskar i betydelse då governancestyrningen ökar. Således 

finns det i idén om medborgerligt deltagande och dess relation till governance en del likheter 

med deliberationsbegreppet, även om den viktigaste skillnaden är att deliberation förutsätter 

deltagande, men inte vice versa. Då deliberation talar om hur deltagandet bör se ut, är 

deltagarbegreppet i detta fall mer fritt att använda för olika syften.  
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3 Två fall av stadsutveckling och governance 

 

 

 

Jag ska nu introducera de två empiriska fallen var för sig. Sedan kommer jag att inleda min 

analys av projekten och dess beslutsprocesser. Detta kommer att ske utifrån de fem 

demokrativärden jag presenterat tidigare. Således kommer de fem värdena att vara vägledande 

för analysen av projekten och beslutsprocesserna i de olika fallen. För att ge en så bra 

förståelse som möjligt av vad de olika projekten innebär kommer jag att inleda med att ge en 

kort bakgrund till vart och ett av projekten där jag förklarar vad projekten innebär. Detta är 

också nödvändigt för att förstå betydelsen av de demokrativärden som vägleder i analysen. 

Sedan kommer beslutsprocessen och de olika aktörernas relationer att studeras och beskrivas 

närmare för att slutligen analyseras med utgångspunkt i de valda demokrativärdena. 

 

 

3.1 Saltkristallen 

  

Den så kallade saltkristallen är ett byggnadsförslag som innefattar hotell, kongresscentra, och 

bostäder på den centralt belägna ångfärjetomten i Helsingborg. Namnet saltkristallen har 

projektet fått på grund av sin arkitektoniska formgivning som liknas vid just en saltkristall.  

Att tomten kallas ångfärjan beror på att den byggnad som idag finns på platsen sedan slutet av 

1800- talet har fungerat som en stationsbyggnad för tåg och färjetrafik till och från staden. 

Även om stationsbyggnaden från början var tänkt att vara tillfällig, användes den dock ända 

till år 1991 då den nya centralstationen ”Knutpunkten” öppnades ett par hundra meter 

därifrån. Byggnadens historia och dess roll den spelat för staden och dess innevånare har gjort 

att den fått status som riksintresse, även om den idag inte används för sitt ursprungliga 

ändamål, och alltså inte har gjort så på 20 år. Istället används byggnaden idag som populär 

klubb där många band och artister spelar (helsingborg.se   Ångfärjan 1). 
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Kommunen som vill bygga på tomten vill också att den gamla stationsbyggnaden bevaras på 

grund av dess historia, men att den flyttas cirka 40 meter söderut till kanten av hamnen, för att 

då ge plats för den nya kongress och hotellbyggnaden. Vidare vill kommunen att 

musikverksamheten också finns kvar i byggnaden på dess nya placering.  

Argumenten för att flytta byggnaden trots sin historia är att de förändringar som skett i staden 

de senaste två decennierna gjort att byggnaden redan idag är bortkopplad från sin historiska 

kontext då både tåg- och färjetrafik flyttats till den nya ”Knutpunkten” på andra sidan 

hamnen. Dessutom har de gamla tågspåren försvunnit då järnvägen grävdes ned i en tunnel 

under staden i samband med ”Knutpunktens” öppnande. Kommunen menar därför att den 

gamla stationsbyggnaden skulle passa bättre på sin nya placering då den i så fall kommer att 

ligga närmre havet och den nuvarande färjetrafiken, och på så sätt anknyta tydligare till sin 

tidigare funktion (www.helsingborg.se,  tider, dokument och beslut).  

I det planerade byggnadskomplexet inryms alltså både hotell, kongresscentra och bostäder 

samt övrig företagsverksamhet i bottenplanet. För bostadsdelen står företaget Midroc som 

planerar 130 lägenheter i olika storlek i form av bostadsrätter. Detta är betydelsefullt då det 

således finns klara företagsintressen i projektet även innan processen med samtliga beslut är 

klar. Likaså är det planerat att hotellkedjan Marriott ska driva hotellet och att dess foajé ska 

kunna användas för olika typer av evenemang (Ibid). Relationen mellan kommunen och de 

inblandade företagen kommer jag dock att tala mer om senare.    

Projektet med hotell, kongresscentra, och bostäder på ångfärjetomten är idag en högaktuell 

fråga i Helsingborg. Frågan engagerar många och debatten har ofta varit het bland både 

medborgare och politiker. Tillexempel har demonstrationer dragits igång av de som vill 

bevara området och således är emot byggnadsplanerna. Den största ägde rum utanför 

Helsingborgs rådhus samma dag som kommunfullmäktige bestämde att gå vidare med 

planerna om saltkristallen (Helsingborgs dagblad: 24/2-10). Inte minst är det frågan om den 

gamla ångfärjestationen och dess nuvarande verksamhet som bidragit till att engagera både 

gamla och unga. Även beslutsprocessen har i vissa fall kritiserats. Tillexempel skriver tre 

miljöpartister i Helsingborgs dagblad (HD) följande i en debattartikel, ”I Saltkristallerna ser vi 

istället en arkitektur som utestänger, som symboliserar en samhällsplanering som sker 

ovanifrån, utan att lyssna på helsingborgarna” (HD: 12/6-10). Vidare kräver de en 

folkomröstning i frågan då de anser att projektet brister såväl estetiskt som demokratiskt och 
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socialt. Just frågan om folkomröstning kommer jag att återkomma till senare då den fortsätter 

spela en roll i beslutsprocessen.  

3.1.1 Idén om projektet tar form 

Även om miljöpartiet nu är kritiska till projektet är idén med hotell och kongresscentra på 

ångfärjetomten inte så ny som den nuvarande debatten eller den nuvarande politiska 

majoriteten. Den nuvarande debatten om saltkristallen uppstod då tidningen HD i januari 2010 

presenterade planerna samt visade bilder på hur området skulle komma att se ut enligt 

förslaget. Detta var efter att kommunen i början av 2009 inbjudit till en tävling där byggherrar 

och finansiärer fått tävla om den bästa idén för tomten och därmed ensamrätt att förhandla 

med kommunen om bebyggelsen (helsingborg.se,  tider, dokument och beslut). Till att börja 

med bestämdes det att fem olika förslag skulle studeras närmare, och den 14:e januari 2010 

avslutades detta med att en jury bestående av tjänstemän, politiker och utomstående experter 

valde att rekommendera förslaget saltkristallen till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

gjorde sedan samma bedömning den 24:e februari och bestämde då att gå vidare med 

planeringen utifrån detta förslag (Helsingborgs stad planprogram 2010: 3). De som var för 

byggnadsplanerna var den styrande så kallade femklövern som bestod av de fyra borgerliga 

partierna och pensionärspartiet SPI, samt socialdemokraterna. Emot var då miljöpartiet, 

sverigedemokraterna och vänsterpartiet (HD 25/2-10). Det politiska läget i kommunen 

förändrades dock efter valet 2010 och idag styrs kommunen av moderaterna, folkpartiet och 

kristdemokraterna, utan egen majoritet sedan SPI och centerpartiet förlorat sina mandat 

(helsingborg.se kommunens organisation) Partiernas ståndpunkter i frågan har dock inte 

förändrats.    

Idén om hotell och kongresscentra på tomten hade dock fötts ännu tidigare än så. Redan 2004 

utredde det dåvarande stadsbyggnadskontoret möjligheten för att bygga ett liknande komplex 

på ångfärjetomten. Detta eftersom de närliggande projekten med ”norra hamnen” och 

”Dunkers kulturhus” då just färdigställts, och det ansågs naturligt att fortsätta med den sista 

etappen av den nya hamnpromenaden som byggts på ett gammalt industriområde. I detta 

förslag ingick dock inte förutsättningen att bevara den gamla stationsbyggnaden och förslaget 

som togs fram av arkitektföretaget gillades därför inte av den dåvarande majoriteten med 

socialdemokraterna i spetsen. Samtliga partier var då eniga om att de ville bevara byggnaden, 

och därför hände inget omedelbart (helsingborg.se, tider, dokument och beslut 2004). 
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 År 2006 beställde dock kommunen en marknadsanalys av företaget Resurs AB där uppdraget 

var att göra en bedömning av ett eventuellt kongresscentra utifrån en ekonomisk synvinkel. 

Analysen byggde således också på bedömningar av kringliggande städer i både Sverige och 

Danmark. Resultatet var att ångfärjetomten bedömdes vara lämplig för detta ändamål, men att 

fler hotellrum behövdes i staden för att kunna ta emot gästerna. Detta även för att kunna hålla 

större kongresser och evenemang. Med ”rätt byggnad” ansågs platsen kunna bli ett landmärke 

och en bra symbol för staden och regionen. Även ekonomiskt skulle det innebära en positiv 

utveckling, med cirka 150 nya arbetstillfällen och 75000 gästnätter per år (Marknadsanalys 

2006: 3-4).  

Då den första marknadsanalysen av det tänkta projektet var positiv till att tomten skulle kunna 

användas för den tänkta verksamheten, bestämde kommunen att gå vidare med planering för 

en framtida hotell och kongressanläggning. Detta skedde år 2007 genom att personer boende i 

Helsingborg fick delta i en rad workshops där syftet var att diskutera tänkbara alternativ för 

den givna tomten. Cirka 90 personer deltog i dessa workshops som hölls i Helsingborgs 

rådhus hösten 2007 (Sammanfattning av workshop 1, 2007: 1). Här framkommer att 

deltagarna sätter stort värde på stadens öppenhet mot havet och dess öppna himmel och vida 

horisont. Både de nyare delarna som norra hamnen, och de äldre kvarteren i stadens centrum 

var populära platser bland deltagarna att vistas på under hela dygnet (Ibid).  

Även grönområden ansågs viktiga bland deltagarna, vilket senare ska komma att bli ett 

argument mot byggandet av saltkristallerna. Ur ett kulturellt perspektiv sätts också stort värde 

på den gamla ångfärjestationen som med dess nuvarande musik och nöjesverksamhet ses som 

en viktig del av stadens umgängesmöjligheter (Ibid:2). Workshopen visade också att platser 

där människorna inte trivdes var platser som ansågs tomma och öde. Således gillades inte de 

parkeringsplatser som idag tar upp stora delar av både hamntorget framför den gamla 

ångfärjestationen, och områden bakom den.   

