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Abstract

This essay highlights the increasingly complex decision-making process surrounding urban 

renewal. The essay critically evaluates Malmö municipality and their implementation of two 

decision-making models within urban renewal. In particular, the essay highlights the importance of 

the democratic values inclusion and public accountability. The analytical framework consists of 

democratic theory as well as urban planning theory in order to create a relevant analytical 

framework with specified criteria for both inclusion and public accountability in the context of 

decision-making within the political field of urban planning. Both the decision-making models, 

kunskapsallianser and BID, despite their differences, show significant challenges in achieving 

inclusion and public accountability in Malmös implementation of the models. 

Nyckelord: 
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Antal ord: 9961
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Inledning

Bostadspolitik och stadsplanering
Till följd av bostadsbrist har svensk bostadspolitik blivit ett särskilt omdebatterat 
politikområde. Svensk bostadspolitik beskrivs ofta i relation till andra länders som 
särskilt nyliberal (Boverket 2007). Ökade bostadskostnader i Sverige har varit en 
direkt konsekvens av politiska beslut, policy och statlig nedprioritering av bostäder 
(Lindbom 2001). Parallellt med detta finns det en stor okunskap kring 
bostadsmarknad och bostadspolitik bland svenskar och ansvarsfrågan är således ofta 
oklar (Lindbom 2001). Under senare årtionden har en hel del strukturella 
förändringar skett, inte minst gällande den politiska nivån för ansvarsfördelningen 
kring frågan. Frågan har i större utsträckning flyttats från staten till kommuner 
(Boverket 2007, s. 25 & 99). Parallellt med detta uppvisar många kommuner svaga 
ekonomiska resultat (SCB 2018 ; SKL 2019). En ansträngd kommunal ekonomi 
skapar incitament för kommuner att öka skatteintäkter, där stadsutveckling och 
gentrifiering riskerar att bli verktyg för att lyckas med detta (Hackworth, Smith 
2001). En annan förklaring som har lyfts fram som viktig för att förstå 
stadsplaneringens nya skepnad tar sin utgångspunkt i kommunernas ambition att 
etablera social ordning i utsatta områden (Uitermark, Willem Duvyendak 2007). 

Som en följd av dessa samtida utmaningar syns en framväxt av forskning som 
betonat beslutsprocesserna och demokratiska värden i stadsplaneringsprocessen. 
Litteraturen har till exempel lyft fram stadsplaneringens behov av inkluderande 
beslutsprocesser i syfte att skapa legitima och effektiva policybeslut (Haus et al 
2005). Den deliberativa demokratitrenden inom stadsplaneringen har också visat sig 
ha svårigheter i att balansera den inneboende ojämlika maktbalansen mellan olika 
intressegrupper, vilket ofta är till nackdel för den svagare medborgargruppen och 
deras intressen (Bond, Thompson-Fawcett 2007). Det finns även forskning som pekar 
på svårigheterna med medborgerligt deltagande i planeringsprocesser, givet dess 
komplexa sammansättning av aktörer och svårigheten i de politiska frågorna som 
behöver avhandlas (Forester 1999).

Nya demokratiska beslutsprocesser
Inom stadsplaneringen har en framväxt av nya deliberativa beslutsprocesser uppstått. 
Den kommunikativa modellen är idag den normativa standarden för stadsplanering 
och policyskapande (Fainstein 2010, s. 24). Sverige utgör inget undantag och så 
mycket som 83% av alla svenska kommuner uppger att man arbetar med olika 
former av medborgardialoger i sin verksamhet (SOU 2016:5). Malmö stad utgör ett 
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exempel på en stad som aktivt arbetat med olika typer av demokratiskt deltagande 
mellan politiska val, i synnerhet i samband med stadsutveckling. Staden har bland 
annat arbetat med två olika typer av beslutsprocesser som man kallar kunskapsallians 
och BID. Kunskapsallianserna har använts i stadsförnyelsen av det utsatta området 
Amiralstaden som är det övergripande namnet för det område som bland annat 
Sofielund är en del av, vilket i sin tur är det område där BID-modellen 
implementerats. Både kunskapsallianserna och BID som är exempel på modeller för 
medborgerligt demokratiskt deltagande kommer hädanefter kallas ‘beslutsmodeller’, 
eftersom de i grund och botten är en form av paketering av en demokratisk process 
för att fatta beslut.   