Även i den andra av de tre mötena framkom tydligt önskemål om att närheten till havet ska 

bevaras och att den öppna utsikten från staden inte ska förstöras av bebyggelsen. Vidare 

framkom det på det andra mötet att stadsplaneringen i centrum och vid ångfärjan bör utformas 

för att möjliggöra möten mellan människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika 

delar av staden. Många ville också att detta skulle ske genom billiga eller gratis 

nöjesevenemang som livemusik. En utomhusscen i centrum var därför en idé som flera stödde 

(Sammanfattning av workshop 2: 2007). 
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Vid det sista mötet blev deltagarnas uppgift att anta rollen som stadsplanerare och då skapa ett 

antal detaljplaner över området vid den gamla ångfärjestationen. Detta skulle då göras med de 

tidigare mötenas resultat i åtanke. Alla de färdiga förslagen skulle sedan användas som 

underlag för stadsbyggnadsnämndens inriktningsbeslut 2008. De övergripande resultaten av 

de 22 detaljplanförslag som deltagarna skapade var att tomten skulle fungera som en 

mötesplats för hela stadens befolkning och att den därför skulle vara fylld av breda aktiviteter 

(Sammanfattning av workshop 3: 2007). 

När det gällde den gamla stationsbyggnaden fanns olika förlag. En del menade att delar av 

byggnaden kunde rivas för att ge plats åt annan bebyggelse, medan andra ville se den utbyggd 

för att kunna inkludera fler aktiviteter än idag. Bland annat fanns ett förslag om att byggnaden 

kunde göras till en saluhall, samt ett att ett vandrarhem kunde byggas på platsen. Av de 22 

förslagen innehöll sammanlagt fyra ett kongresscenter och tre någon form av hotell. Mer än 

hälften innefattade restauranger och uteserveringar (Ibid).  Således är det tydligt att 

majoriteten av de förslag som deltagarna fick skapa själva betonar möten mellan olika grupper 

av människor och aktiviteter som är fria för alla att använda. Att området sedan ska innehålla 

växtlighet och olika typer av restauranger råder det också stor konsensus om. 

3.1.2 Den formella beslutsprocessen 

Med dessa medborgarförslag i åtanke tillsatte kommunstyrelsen i början av 2008 en politisk 

arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram underlag till kommunfullmäktige för ett 

inriktningsbeslut kring användandet av tomten. Syftet med detta var att få en så bred politisk 

enighet som möjligt i frågan. Denna arbetsgrupp bestod av samtliga kommunalråd samt 

ordförande och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden (Kommunfullmäktiges 

sammanträdesprotokoll 12/6-08). Samtidigt under våren 2008 hade även 

stadsbyggnadsförvaltningen utrett möjligheten att bygga ett hotell och kongresscentra på 

antingen ångfärjetomten eller i den södra hamnen där stadsutvecklingsprojektet H+ ska 

påbörjas inom kort. Detta arbete kom fram till att ångfärjetomten passar bra för detta ändamål 

och att det skulle ta längre tid att lägga projektet i södra hamnen då denna del av staden inte är 

sammankopplad med centrum i dagsläget (Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotell 

center i centrala Helsingborg 2008). 

Kommunfullmäktiges beslut i juni 2008 blev därför att följa det förslag som den politiska 

arbetsgruppen kommit fram till och som kommunstyrelsen också godkänt. Resultatet blev 55 

röster för och 10 mot. Som tidigare nämnt var det vänsterpartiet, miljöpartiet och 
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sverigedemokraterna som var emot (Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 12/6-08). 

Detta beslut innebar att tomten skulle användas till bostäder, handel, kongress och 

hotellverksamhet. Det innebar också att den gamla stationsbyggnaden skulle bevaras men 

kanske flyttas. Vidare skulle bebyggelsen vara extraordinär och vara ett landmärke för staden. 

Det bestämdes också att projektet skulle genomföras med hjälp av extern finansiering, vilket 

betydde att kommunen inte skulle finansiera eller driva verksamheten på tomten (Ibid). 

Vidare bestämde man att bebyggelsen även om den gärna fick vara hög, inte skulle skymma 

sikten mot Öresund. 

3.1.3 Markanvisningstävling 

Med det förslag som den politiska arbetsgruppen lagt fram för kommunfullmäktige och som 

de också godkänt, började arbetet med att konkretisera planerna för ångfärjetomten. Detta 

gjordes genom att man år 2009 utlyste den tidigare nämnda markanvisningstävlingen för ett 

hotell och kongresscentra på tomten. I tävlingens beskrivning gav man således klara 

instruktioner till de deltagande parterna om vad som skulle göras och vad tävlingsförslagen 

skulle innehålla. Dessa byggde då på kommunfullmäktiges beslut året innan. Som exempel på 

detta kan det inledande stycket i inbjudan till markanvisningstävlingen tas. Där beskriver man 

det övergripande syftet och målet med projektet på följande sätt.  

Bebyggelsen ska innehålla kongress- och hotellverksamhet. Den ska även innehålla 

butiker, restauranger/caféer och den bör innehålla bostäder och kontor. I 

tävlingsuppgiften ingår också att gestalta omgivande stadsrum. Nybebyggelsen ska berika 

stadscentrum och ge utrymme för ett funktionsblandat, attraktivt och vitalt stadsliv. 

(Inbjudan till markanvisningstävling, ångfärjan i Helsingborg: 2009:4)  

De parter som man valde att gå vidare med, till slut fem stycken, lovades 350 000 kr var i 

arvode efter det att tävlingen fullföljts. Således valde man först vilka som skulle få delta i 

själva tävlingen i en första gallring av tävlingsbidragen, och när tävlingen sedan avslutats var 

det juryns uppgift att välja en vinnare av dessa fem (Ibid).  

I tävlingen framkommer också kravet att den gamla stationsbyggnaden ska bevaras på grund 

av dess historiska betydelse för staden, och att detta önskemål framkommit i tidigare 

medborgardialoger och politiska beslut (Ibid: 5). Byggnaden kommer efter projektets 

genomförande att ägas av det företag som vunnit rätten att bygga på tomten 

(Tävlingsprogrammet för området ångfärjan 2009: 21).  
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Ytterligare krav som angavs i tävlingsprogrammet var att man ville finna en långsiktig 

finansiär, byggherre och förvaltare av den nya bebyggelsen. Därför krävde kommunen att 

man i tävlingsförslagen beskrev hur anläggningarna skulle finansieras, ägas och förvaltas. Det 

som kommunen skulle står för var enbart nödvändiga ledningsomläggningar och eventuella 

kostnader för sanering av miljöfarligt avfall som kan finnas i marken på tomten (Ibid: 23). I 

övrigt skulle det vinnande laget bekosta hela bebyggelsen och flytten av den nuvarande. För 

att detta skulle vara möjligt angav man i tävlingsprogrammet en önskan om att ”lag” skulle 

skapas som hade till syfte att klara av alla aspekter av projektets genomförande och 

förvaltande. Dessa konsortier skulle också vara möjliga för kommunens jury att bedöma 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Allt för att vara säker på att tävlingsbidragen hade en 

realistisk plan och solid ekonomi (Intervju med Peter Danielsson 5/4-11).  

Juryn som utsågs av kommunstyrelsen och leddes utav dess ordförande Peter Danielsson 

bestod av två kommunalråd, stadsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande, samt 

den dåvarande stadsdirektören och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen. Vidare bestod den 

av stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och stadens näringslivsdirektör. Dessa kunde vid 

behov även rådfråga sakkunnig expertis vid behov (Tävlingsprogrammet för området 

ångfärjan 2009: 27). Således är det tydligt att juryn bestod av de högsta politikerna och 

cheferna för de berörda förvaltningarna.  

Själva markanvisningstävlingen annonserades i Official Journal som är EU:s officiella tidning 

samt marknadsfördes sedan på världens största fastighetsmässa i franska Cannes, kallad 

MIPIM. På denna årliga mässa knöts kontakter mellan kommunen och intressenter för 

projektet (Intervju med Peter Danielsson 5/4-11). Detta ledde till att tio förslag lämnades in 

varav fem slutligen deltog i tävlingen och fyra förslag lämnades in. Detta sedan ett lag hoppat 

av på grund av problem med finansieringen och förvaltningen av byggnaden (Juryns 

rekommendation 2010:4).  

Då tävlingen pågått under 2009 presenteras i januari 2010 juryns rekommendation där 

förslaget kallat saltkristallerna är vinnaren. Bakom förslaget står byggföretaget Midroc som 

för uppgiften slagit sig samman med hotellkedjan Marriott som ska driva hotellet. I juryns 

motiveringen står bland annat: 

   ”Förslagsställaren bakom ”SALTKRISTALLERNA” har på ett övertygande sätt redovisat 

ett genomarbetat förslag med realistisk, dynamisk arkitektur och väl avvägt stadsmässigt 

rumsligt samband.” 
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Vidare konstaterar man att: 

”Kongressanläggning och hotell har en funktionell och tilltalande helhetslösning ur såväl 

ett finansiellt som hållbart perspektiv.” (Ibid:6) 

I sin helhet anses förslaget vara väl överensstämmande med de kriterier som 

tävlingsprogrammet satte upp utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut. Både utifrån ett 

estetiskt, stadsplaneringsmässigt och ekonomiskt perspektiv anses förslaget vara det bästa. 

Rekommendationen från juryn är därför att fortsätta arbeta med saltkristallerna för att göra 

justeringar som ytterligare kan bidra till att förbättra byggnationen. Här ingår bland annat att 

göra vissa delar lägre för att garantera utsikten samt att tillföra ytor som allmänheten kan 

använda i form av bland annat utsiktsdäck (Ibid:11).      

3.1.4 Beslut och samråd 

I februari 2010 bestämmer kommunfullmäktige att gå på samma linje som juryn och gå vidare 

med saltkristallprojektet. Det bestäms att kommunstyrelsen ska samordna projektet och att 

stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med företaget Midroc ska skapa en detaljplan för 

området. I denna process ingår det också att hålla en utställning för allmänheten där möjlighet 

att lämna synpunkter finns.  

Två gånger i maj samma år hålls därför samrådsmöten på stadsbyggnadsförvaltningen där alla 

kan se modeller över framtidsplanerna kring området och komma med synpunkter. 

Utställningen finns sedan kvar till den 21 maj 2010 och hela denna tid kan förslag inlämnas. 

På de både samrådsmötena deltog cirka 110 personer och den främsta oron som deltagarna 

gav uttryck för ska ha gällt höjden på den norra delen där bostäder är planerade. Detta sedan 

de boende i huset bakom, som idag har fri havsutsikt, kommer att förlora denna. Mer generellt 

fanns det också synpunkter på hur stadsbilden i allmänhet skulle komma att påverkas av 

denna typ av arkitektur. Flera var också undrande över i vilken utsträckning projektet skulle 

ge allmänheten något positivt samt hur trafiksituationen i området skulle påverkas (Rapport 

från programsamråd 2010:2). Detta var även ett återkommande tema i de skrivelser som 

inkom under tiden från boende i närheten.  

Vidare menade många att det vore att föredra att bevara den gamla stationsbyggnaden i sitt 

nuvarande läge istället för att flytta den. Detta hänger då också samman med den musik och 

kulturverksamhet som idag bedrivs i byggnaden och som anses vara en viktig del av stadens 

kulturliv (Ibid:3).  
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Som jag beskrev tidigare anser kommunen att den gamla stationsbyggnaden redan är tagen ur 

sitt sammanhang då stora förändringar skett i området omkring tomten. Således menar man att 

flytten av byggnaden inte skulle påverka dess kulturhistoriska betydelse negativt. I 

programsamrådet framkommer dock att kulturförvaltningen i staden inte gör samma 

bedömning på detta område. Istället menar man att miljön har tålt de förändringar som redan 

skett tack vare att ångfärjestationen har funnits kvar i originalskick. Stor skada på 

kulturmiljön skulle däremot uppstå om man flyttade den och vred den bort från sitt 

sammanhang. Vidare menar man att ny bebyggelse på tomten mycket väl kan komma att lyfta 

området, men att den måste planeras med hänsyn till stationens nuvarande placering (Ibid:6-

7). Även länsstyrelsen är negativt inställda till projektet då de i likhet med kulturförvaltningen 

menar att planerna kan komma att skada kulturmiljön och innebära att kvalitetsnormerna för 

luft överskrids i och med den ökade trafiken. Detta innebär att länsstyrelsen kan komma att 

ingripa om kommunen går vidare med planerna (Ibid:2).  

Under tiden som förslag och synpunkter kunde lämnas in kom flera skrivelser från boende i 

närheten samt ägare till påverkade fastigheter. Dessa var av naturliga skäl inte glada då deras 

utsikt skulle försvinna, men de var också oroliga över hur trafiksituationen i området skulle 

påverkas. Sammanfattningsvis hade många av de skrivelser som inkom under samrådstiden 

det gemensamma att de kritiserade kommunens tjänstemän och politiker för att sälja det bästa 

av staden till företag och turister, istället för att satsa på de boende i staden.  Ett tydligt 

exempel på denna åsikt ger en fastighetsägare i staden i en skrivelse:  

”Vi är många som tycker att kommunen säljer ut de bästa bitarna av Helsingborg för en 

spottstyver till “storkapitalet”, vad annat kan man säga. Och att stadens politiker 

prioriterar kongressbesökare och lyxhotellgäster framför stadens egen befolkning” (Ibid:16) 

3.1.5 Nya samråd och justeringar 

Att de inkomna synpunkterna på projektet efter den första samrådstiden främst var av negativ 

karaktär är förståligt. Likaså att dessa synpunkter främst kom ifrån de boende i området. Detta 

betyder naturligtvis inte heller att majoriteten av befolkningen nödvändigtvis är negativ till 

projektet. Efter det inledande samrådet i maj 2010 bestämmer stadsbyggnadsnämnden att 

godkänna planprogrammet för projektet vilket innebär att arbetet går vidare med att studera 

och eventuellt modifiera planerna efter de inkomna synpunkterna. 

I november hålls därför två nya möten och samråd där allmänheten kan se de modifierade 

förslagen. Den 13:e november ställer man även ut modellerna i ett tält på stortorget där 
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förbipasserande människor kan se och prata med de ansvariga tjänstemännen om projektet. 

Förändringarna som skett sedan det första samrådet innebär att så kallade siktlinjer bättre har 

bevarats genom att bostadsdelen har flyttats en bit längre norrut och att vissa delar av 

byggnaden har sänkts för att inte ge ett så dominerande intryck. Framförallt har byggnadernas 

disposition förändrats. Med högre höjd längst ut mot havet och betydligt lägre inåt den 

befintliga bebyggelsen menar stadsbyggnadsnämnden att projektet bättre passar ihop med 

husen i norra hamnen som alltså byggdes 1999 och som ligger i närheten 

(Presentationsmaterial från öppet hus del 1: 2010). Man föreslår också att ångfärjestationen 

även efter flytten inte ska vridas, eftersom kulturförvaltningen och länsstyrelsen haft 

synpunkter på detta tidigare. Således föreslås den ligga som innan fast ca: 40 meter söderut. 

Vid denna samling beskriver man också sin idé om att projektet är nödvändigt för att 

marknadsföra Helsingborg genom att ge besökare en positiv bild av staden, samt att detta 

väntas ge både direkta och indirekta ekonomiska vinster (Presentationsmaterial från öppet hus 

del 2: 2010). 

Trots dessa möten och möjligheterna att lämna synpunkter som funnits finns dock motståndet 

mot projektet kvar. Efter den andra samrådsperioden i slutet av 2010 pågick en 

namninsamling i staden där målet var att få till stånd en folkomröstning. Detta krav har 

kommit både från miljöpartiet som är emot projektet och från enstaka socialdemokrater som 

till skillnad från partilinjen också är emot projektet. I januari 2011 underkändes dock den 

namninsamling som lämnats in till kommunen då tillräckligt antal giltiga namn saknades för 

att en folkomröstning skulle föreslås formellt. Vid årsskiftet 2010 och 2011 ändrades också 

reglerna för folkomröstningar i staden, vilket innebar att 10% (10100 stycken) istället för 5% 

av de röstberättigade måste ha undertecknat namnunderskriften för att en folkomröstning ska 

föreslås. Dock måste kommunfullmäktige i detta fall till två tredjedelar vara emot 

folkomröstningen för att den inte ska bli av. Detta är dock läget idag då en bred politisk 

majoritet alltså vill genomföra projektet utan folkomröstning (HD: 26/1-11).  

Även efter de förändringar som kommunen och företaget Midroc gjorde i planerna efter de 

första samråden fortsatte också länsstyrelsen att motsätta sig genomförandet av projektet. 

Kommunens politiker valde dock att fortsätta med planerna genom att göra ytterligare 

justeringar i ritningarna, vilket de hoppades skulle få länsstyrelsen att ändra sig (HD: 2/2-11).  

Den tredje utställningen av projektplanerna pågick i staden 21 mars till 15 april i centrala 

Helsingborg. Återigen fick besökare möjlighet att se de omgjorda planerna. I dessa hade 
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ytterligare förändringar skett vilket gjorde dem till den tredje versionen alltså. Det högsta 

tornet hade här sänkts och smalnats av något för att göra ett nättare intryck. Även information 

om områdets historia med dess tidigare järnväg och hamnverksamhet planerades vilket skulle 

minska risken att områdets historiska och kulturella betydelse gick förlorad 

(Presentationsmaterial från 3:e utställningen). 

Inte heller denna gång har kommunen lyckats med att ändra länsstyrelsens åsikt i frågan. I 

april 2011 kom beskedet att man fortfarande kommer att stoppa projektet om kommunen 

väljer att gå vidare med det. Länsstyrelsen menar att justeringarna som skett är marginella och 

att byggnaderna avviker kraftigt från den byggnadstradition som finns på platsen. 

Kommunens hopp ligger i så fall hos regeringen som kan gå emot länsstyrelsen och godkänna 

planerna.  

3.2 Analys av projektet 

 

För att analysera projektet och de beslut som lett fram till dagens situation kommer jag nu att 

använda mig av de fem demokratiska värden som jag tidigare satt upp. Analysen kommer 

därför att ske utifrån vart och ett av dessa värden. 

3.2.1 Ansvarsutkrävande 

Frågan om ansvarsutkrävande i beslutsprocessen om saltkristallen är naturligtvis intressant 

och central ur ett demokratiperspektiv. Genom att studera beslutsprocessen menar jag att det 

är tydligt att beslutet om att bygga saltkristallen på den aktuella tomten fattats på ett formellt 

korrekt sätt. Detta betyder dock inte att det inte finns centrala aspekter utav 

governancekaraktär som kommit att påverka frågan i en viss riktning.  

Den första och uppenbara delen av ansvarsutkrävandet är naturligtvis de allmänna valen. Då 

idén om ett hotell och kongresscentra på tomten funnits en längre tid kan den sägas ha gått i 

arv från den tidigare rödgröna kommunledningen till den borgerliga i valet 2006. Med den 

breda politiska enigheten i frågan är det också troligt att processen fått ett liknande utförande 

även med en socialdemokratiskt ledd kommunstyrelse. Detta hänger även samman med den 

uppslutning kring projektet som finns hos tillexempel stadsbyggnadsförvaltningen och dess 

ledning som även deltagit aktivt i den jury som rekommenderade saltkristallen.  
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Också valet 2010 var en möjlighet för befolkningen att utkräva kommunledningen på ansvar i 

frågan, men för ovanlighetens skull i Helsingborg blev det inget regimskifte i detta val utan 

enbart mindre förändringar bland partierna. Således kunde beslutsprocessen fortgå 

oförändrad, något som inte varit fallet om något av de tre negativt inställda partierna hade fått 

ökat inflytande.  