I och med förekomsten och tillväxten av deliberativa beslutsprocesser mellan de 
politiska valen förekommer också utmaningar i att realisera demokratiska värden. 
Därav ter det sig relevant och intressant att kritiskt utvärdera implementeringen av 
dessa beslutsmodeller utifrån ett demokratiperspektiv. De demokrativärden som 
analysen kommer utgöras av är inkludering och ansvarsutkrävande. 

Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att kritiskt utvärdera implementeringen av 
bostadspolitiska beslutsmodeller i Malmö stad utifrån ett demokratiperspektiv. Med 
hjälp av normativ teori syftar uppsatsen till att belysa de värden som en demokratisk 
process inom stadsförnyelse aktualiserar. Demokrativärdena som kommer kritiskt 
utvärderas i implementeringen av modellerna är inkludering och ansvarsutkrävande. 
Frågeställningen som kommer vägleda och avses att besvaras i uppsatsen är således: 

Hur väl uppfylls demokrativärdena inkludering och ansvarsutkrävande i Malmö stads 
implementering av kunskapsallianser och BID? 

Disposition
I nästa del kommer en kortfattad redogörelse för uppsatsens övergripande 
avgränsningar. Därefter etableras uppsatsens analysram med hjälp av normativ teori 
ur vilket kriterier härleds, kriterier som kommer utgöra uppsatsens analytiska 
verktyg. Analysramen kommer bestå i två huvudsakliga delar, en för respektive 
demokrativärde. Därefter kommer en metod- och materialdiskussion, där jag kommer 
redogöra för uppsatsens tillvägagångssätt och valet av empiriskt material. I analysen 
kommer analysverktygen, det vill säga de härledda kriterierna att appliceras på det 
empiriska materialet med hjälp av uppsatsen metod. Uppsatsen avslutas därefter med 
en mer allmän diskussion med avstamp i undersökningens resultat. 
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Avgränsningar 
Uppsatsen gör avgränsningar avseende val av demokrativärden och beslutsmodeller 
samt en geografisk avgränsning, här kommer jag kortfattat redogöra för skälen till 
dessa avgränsningar. 

De demokratiska värdena som styr uppsatsens kritiska utvärdering är valda baserat 
på de samtida demokratiska utmaningar som föreligger inom stadsplanering som 
åskådliggörs genom demokrati- och planeringsteori. Avsikten är att den normativa 
teorin belyser varför dessa värden är relevanta som analysram. Metodologiskt 
kommer även argument framföras avseende de praktiska övervägande som behöver 
göras i en normativ uppsats, där just värdeteoretiska ställningstaganden är en 
inbyggd mekanism i metoden kritisk utvärdering.  

En annan central avgränsning som görs är att det primära målet med den kritiska 
utvärderingen är att analysera beslutsmodellerna som en demokratisk beslutsprocess, 
inte själva utfallet av respektive projekt i sig. Detta görs för att uppsatsen identifierar 
att det finns en omfattande litteratur kring politiska, sociala och ekonomiska utfall till 
följd av stadsutveckling. Det görs också för att uppsatsen vill belysa den särskilt 
statsvetenskapligt intressanta dimensionen av stadsplanering som ett avgränsat fokus 
på demokratiska beslutsprocesser möjliggör. Med det sagt tar inte uppsatsen ställning 
för att beslutsprocessen skulle vara irrelevant för utfallet, utan detta är snarare en 
analytisk avgränsning.

Modellerna kunskapsallians och BID är också en avgränsning då det förekommer 
arbete med andra modeller, även inom Malmö stad. Kunskapsallians har valts utifrån 
att det är en modell som används i många olika delar av Malmö stads arbete 
(Malmökommisionen 2014). BID har valts på grund av att modellen är intressant 
genom sin påtagliga förekomst i många olika kommuners stadsutveckling (ex: 
Borlänge Kommun 2019; Simrishamn Kommun 2019; Göteborgs Stad 2019; 
Stockholm Stad 2019). Således har båda modellerna en tydlig relevans även utanför 
dessa två enskilda projekt som utgör ett exempel på respektive modell och 
implementeringen av dessa. I denna uppsatsen ligger dock fokus på 
implementeringen av beslutsmodellerna, även om det finns anledning att anta att 
implementeringen inte är oberoende av modellens generella tendenser, vilket i 
förekommande fall kommer diskuteras. 

Malmö stad är också en avgränsning i ett geografiskt avseende. Det underlättar en 
diskussion om modellerna när samma kommun står ansvarig för samtliga modeller, 
och i detta fallet är dessutom båda modellerna implementerade inom ramen för 
samma övergripande stadsområde och projekt. Frågor om till exempel 
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genomförbarhet i form av ekonomiska förutsättningar eller politiska möjligheter blir 
således en mindre avgörande skillnad. 