När det gäller företagens inblandning i projektet sträcker det sig enbart till själva 

utformningen av bebyggelsen. Denna kan således enbart påverkas indirekt av befolkningen 

genom de folkvalda politikerna, vilket får ses som normalt i dessa frågor. Således finner jag 

inte inblandningen av företag i processen som ovanligt negativ ur en ansvarsutkrävande 

synvinkel. Inte heller har informella samarbeten regionalt påverkat processen i någon riktning 

även om kringliggande kommuner intresserat sig för projektet då de hoppats på positiva 

effekter (Intervju med Peter Danielsson). Detta då frågan formellt enbart är en kommunal 

angelägenhet. 

3.2.2 Deliberation 

Frågan om deliberation i saltkristallprojektet är intressant då det finns och har funnits en livlig 

debatt om projektet i staden. Deliberation kan, som jag beskrev i teorikapitlet, ses som en typ 

av governance då dess syfte är att ta tillvara alla människors åsikter och komma fram till 

beslut genom medborgerlig debatt. I beslutsprocessen som lett fram till dagens situation 

angående saltkristallen har det också funnits flera möjliga tillfällen till en deliberativ 

diskussion. I tre perioder har de föreslagna planerna ställts ut och människor har haft 

möjlighet att lämna synpunkter, som sedan ska tas i beaktande av 

stadsbyggnadsförvaltningen. Vad som är tydligt i denna process är dock att planerna enbart 

marginellt förändrats genom dessa samråd. Detta är tydligt inte minst med tanke på 

länsstyrelsens fortsatta negativa hållning.  

I den deliberativa demokratisynen är målet inte heller enbart att komma fram till ett beslut 

genom omröstningar, utan den öppna debatten ses som ett värde i sig då olika synpunkter tas i 

beaktande. I fallet med saltkristallen är det tydligt att närvaron av denna typ av deliberation är 

tveksam. I de samrådsmöten som hållits har mycket av energin lagts på att övertyga 

skeptikerna om att projektet är positivt för staden. Detta framkommer även i de 

presentationsmaterial som använts. Även om åsikter naturligtvis har yttrats fritt är de små 

förändringarna i projektplanerna som skett till följd av samråden ett tecken på att kommunen 

kommer att fortsätta arbeta för saltkristallen trots motstånd. 
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En stark anledning till detta är naturligtvis att kommunen genom markanvisningstävlingen 

avtalat med företagen i det vinnande bidraget (Midroc och Marriott) sig att satsa på deras 

projekt. Att bryta dessa planer nu skulle således kosta kommunen både ekonomiskt och i rykte 

bland byggföretag (Intervju med Peter Danielsson). 

3.2.3Effektivitet 

Relationen mellan kommunen och de företag som är inblandade i projektet kring saltkristallen 

kan med fördel ses utifrån effektivitetsaspekten utav governancestyrningen. Tanken att låta 

företag tävla om rätten att bygga och driva verksamhet på ångfärjetomten var att kommunen 

inte skulle behöva ägna resurser åt en ny verksamhet och att det projekt som vann skulle vara 

det bästa utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Juryns rekommendation 2010).  

Den andra aspekten av effektivitetsbegreppet och governancestyrning är huruvida företagens 

roll och närvaro påverkat beslutsprocessen i den mening att den effektiviserats för att 

tillmötesgå företagens önskemål. I likhet med ansvarsutkrävandet är det tydligt att besluten i 

projektet fattats på ett formellt korrekt sätt. Alla beslut har gått genom både kommunens 

förvaltningar och politiska ledning. Dock innebär inte detta att företagens närvaro inte 

påverkat projektets utformning i fråga om effektivitet. Det är tydligt att kommunens starka 

vilja att driva igenom projektet inom den tidsram man satt upp delvis är en effekt av de avtal 

man gjort med de inblandade företagen. Oviljan att göra större förändringar i planerna kan 

allstå ses som en effekt av att man från kommunens håll vill göra processen så effektiv som 

möjligt. Detta hänger således samman med företagens inblandning och viljan från stadens 

politiker att genomföra projektet när man slutit ett avtal med en byggherre. 

Frågan om effektivitet i planeringen kan således sägas prioriterats högre än värdet av en 

deliberativ process. Både stadens rykte bland byggföretag och oron att springas om av andra 

konkurrerande städer är motiv för kommunen att genomföra projektet. 

3.2.4 Transparens  

Ytterligare en viktig demokratisk faktor i projekt likt saltkristallen är hur transparent 

processen varit. Detta för att medborgarna ska kunna göra upplysta ställningstaganden. I 

frågan om det aktuella fallet är det tydligt att projektplanerna varit lätta att se och studera för 

allmänheten både vid de utställningar som ägt rum och genom tidningen Helsingborgs 

dagblads många artiklar om ämnet. Dessa har dock, som tidigare också påpekats, enbart visats 

upp efter det att planerna var gjorda och kommunen utsett saltkristallen till vinnare i 
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markanvisningstävlingen. Således har planerna på ett hotell och kongresscentra inte varit 

kända för den breda allmänheten tidigare.  

Att presentera den aktuella markanvisningstävlingen på en fastighetsmässa i franska Cannes 

bidrar då också till att minska transparensen då möjligheterna för allmänheten att få reda på 

vad som händer där, får ses som mindre än möjligheten att veta vad som sker i själva 

kommunen.  

Systemet med en tävling och en jury som utser vinnare kan även det ifrågasättas utifrån ett 

transparensperspektiv då juryns överläggningar är svåra att få insyn i under processens gång. 

Dock finns det möjlighet att i efterhand se samtliga inlämnade förslag, men frågan är om det 

är tillräckligt i fråga om transparens. En mer öppen process där kommunens intentioner varit 

välkända och de olika valen tillgängliga för befolkningen hade onekligen ökat transparensen i 

beslutsprocessen. 

3.2.5 Medborgerligt deltagande 

Frågan om det medborgerliga deltagandet i projektet är på många sätt likt det deliberativa 

perspektivet i den mening att deltagande medborgare funnits, men att liten hänsyn tagits till 

deras synpunkter. Ett tydligt exempel på detta är de möten som anordnades år 2007 och som 

syftade till att ta till vara på medborgarnas idéer om vad som kunde göras med den aktuella 

tomten. Av de förslag som arbetades fram innehöll enbart fyra stycken ett kongresscenter, 

medan de flesta ville se möjligheter till aktiviteter och möten mellan människor. Visserligen 

återfinns även önskemål om restauranger och liknande, som också finns med i 

saltkristallprojektet, men idén om hotell och kongresscenter förefaller inte varit det främsta 

önskemålet.  

I den fortsatta beslutsprocessen har också det medborgerliga deltagandet varit mycket 

begränsat. Inlämnade synpunkter har endast lett till marginella förändringar i planerna och de 

aktiva parterna har främst bestått av de högsta politikerna och tjänstemännen, samt av 

företagen som tagit fram de konkreta förslagen. Således är det tydligt att 

governancestrukturen i detta fall främst bestått av en elit, och inte involverat brett 

medborgerligt deltagande i någon hög utsträckning.  
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3.3 H+ projektet 

 

I detta avsnitt ämnar jag analysera stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg genom att 

beskriva hur projektet växt fram och vilka aktörer som varit inblandade. Detta då jag senare 

kommer att genomföra en analys med hjälp av samma demokratibegrepp som användes till 

saltkristallprojektet. Även om dessa båda projekt kommer att analyseras på ett snarlikt sätt 

finns vissa skillnader som är viktiga att ha i åtanke. Detta beror främst på att projekten skiljer 

sig åt till sin natur. I fallet med H+ projektet innefattar detta många mindre och mer 

avgränsade projekt. Helt enkelt kan det beskrivas som många olika projekt av 

saltkristallstorlek. I H+ projektet är detaljer och planering inte heller lika långt gångna som de 

är i saltkristallprojektet. Istället har man i dagens läge främst en övergripande bild av hur man 

vill genomföra projektet, och det är således här uppsatsens analys kommer att ha sin 

utgångspunkt. Projektets storlek gör också den att beskrivningen och analysen av processen 

kommer att hållas på en lite mer generell nivå istället för den mycket detaljerade och 

närgångna analysen som var möjlig att göra i fallet med saltkristallen. Detta gör dock inte att 

analysen blir oviktig. Analysen av H+ projektet kommer att ge en djupare förståelse av 

governance, demokrati, och stadsutveckling, och på så sätt bidra till uppsatsens syfte. 

 

3.3.1 Vad är H+ ? 

H+ projektet i Helsingborg är ett så kallat stadsförnyelseprojekt som berör stadens södra 

hamn- och industriområde. Området sträcker sig från centralstationen, Knutpunkten, till den 

andra tågstationen vid Ramlösa. Detta område har sedan delats upp i tre delområden för att 

göra projektet mer hanterbart och överskådligt vid planeringen av H+. Dessa tre delområden 

är Södra hamnen, Söder, och Gåsebäck. Totalt omfattar området som H+ projektet är planerat 

på en miljon kvadratmeter mark, eller en kvadratkilometer (helsingborg.se   Området H+). 

Detta beskrivs ofta i marknadsföringssammanhang som lika stort som centarla Ystad.  

Projektets syfte är således att fylla detta stora område med olika typer av bebyggelse. Allt från 

bostäder till kontor är tänkt att inrymmas på området som idag består av hamnverksamhet, 

industrier av olika slag, och järnvägsområde (Ibid). Dessa verksamheter har till allt större del 

minskat i både omfång och betydelse för staden. Exempel på denna utveckling är den gamla 

gummifabriken söder om Knutpunkten som lagts ned och idag används som kontor för olika 
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företag och som universitet. Syftet med detta är att utveckla en del av staden som är centralt 

belägen, men outnyttjad på grund av annan verksamhet som tidigare varit nödvändig för 

staden. Genom att utveckla detta område undviker man också att staden växer inåt landet och 

på så sätt expanderar på bekostnad av värdefull åkermark (Intervju med Peter Danielsson). En 

vanlig invändning när nya bostadsområden planeras och byggs i Skåne. Att förtäta staden och 

dess bebyggelse ses således som positivt och förespråkas även på nationell nivå av bland 

annat regeringen (Ibid).  

Målet med H+ projektet är således inte enbart att bygga bostäder, utan att området ska bli en 

del av stadens centrum där människor både bor, arbetar, studerar, och spenderar sin lediga tid. 

Denna utveckling är naturligtvis så pass stor att projektet kommer att ta lång tid att 

färdigställa. Till år 2035 är området planerat att vara färdigt (helsingborg.se  Området H+). 

Detta visar således på vikten av att i detta inledande skede av processen ha ett relativt 

övergripande förhållningssätt i min analys.  

I nästkommande del kommer projektet att beskrivas kronologiskt för att belysa hur relationer 

mellan olika aktörer påverkat processen. Sedan kommer en analys att följa där de utvalda 

demokrativärdena kommer att användas.  

 

3.3.2 Projektets syfte 

Ett projekt som H+ tar naturligtvis lång tid att planera och genomföra. Bakgrunden kan 

således också sägas gå långt tillbaka i tiden. Idén till projektet kan sägas ha sin bakgrund i 

Helsingborgs segregerade stadsbild, där Söder och Norr varit och fortfarande är starkt skilda 

stadsdelar. Norr är stadens centrum och platsen för de flesta butiker och kulturella 

evenemang, medan Söder haft problem med hög arbetslöshet, sliten stadsmiljö, och 

nedläggningar av butiker. Sedan kommunen investerat och satsat på Söder har dock den 

negativa utvecklingen avstannat, men fortfarande är staden i behov av en utveckling av de 

Södra och västra delarna för att staden ska bli mindre segregerad. 

H+ projektet ses således som en investering och något som ska ge staden tillväxt. Både genom 

att företag etablerar sig i staden, och genom att människor väljer att flytta dit. Återigen är den 

gamla gummifabriken ett tydligt exempel på den önskvärda utvecklingen, då den idag 

innehåller både multinationella företag och universitet. På detta sätt har den bidragit till att 

locka till sig både tusentalt studenter och nya arbetstillfällen (hplus.helsingborg.se   
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Bakgrund). På detta sätt kan H+ projektets syfte sägas vara att öka Helsingborgs attraktivitet 

och hjälpa till att utveckla staden genom att locka till sig investeringar. Detta märks också 

tydligt på projektets ledord som ofta nämns som, spännande, dynamiskt, kreativt, och tolerant. 

Likheten med Richard Floridas teori om vad som driver dagens ekonomi, som jag beskrev 

kortfattat i teorikapitlet, är således tydlig. Intressant ur governance och demokratiperspektiv är 

också projektets beskrivning av hur man ska uppnå de uppsatta målen. Här säger man bland 

annat:  

”Dialogen är central i H+ projektet. Genom dialog med bland annat helsingborgare och 

företagare hoppas vi att så många som möjligt av stadens medborgare ska engagera sig i 

H+ områdets utveckling. Det är en ambition som ställer höga krav på öppenhet men det 

kräver också mod. Mod att våga pröva nya metoder för att förverkliga och förädla 

visionen.” ( hplus.helsingborg.se  Syften och vision) 

3.3.3 Projektet inleds med en tunnel 

Idén om H+ projektet är nära knutet till ett annat projekt som kallas Södertunneln. För att 

området som H+ är planerat på ska kunna växa och utvecklas är det nödvändigt att järnvägen 

söder om centralstationen Knutpunkten grävs ned i en tunnel. Därför ses idag Södertunneln 

som startskottet för det riktiga arbetet med att genomföra H+ projektet. För detta började man 

planera redan år 2002 genom att genomföra förstudier kring tunnelprojektet. Åren därefter 

fram till 2006 arbetade kommunen med att planera för totalt tre järnvägstunnlar till och från 

staden. Södertunneln är dock den första eftersom den är direkt nödvändig för att kunna 

genomföra H+ projektet. I detta planeringsarbete arbetade kommunen tillsammans med 

dåvarande Banverket, Skånetrafiken, Region Skåne, och Helsingörs kommun (I tunnlar mot 

framtiden 2006).  

Efter de inledande studierna om Södertunneln bestämmer kommunstyrelsen samma år, 2006, 

att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har då tidigare fått 

rapporten om tunnelprojektens förutsättningar från den så kallade söderdelegationen som är 

en politisk arbetsgrupp bestående av representanter från kommunstyrelsen med dess 

ordförande Peter Danielsson. Många av personerna inblandade på detta plan är således 

personer med många olika uppgifter inom kommunen. Kommunfullmäktige godkänner även 

de planerna för Södertunneln och att kommunstyrelsen ska förhandla med Banverket om 

byggandet av tunneln. Järnvägstunnlarna behövs både för att öka konkurrenskraften i 
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regionen, stärka integrationen i Öresundsregionen, och minska järnvägsnätets sårbarhet 

(Statusrapport 2007: 8). 

Sedan relativt länge står det således klart att H+ projektet och stadsförnyelsearbetet på Söder 

kommer att genomföras då det finns en bred enighet om dess nödvändighet både från ett 

infrastrukturperspektiv och från ett konkurrensperspektiv. För hela H+ projektet såväl som 

projektet med Södertunneln har samtliga partier i kommunen ställt sig positiva. När det gäller 

Södertunneln finns det också en relativt stor och upparbetad organisation bestående av många 

aktörer som arbetar för projektet. Förutom stadens egen Söderdelegation bestående av 

kommunpolitiker finns det bland annat ett projektkontor som inhämtar synpunkter både från 

allmänheten och utomstående experter. Samt en ledningsgrupp som samordnar arbetet med 

länsstyrelsen, Region Skåne, Skånetrafiken, och banverket/trafikverket (Ibid:10). Detta är 

naturligtvis nödvändigt för att ett projekt i denna skala ska kunna genomföras. Inte minst med 

tanke på att det bland annat innefattar stora förändringar i järnvägsförbindelserna. Projektens 

stora uppbackning är dock en viktig aspekt att ha i beaktande när man analyserar dem utifrån 

ett demokratiperspektiv. Detta kommer jag därför att återkomma till senare. 

3.3.4 H+ området planeras 

Idén om H+ projektet sträcker sig dock längre tillbaka i tiden än planeringen av tågtunneln. 

Som jag beskrev tidigare har kommunen i många år arbetat med olika idéer om hur staden kan 

utvecklas och växa söder och västerut.  Bland annat har en medborgardialog genomförts som 

kommunen kallade ”Söder i förändring”. Tanken med den var att människorna själva skulle få 

uttrycka sina önskemål om områdets utveckling. Parallellt med denna dialog genomfördes 

också en mängd förstudier som syftade till att få kunskap om områdets potential och 

nackdelar. Potentiella nackdelar är tillexempel föroreningar i marken eftersom den består av 

gamla industritomter. Detta är dock ett ämne jag kommer att återkomma till. Genom dessa 

olika studier och dialoger växte således idén eller visionen om H+ fram (Tänk Helsingborg 

2008: 4). 

De inledande studierna och medborgardialogerna var dock inte konkreta planeringsunderlag. 

För att inleda det faktiska planeringsarbetet av H+ området bjöd Helsingborgs kommun år 

2008 istället in till en projekttävling där man ville att olika team skulle komma med förslag 

till hur man bäst tog till vara på områdets möjligheter. Dessa beskrevs på följande vis. 

”Vattenkontakten, de goda kommunikationerna och den starka ställningen inom transport, 

handel och logistik” (Ibid: 3). För att detta skulle vara möjligt skulle lagen vara 
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tvärvetenskapliga och ha stor kunskap inom stadsbyggnad, kreativitet, och urbana processer 

(Ibid: 4). Det betonades också i projektbeskrivningen att projektet avsågs genomföras 

tillsammans med stadens innevånare och att målet var att kunna överföra de högt ställda 

förväntningarna på området till en genomförbar strategi för dess förverkligande (Ibid: 4).  

I tävlingsinbjudan delades området upp i de tre delområden som jag nämnde tidigare. 

Knutpunkten, Söder, och Gåsebäck. Det betonades att tävlingen främst syftade till att ge ett 

underlag till en övergripande strukturplan kring området, och således inte en fast exakt 

detaljplan. Det betonades också att kommunen sökte flera långsiktiga partners för projektet 

och att de hoppades kunna inleda samarbeten med flera av de deltagande lagen i tävlingen 

(Ibid. 12). Då man ville ha en bred kompetens inom många olika områden av stadsplanering 

var det också tänkbart att fler än ett lag bedömdes som segrare i tävlingen som inledningsvis 

skulle bestå av fem lag (Ibid). 

Året därefter, 2009, slogs också den så kallade Söderdelegationen samman med H+ projektet 

och blev H+ delegationen. Söderdelegationen hade tidigare arbetat med Södertunneln men då 

projekten var nära besläktade var det nödvändigt med ökad koordinering. Den nya H+ 

delegationen fick också lokaler i den gamla gummifabriken där ett företagshotell för små 

företag hade skapats, kallat SHIP (Southern Helsingborg In Progress) (Statusrapport 2008: 

15).  

Kommunikationen med medborgarna i staden anses också vara av stor vikt, vilket visades i 

citatet om projektets syfte. Således har en viktig del av projektplaneringen varit att både ställa 

ut och visa möjliga framtida modeller. Lokalerna i SHIP används således både för en 

utställning av de senaste idéerna och som en mötesplats för projektets olika organisationer 

(Ibid: 22). Vid bygget av Södertunneln som ska starta 2012 kommer också stora störningar att 

ske i områdets trafiksituation. Av denna anledning har också mycket energi satsats på att öka 

förståelsen om projektets nödvändighet. Kommunen och projektledningen har bland annat 

träffat fastighetsägare och företagare i området som berörs av bygget för att informera och 

diskutera. Kommunikationen och samråden mellan projektet och de berörda parterna är också 

något som anses signifikativt för H+ projektet. Målet är att projektet ska gå längre i 

samrådsprocessen än vad som krävs enligt lagen, för att de berörda parterna ska känna sig 

delaktiga (Ibid). 
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3.3.5 Projekttävlingen avgörs och planerna fördjupas 

Vinnaren i projekttävlingen utses år 2009 och kallas ”den toleranta staden”. Detta förslag 

anses av juryn övertyga bäst på samtliga punkter. Som ”team leader” för förslaget står den 

danska arkitektfirman Schönherr landscape som i sin tur har tagit hjälp av en mängd andra 

företag i arbetet med projektet (Tävlingsrapport 2009: 15). Det som lagen kommit fram till är 

dock inte en detaljplan som beskriver hur området kommer att se ut exakt, utan mer av en 

övergripande bild av projektet och visionen som man vill uppnå. Denna ska sedan användas 

som projektets mål och fokus.  

Arbetet med att planera mer konkret tog sin början när kommunen började arbeta med att ta 

fram en fördjupning av översiktsplanen 2009. Den nya översiktsplanen som blev klar 2010 

ska sedan fungera som en vägledning för kommande detaljplanering. Inför arbetet med den 

nya översiktsplanen arbetade kommunen med att analysera de olika aktörernas roll i området 

och vilka möjligheter respektive svårigheter dessa medförde för projektet. Framförallt ansågs 

färjetrafiken vara en utmaning då den idag tar mycket värdefull plats söder om Knutpunkten. 

Olika framtida scenarion sågs som möjliga. Bland annat flytt av färjetrafiken eller en total 

nedläggning av den då en fast förbindelse till Danmark skulle konkurrera ut den (Program för 

översiktsplan 2010: 33). Detta är dock bara ett exempel på hur H+ projektet berör företagen i 

området samt hur kommunen hanterar detta. Liknande problematik finns med det 

vattenreningsverk som idag finns på H+ området. En flytt av detta är möjlig, men kommer att 

kräva mycket planering och samordning med företaget som driver det (Ibid: 50).  

I förarbetet till översiktsplanen gjordes även en analys av områdets kulturella resurser och hur 

dessa kunde tänkas användas för att hjälpa H+ projektet. Denna analys kom fram till att 

områdets unika rumsliga förutsättningar var lämpliga för spontana och oplanerade kulturella 

uttryck, vilket också passade bra ihop med visionen om den toleranta staden som Schönherr 

landscape arbetat fram (Ibid: 59).  

Under tiden som kommunen arbetade med den nya översiktsplanen hölls också samråd för 

både allmänhet och grannkommuner år 2010. Detta visade enligt kommunen på att projektet 

var intressant även i ett regionalt perspektiv då många synpunkter kom från andra kommuner i 

nordvästra Skåne. Främst poängterade dessa hamnens betydelse även för dem, och att det är 

viktigt att dess förutsättningar inte försämras. Således är detta potentiellt intressant ur ett 

governanceperspektiv. I övrigt var det enligt den första samrådssammanfattningen inte möjligt 

att finna någon röd tråd i de inlämnade förslagen (Fördjupad översiktsplan del 1: 10).  
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Projektets relation till allmänheten i Helsingborg ses, som jag tidigare beskrivit, som en 

central aspekt för dess genomförande. Detta då projektet strävar efter att vara socialt hållbart 

och tolerant. Således genomförs årligen undersökningar bland boende i kommunen om deras 

kunskap om projektet. Frågorna fokuserar ofta på om man känner till H+ projektet och 

Södertunneln, samt vem som står bakom projekten och varför man genomför dem. I dessa 

undersökningar frågas privatpersoner och företagare separat då man anser företagarnas 

kunskap om projekten vara av speciell betydelse. År 2010 visade undersökningen att 6 av 10 

av privatpersonerna kände till projekten och 7 av 10 bland företagarna (Attitydundersökning 

2010: 33). Detta är också en lite ökning jämfört med år 2008 då mätningarna startade. 

Under våren 2011 hölls en andra samrådsperiod där såväl myndigheter, kommunens olika 

nämnder, grannkommuner, företag, och privatpersoner fick komma med synpunkter på 

projekten och på den nya fördjupning av översiktplanen som kommunen gjort. Detta visade 

på att grannkommunerna var positiva till utvecklingen och att medborgarna önskade varierade 

boendeformer i varierande prisklasser på området. Ca: 50 privatpersoner deltog på samrådet 

och förutom att efterfråga billiga bostäder i området lyfte de även frågor om 

infrastrukturprojekten (Samrådsredogörelse 2011:4). 

Eftersom projektet inte kommit längre än till planeringsstadiet kan analysen av det 

naturligtvis inte dra några slutsatser om det slutgiltiga projektet. Dock menar jag att det ändå 

är användbart då planeringen och arbetet kommit så pass långt att det är möjligt att finna 

intressanta och relevanta aspekter att analysera. Således kommer jag nu att göra en analys av 

projektet där de utvalda demokrativärdena kommer att användas för att se hur governance 

inom stadsutveckling påverkar den demokratiska förankringen av projektet. 

 

3.4 Analys av projektet 

 

I följande del analyseras H+ projektet utifrån de fem demokrativärdena för att ge en bild av 

hur governancerelationer har påverkat projektets demokratiska förankring. 
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3.4.1 Ansvarsutkrävande 

Frågan om ansvarsutkrävande i H+ projektet är intressant på flera sätt. Liksom i fallet med 

saltkristallen har beslut fattats på korrekt sätt av kommunens politiska ledning efter arbete av 

dess olika nämnder och förvaltningar. En stor skillnad mellan de både projekten är däremot att 

samtliga partier i kommunfullmäktige är för H+ projektet vilket gör att projektet i praktiken är 

utan hinder. Projektets natur är också intressant då detta berör många fler aspekter än 

saltkristallprojektet.  H+ handlar inte enbart om att utveckla staden genom ny byggnation, 

utan om att påverka staden och dess invånare på ett visst sätt.  Visionen om den toleranta 

staden som arbetats fram gör att det troligtvis är mycket svårt politiskt att motsätta sig 

projektet.  

Detta belyser även företaget bakom visionen, Schönherr landscapes, roll i stadsutvecklingen. 

Då syftet med projekttävlingen inte enbart var att ta fram ett designförslag, kan företagets roll 

sägas vara större i H+ projektet än i saltkristallen, även om det naturligtvis var upp till 

kommunfullmäktige att godkänna visionen. 

Projektets karaktär gör också att en mängd olika aktörer är inblandade i projektet. Både 

företag, region Skåne, Skånetrafiken, och kommunala tjänstemän ingår i planeringsarbetet 

vilket också kan skapa potentiella problem med ansvarsutkrävningen när projektet går vidare. 

Komplexiteten är helt enkelt större i H+ projektet på grund av mängden aktörer, än den är i ett 

vanligt byggprojekt, vilket praktiskt kan leda till svårigheter för väljarna i staden att utkräva 

ansvar av politikerna.     

3.4.2 Deliberation 

Deliberation och H+ projektet är två saker som borde passa bra ihop då H+ projektet till stor 

del handlar om att skapa en öppen och tolerant stad där olika åsikter är tillåtna och tas tillvara 

på. Även om projektet fortfarande befinner sig i inledningsskedet har det dock funnits mycket 

tid åt att diskutera projektet och stadens framtid tillsammans med medborgarna. Dock har 

detta inte förekommit i speciellt stor utsträckning. I början av projektet hölls en 

medborgardialog, Söder i förändring, där olika visioner och planer kunde diskuteras. 

Huruvida denna dialog haft någon direkt effekt på projektet är dock tveksamt då visionen om 

den toleranta staden arbetades fram av företaget i projekttävlingen.  
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Projektets lokaler i den gamla gummifabriken är också till för att visa de senaste planerna och 

skapa förståelse för projektet. Det är dock tydligt att relativt stor vikt läggs vid att övertyga 

invånarna om projektets nödvändighet, snarare än att faktiskt diskutera olika åsikter. Även 

attitydundersökningarna som årligen görs kan ses som ett tecken på detta. Kommunens 

intresse är främst att upplysa om projektet men inte diskutera det. Naturligtvis kan detta 

ändras ju längre projektet går, men i och med projektets redan fastslagna framtidsvision är det 

tveksamt om detta kommer att ske.   

3.4.3 Effektivitet 

Att bedöma effektiviteten i H+ projektet är svårt eftersom mycket hittills enbart handlat om 

övergripande planering och inte faktiska detaljplaner. För att lyckas genomföra ett projekt av 

H+ karaktär är det dock nödvändigt att kommunen använder sig av många olika aktörer i 

processen, då projektet är så omfattande att det annars skulle vara omöjligt att genomföra för 

en kommun av Helsingborgs storlek. De många aktörerna, företag, byggherrar, regionen, 

kommunen, och andra knutna till projektet kan således ses i ljuset av effektivitetsbegreppet. 

På grund av projektets storlek är governancerelationer som dessa nödvändiga för att projektet 

ska bli av. 

 De demokratiska effekterna av dessa governancerelationer är dock svåra att se i dagens läge. 

I likhet med deliberationsaspekten är det dock möjligt att den stora mängden aktörer kan leda 

till minskad deliberation i syfte att öka effektiviteten. Motsatsen är dock också möjlig, där de 

olika aktörerna istället minskar effektivitet i processen på grund av olika målkonflikter. 

Tendenser till detta kan eventuellt redan ses i planeringsarbetet där både företagen i området, 

och grannkommuner visat viss oro för tillexempel hamnens verksamhet. Detta är naturligtvis 

också ett potentiellt demokartiskt problem, då alltför låg effektivitet kan hindra nödvändig 

förändring.  

 Detta är dock främst potentiella problem då effekten av governancerelationerna på 

effektivitetsaspekten är svåra att se i dagsläget.  

3.4.4 Transparens 

I beskrivningen av H+ projektet läggs stor vikt vid att det är ett projekt där stadens 

medborgare ska medverka och aktivt påverka processen. Således krävs det öppenhet och 

kunskap om projektet för att detta ska kunna realiseras. Kommunens årliga 
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attitydundersökningar anses således viktiga då projektets mål är att vara kända av så många 

som möjligt. 

Dock är projektets storlek och mängden aktörer inblandade ett hinder för att processen ska bli 

transparent. Även om mycket information finns tillgänglig om projektet är det mycket svårt 

att se exakt vad som hänt och kommer att hända på grund av mängden olika aktörer. Ett 

exempel på detta kan vara projekttävlingen som vanns av Schönherr landscape. Det vinnande 

laget hade i sin tur tagit hjälp av en mängd andra företag för att skapa visionen om den 

toleranta staden. Likaså är det svårt att få kunskap om hur hela idén till projektet uppkommit 

inom kommunen, då en mängd olika politiska arbetsgrupper och delegationer har funnits som 

haft liknande arbetsuppgifter är även den formella beslutsprocessen svårgreppbar. 

På samma sätt är det svårt att se hur beslut fattas i den fortsatta planeringen eftersom projektet 

sträcker sig utanför den kommunala sfären och även påverkas mycket av Öresundsregionen 

och Region Skåne. Inte minst när det gäller infrastrukturfrågor. 

3.4.5 Medborgerligt deltagande 

Medborgerligt deltagande är en central aspekt av H+ projektet, då detta anses nödvändigt för 

att projektet ska lyckas. Då samtliga av partierna i kommunfullmäktige är för projektet är 

dock det direkta medborgerliga deltagandet i kommunvalen inget som påverkar projektet i 

praktiken. Som projektet har fortskridit hittills är det främst politiker, nämnder, förvaltningar, 

myndigheter, och företag som varit med och påverkat utformningen. Således har det breda 

medborgerliga deltagandet hittills inte realiserats. 

Enligt planeringen är det tänkt att både medborgare och föreningar ska få spela en central roll 

i förverkligandet av den planerade utvecklingen i samverkan med andra aktörer. 

Medborgerligt deltagande berör dock inte enbart själva genomförandeaspekten av olika 

politiska beslut, utan även agendasättande är centralt.  Då idén om H+ projektet främst växt 

fram inom den kommunala ledningen kan således projektets demokratiska förankring 

ifrågasättas utifrån idén om medborgerligt deltagande och agendasättande.   
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4 Konklusion 

 

 

I detta avslutande kapitel ämnar jag beskriva de resultat som analysen av de två fallen gett. 

Jag kommer också att använda dessa resultat för att föra en vidare diskussion om governance, 

demokrati, och dessa begrepps relation till stadsutveckling. Detta för att ge en bredare 

förståelse av ämnena och vad som kan tänkas vara intressant att studera i fortsättningen. Jag 

kommer dock att börja med resultaten av de empiriska fallen. 

 

4.1 Governance i de båda fallen 

 

I fallen med saltkristallprojektet och H+ projektet är det tydligt att det finns inslag av 

governancestyrning. Det är också tydligt att dessa governancerelationer påverkat processen 

kring projekten signifikant, om än på lite olika sätt. I fallet med saltkristallen är det en ensam 

privat aktör, Midroc, som tillsammans med kommunen står bakom projektet. I H+ projektet 

förhåller det sig på ett annorlunda sätt, då storleken på detta projekt är så mycket större. I det 

fallet står ett lag av privata aktörer bakom en vision om hur den nya stadsdelen ska påverka 

hela staden. Denna mer abstrakta vision, visionen om den toleranta staden, hänger naturligtvis 

också samman med det faktum att planeringsarbetet i fallet H+ inte är så långt gånget som i 

fallet saltkristallen. Vidare är det troligt att även H+ projektet i framtiden kommer att 

innehålla flera projekt med liknande governancestruktur som den i fallet med saltkristallen. 

Olikheten mellan de båda projekten är dock intressant då projekten representerar olika typer 

av stadsutvecklingsprojekt som dessutom befinner sig i olika planeringsstadier. Skillnaden i 

storlek mellan projekten är också intressant då det visar på olika typer av governancestyrning. 

Effekterna av governancestyrningen är därför också lite olika beroende både på projektens 

karaktär och storlek. För att diskutera effekterna av governancestyrningen på projektens 

demokratiska förankring kommer jag nu att diskutera de resultat jag fann i analysen av de 

båda fallen. Sedan kommer jag att gå vidare med att diskutera relationen mellan 

stadsutveckling, governance, och demokrati i ett vidare perspektiv. 
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4.1.1 Governancerelationernas effekt på projektens demokratiska förankring 

I de båda analyserade fallen är privata aktörer involverade, om än på olika sätt. I H+ projektet 

är förutom företag också regionala aktörer involverade, liksom ett flertal myndigheter. Detta 

då projektet berör många olika ämnesområden. I bägge fallen är det dock så att kommunen 

genom att anordna tävlingar låtit olika företag tävla mot varandra i att presentera det bästa 

förslaget för det aktuella projektet. Dessa har sedan avgjorts genom att en jury bestående av 

stadens högsta politiker och tjänstemän rekommenderat en vinnare till kommunfullmäktige 

som haft till uppgift att godkänna det vinnande förslaget. Denna metod har således gett 

upphov till olika effekter för den demokratiska förankringen av projekten.  

I fallet saltkristallen är det tydligt att kommunen velat ha en hotell- och kongressanläggning 

och således anordnat en tävling för detta. Dock har det inte funnits något tydligt önskemål om 

detta från befolkningen. När tävlingen sedan avgjorts är kommunens relationer till företaget 

bakom projektet således starka då man i tävlingsförklaringen gett noggranna instruktioner för 

hur relationen mellan vinnaren och kommunen ska regleras. Vem som betalar vad är således 

redan bestämt liksom vad det vinnande företaget har för åtaganden. Att avbryta samarbetet i 

detta läge skulle därför vara negativt för kommunen då man i så fall tvingas betala det 

aktuella företaget för det arbete det lagt ned i onödan, samtidigt som man riskerar ge 

kommunen dåligt rykte bland denna typ av företag. 

Likaså är det svårt för kommunen att ändra i planerna allt för mycket då detta måste ske i 

samråd med företaget. Stora ändringar tar också mer tid vilket gör att den tidsplan som 

kommunen angett riskerar spricka. Således kan kommunen sägas värdera effektiviteten i 

beslutsprocessen i projekt som detta högre än andra värden som medborgerligt deltagande och 

deliberation.  

I fallet med H+ projektet har det en längre tid funnits en tanke på att utveckla stadens södra 

delar när järnvägen grävts ned i en tunnel. Det har därför funnits ett arbete där medborgare 

fått tycka till och ge sina önskemål om framtiden för stadsdelen. Även stadens politiker har 

applicerat sina framtidsvisioner på projektet och därefter utlyst en tävling bland företagsteam 

för att ta fram en övergripande vision som fungerat som förebild för den nya översiktsplanen. 

På så sätt har företagen i tävlingen tillsammans med främst politiker i staden drivit fram den 

vision som nu ska förverkligas. Detta ska sedan göras tillsammans med medborgarna. 

Governancestyrningen i fallet med H+ ligger således på ett annat plan än i fallet saltkristallen. 

Effektivitetsbegreppet är inte av lika stor vikt här då projektets storlek gör att det kommer att 
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ta lång tid att genomföra. Istället är det främst projektets vision som satts upp av kommunen 

och företaget Schönherr landscape och som anses viktigt att förmedla till stadens invånare.  

Projektets storlek och natur gör också att många fler aktörer involveras på flera olika nivåer. 

H+ projektet påverkas naturligtvis främst av kommunen, men även på den lokala nivån är det 

ett nätverk av politiker och tjänstemän som driver projektet. Projektets kopplingar till Region 

Skåne och den mer informella Öresundsregionen, främst genom frågan om järnväg och 

infrastruktur, gör det också svårt att få en tydlig transparens i projektet och dess 

beslutsfattande. Arbetsfördelningen mellan de olika nivåerna, politiker, tjänstemän, region, 

och företag är således svårt att sätta sig in i, och kan på så sätt sägas öka det upplevda 

avståndet mellan projektets ledning och medborgare.  

   

4.2 Stadsutveckling, governance och demokrati 

 

Jag menar att det är tydligt att den stadsutvecklingstrend som jag beskrev i början av 

uppsatsen har påverkat politiken i Helsingborg genom bland annat de två studerade fallen, och 

också gett upphov till ökad governancestyrning. Till grund för den första delen av detta 

påstående ligger bland annat det faktum att både saltkristall- och H+ projektet används flitigt i 

marknadsföringen av staden. De viktigaste argumenten för projekten är också att locka till sig 

besökare, investeringar, och sätta Helsingborg på kartan. Saltkristallprojektet passar dessutom 

väldigt tydligt in i mallen för denna form av stadsutveckling då det handlar om en hotell- och 

kongressanläggning med uppseendeväckande arkitektur, medan H+ projektet handlar om att 

göra staden mer kreativ genom att göra den mer tolerant. Således en tydlig koppling till 

Richard Floridas teori om vad som gör en stad eller region framgångsrik.  

Detta är också en utveckling som ökat på senare år även om marknadsföring av städer 

förekommit även tidigare (Mukhtar- Landgren 2009: 152). I exemplet Helsingborg kan 

utvecklingen eventuellt spåras tillbaka till år 1999 då området kring Norra hamnen gjordes om 

på ett liknande sätt som man nu vill göra med södra hamnen. Den ökade betydelsen av att ses 

som en attraktiv stad har således gjort att kommunen känt ett behov av att fortsätta denna 

utveckling samtidigt som de stora utgifterna för kommunen fortfarande varit förknippade med 

olika välfärdsåtaganden. Således kan det ses som om kommunen fått ytterligare en roll 
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jämfört med tidigare. Den arbetar nu både med att göra staden attraktivare och med de vanliga 

välfärdsfrågorna. 

Dess primära roll som tillhandahållare av välfärdstjänster gör således att de 

stadsutvecklingsprojekt som man satsar på till största del bör bekostas av företag och inte av 

kommunen. Därav betonandet av att tillexempel saltkristallprojektet inte bekostas av 

skattepengar. Likaså ämnar man bekosta H+ projektet med de pengar som försäljningen av 

marken ger kommunen. Storleken på projekt som H+ är också intressant då det handlar om så 

mycket mer än bara en eller ett par byggnader. Här vill man utveckla en helt ny stadsdel i 

anslutning till stadens centrum, vilket också bidrar till att öka behovet av governancestyrning. 

Kommunen skulle helt enkelt inte klara av att genomföra detta projekt ensamma utan måste 

göra det tillsammans med en rad aktörer från olika sektorer av samhället.  

Denna typ av stadsutveckling och governancestyrning får naturligtvis konsekvenser för 

demokratin i projekten. I de fall jag studerat är det som jag tidigare påpekat tydligt att 

governancerelationerna gjort att det medborgerliga deltagandet och deliberationen fått lite 

utrymme, och att mycket energi istället lagts på att försöka övertyga medborgarna om 

projektens positiva effekter för staden. Istället för deliberation och brett medborgerligt 

deltagande har processen i fallet saltkristallen karaktäriserats av effektivitet, och i H+ 

projektet har hittills mycket energi lagts på att informera medborgarna om projektet. I bägge 

fallen har det faktiska medborgerliga inflytandet hittills varit litet. 

Frågeställningar som då uppkommer och som jag inte kan besvara här är tillexempel om detta 

är ett nödvändigt pris att betala för att staden ska växa och utvecklas positivt, och om man kan 

kräva samma demokratiska förankring för privatfinansierade projekt som för kommunala. 

Detta är ämnen som kan lämpa sig för framtida forskning eftersom utvecklingen troligtvis 

kommer att fortsätta i denna riktning.    
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Executive summary  

In the latest decades many cities around the world have experienced a development 

concerning which tasks the local authorities work with, and how they work with these tasks. 

At the heart of this development is an increased emphasis on market related questions and 

marketing of the city. In the Swedish case the traditional task of the municipality has been to 

implement state laws concerning social welfare. These services include both schools and the 

care of elderly people. The development of the recent decades have of course not excluded 

these tasks, but added others. 

The marketing of the city often go hand in hand with what I call city development. This kind 

of city development is strongly connected to competition between cities. Many cities today 

compete for both new people and economic investments and growth. The new tasks for the 

municipality can thus be traced to the development of a global and borderless economy. 

According to Richard Florida, a Harvard scholar, cities need to be able to attract creative 

people since their innovations are what make the city successful in today’s economy. 

In the same way as cities need to attract creative people they also need to attract visitors and 

tourists. Therefore many cities today put quite a lot of emphasis on spectacular buildings. 

Especially hotels, conference centers, and sports arenas.   

The new emphasis on marketing the city has thus changed the way many municipalities work. 

In order to be able to uphold the fundamental responsibilities against the residents many 

municipalities rely increasingly on private company involvement in a wide variety of issues. 

This development is seen in the debate concerning New Public Management (NPM). The 

NPM was a debate mainly in the 1980s which concerned both states and local authorities. 

Increased effectiveness was called for due to budget cuts in many countries and sectors, and a 

market related philosophy was seen by many as the best answer. Out of this debate the 

concept of governance grew. 

Governance is seen as opposed to traditional government. Governance relations thus include 

both relations between private actors, such as companies, and the formal government, and 

informal relations between for example politicians. The concept of governance can also 

include informal cooperation between different parts of the public authorities. The aim of 

governance relations is enhanced capacity for the authorities to exercise their policies.  
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However, if the political authorities use governance relations instead of traditional 

government to exercise their power, there might be different consequences for the democratic 

legitimacy of the work that the municipality carries out. In this essay I have focused on five 

democratic values and studied two cases of city development in Sweden where governance 

relations are present. The aim thus has been to evaluate the democratic effects of governance 

relations in two projects called saltkristallen (the salt crystal) and H+. 

The “salt crystal project” is a hotel and conference center in the city of Helsingborg, and the 

H+ project is a city development or renewal project concerning the southern parts of the same 

city.   

The democratic values I have used are very broad in order to capture as many aspects of 

democracy as possible. The values are: wreaking of responsibility, deliberation, effectiveness, 

transparency, and civil participation.  

There are many possible effects of governance on these values. For example wreaking of 

responsibility may be impossible if private actors get too involved in a policy or decision 

process. On the other hand deliberation and governance may go hand in hand since 

governance relations mean the inclusion of new actors and perspectives. The effectiveness of 

a decision process may also be affected by governance relations since a municipality may 

speed the process up in order to satisfy a private actor. This may also make the decision 

process less transparent. Finally the question concerning civil participation in relation to 

governance is interesting since governance may mean both an increase in civil participation as 

well as a decrease.  

In the case of the “salt crystal” the issue is of great debate in the city of Helsingborg. Many 

people disagree with the plans to build a hotel and conference center in the middle of the city. 

This since the area which will be used, by many is seen as having a great historical value. 

Today the area is a parking lot with an old building earlier used as train and ferry station. The 

combination of both trains and ferries is unique in Sweden and therefore some people want to 

keep it in original position. The project plans however include moving the building 

approximately 40 meters.  

The planning of the project began when the municipality announced a competition for private 

investors to design the best building for the purpose. This competition was won by the 

company Midroc with the so called “salt crystal”. However, many of the residents in the city 
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immediately disagreed with both the idea and the design of the project. For more than one 

year the issue has been debated in the city, but a clear majority of the political representatives 

are still in favor of the project.  

The reason for this situation can partly be explained by governance relations, and partly by 

the theory of competition between cities. It is clear that the idea to announce a design 

competition has created a situation where the interest of actors from the private sector clashes 

with the interest of many people. Since the contract between the municipality and the 

company Midroc pledges the municipality to go forward with the plans, an increase in 

effectiveness can be seen due to the governance relation. The municipality can thus be said to 

value effectiveness over both deliberation and civil participation. Also the transparency in the 

process can be questioned since the contacts between the municipality and the company are 

very hard to gain access to. 

In the H+ project the situation is quite different. All of the political parties are in favor of the 

project, and hitherto there is no real opinion against it. Even in this case the municipality used 

a competition between companies in order to create an overall idea of the project area. The 

H+ project is much bigger than the “salt crystal” project, and thus the governance relations are 

of a different kind. The H+ project concerns an entire district and thus many actors are 

involved in the process. These actors are not only from the municipality and the private 

sphere but also from the regional level. Thus the H+ project can be seen as a network of 

different actors working with different parts of the project.  

Even if the project is described as socially sustainable and deliberative, there has so far been 

little actual civil participation. This can also be explained by the governance relations and the 

role the project has for the marketing of the city. The many actors involved in the project have 

led to low transparency and more of what can be seen as elite participation.  

The general questions which this kind of city development and governance raise can be 

summarized in two questions. (1) Are the negative democratic effects acceptable considering 

what the city gains by working with governance relations? (2) Do the same democratic 

principles necessarily apply to governance relations as to traditional government?           
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http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_087CD5FC8AB8FB2F052E893639DF6

8D35B872800/filename/Inbjudan%20till%20markanvisningstÃ¤vling,%20Ã%85ngfarjan.pdf 

Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotell center i centrala Helsingborg        (8/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_088E7E01BF317A5BA229973F9BF896

774C9E6700/filename/angfarjan_inledande_lokaliseringsstudie_08.pdf          

 

Juryns rekommendation   (11/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_26E599F52461187B8D2DD3DD952039

72864E0900/filename/Juryns%20rekommendation%20efter%20markanvisningstävling%20.p

df  

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 12/6-08 (8/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_E4CFF62883C93A5D5FD7D6FB6C03F

293E8241A00/filename/kf_sammanträdesprotokoll_12_juni_2008.pdf        

Marknadsanalys 2006  (20/5-11) 

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_677/cf_2/Marknadsanalys%20kongress%20oc

h%20event,%20Ångfarjan.pdf 

Målprogram för Helsingborgs stad 2011-14 (20/5-11) 

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_2190/cf_2/MalprogramHbg.PDF 

Presentationsmaterial från öppet hus del 1 (18/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_715FFC1DD237EDF0AC9984856559F

6FAEB640D00/filename/podier_oppet_hus_angfarjan_nov_2010_del%202. 

 

Presentationsmaterial från öppet hus del 2 (19/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_4155196C546385998B0829192F3C321

B9D122F00/filename/podier_oppet_hus_angfarjan_november_2010_byra_wibe.pdf         

Presentationsmaterial från 3:e utställningen  (21/4-11) 
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http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_227DF6246630477B855985AE3369B20

E7D851D00/filename/Broschyr%20_om_omradet_angfarjan_mars_2011_web.PDF    

Program för översiktsplan 2010 (10/5-11) 

http://hplus.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_29EBD29225A101A421182C65E6E153

9582AEA100/filename/Program%20FöP%20lågupplöst_1_.PDF 

Rapport från samråd  (18/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_849BF5081CC01EF785AF6CA4784B4

F5D7C3D0600/filename/Rapport%20frÃ¥n%20programsamrÃ¥d,%20Ã%85ngfÃ¤rjan%201

00618.pdf 

Sammanfattning av workshop 1 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_50FA5C21ACD7FE4C9416A9CE7B52

B41852DD0300/filename/angfarjan_sammanfattning_workshop%201_071107.pdf   (4/4-11) 

Sammanfattning av workshop 2 (6/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_7F409B02E3AF47DB426B62EF8BC2F

224B5DA0300/filename/ångfarkan_sammanfattning_workshop2_071115.pdf      

Sammanfattning av workshop 3 (6/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_AE2F642DEF77B273830DBDA6C0F3

BFE334400500/filename/angfarjan_ammanfattning_workshop3.pdf          

Statusrapport 2007  (6/5-11) 

http://hplus.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_B2E69756C5FB068F2C21D6008C388D

A9075B1400/filename/Statusrapport%202007_1_.PDF 

Statusrapport 2008 (8/5-11) 

http://hplus.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_FF518651250CC34102769B4058A9AF

EC83BA4200/filename/Statusrapport%202008_1_.PDF 

Tävlingsprogrammet för området ångfärjan  (11/4-11) 

http://www.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_2318320D9DCD08139B4D6695BFBA6

931995A6B00/filename/tavlingsprogram_angfarjan.pdf 

Tänk Helsingborg  (8/5-11) 

http://hplus.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_97B8288C5E41FD9EF8754246ACBA6

55438C60B00/filename/Inbjudan%20SE_1_.PDF 
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Tävlingsrapport 2009 (9/5-11) 

http://hplus.helsingborg.se/pv_obj_cache/pv_obj_id_BEAD29A99F575AEEF38E0526C5B2

A3F54F417C00/filename/Tävlingsrapport%20del%205.PDF 

Intervju 

Intervju med kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (5/4-11)   

 