Analysram  
Analysramen kommer belysa centrala demokratiska utmaningar i stadsplaneringen 
som aktualiseras av värdena inkludering och ansvarsutkrävande. Detta ligger till 
grund för det huvudsakliga syftet med denna del av uppsatsen, nämligen att skapa ett 
relevant analytiskt ramverk som gör det möjligt att kritiskt utvärdera realiserandet av 
dessa värden i Malmö stads implementering av beslutsmodellerna. För att kunna 
utföra en värdefull analys så behöver man etablera ett analytiskt ramverk som 
grundar sig i normativ teori som gör det möjligt att kritiskt utvärdera det empiriska 
materialet (Beckman 2006, s. 337). Detta kommer nu göras i två delar, varav den 
första delen är det normativa analytiska ramverket för värdet inkludering och den 
andra delen utgörs av motsvarande för värdet ansvarsutkrävande, vilket också är den 
struktur som kommer råda i analysen. 

Värdet inkludering 

Inledning och definition
I sin renaste form handlar inkludering om medborgarnas deltagande i politiken. 
Inkludering kan som i till exempel Dahls definition av en demokratisk process 
innebära i all sin enkelhet att när vi fattar bindande kollektiva beslut behöver alla 
medborgare ha likvärdiga möjligheter att uttrycka sina åsikter och att beslutet ska 
väga in alla medborgares åsikter jämlikt (Dahl 1989, s. 108- 111). En sådan definition 
förhåller sig också agnostiskt till hur en sådan beslutsprocess med fördel bör se ut. I 
den deliberativa demokratitraditionen finns det tydligare anspråk på hur en 
inkluderande process bör se ut. Man talar ofta om inkludering i termer av att 
medborgaren är en del av det politiska samtalet och det finns en tilltro till att skapa 
konsensus (Habermas 1996). Det är i huvudsak den här typen av kommunikativ 
inkludering som förekommer i de demokratiska beslutsprocesser som inbegrips i 
samtida stadsplanering (Fainstein 2010, s. 24), och därav är det också den typen av 
inkludering som analysen huvudsakligen ägnar sig åt. 

I nästa stycke kommer jag att operationalisera värdet inkludering på två olika sätt 
som gemensamt avser att utgöra värdets analytiska verktyg. Detta kommer göras 
med hjälp av en härledning av tre kriterier från planeringsteoretikern Susan 
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Fainstein, utarbetade för analyser av inkludering i stadsutveckling Det fjärde kriteriet 
härleds från Sherry Arnsteins inkluderingstrappa. 

Kriterium

1. Planerare och beslutsfattare ska aktivt understödja en deliberativ 
process inom vilken egalitära mål ska stärkas och blockera 
ändamål som stärker de redan välbeställda. 

Fainsteins planeringsteorier är utarbetade mot bakgrund av det hon beskriver som ett 
skifte i stadsplaneringen, ett skifte som markeras av det ökade fokuset på att attrahera 
kapital till städerna, något som är en konsekvens av marknadsekonomiska ideal och 
strävan efter ekonomisk tillväxt. Detta intresset menar hon står i konflikt med till 
exempel social rättvisa i staden (Fainstein 2010, s.1). En sådan samtida målbild med 
stadsförnyelse förstärks i händelse av att beslutsfattare inte verkar för att sätta de 
socialt utsattas intressen i fokus. I ett inkluderande demokratiskt samtal bör samtliga 
aktörer få göra sin röst hörd, och detta innebär att vi inte ska ha några hierarkier som 
gynnar de med tillgång till resurser eller expertis (Fainstein 2010, s. 25). Detta 
argument är dock inte tillräckligt då de flesta västerländska demokratier idag omges 
av en omfattande ojämlikhet (Fainstein 2010, s. 30), därför bör den deliberativa 
processen präglas av ett aktivt ställningstagande för egalitära mål, eftersom det finns 
en inneboende ojämlikhet i utgångspositionen. Om inte planerare och beslutsfattare 
intar en aktivt roll i att gynna dessa mål kommer individers frihet att uttrycka sina 
åsikter vara föga värt då den existerande ojämlikheten i sociala relationer, 
institutioner och resurser begränsar möjligheten att denna viljan är något värt i den 
deliberativa processen (Fainstein 2010, s. 31). 

2. Offentliga aktörer ska aktivt arbeta för att stärka diskriminerade 
gruppers deltagande.

Fainstein ser inget intrinsikalt värde i deltagande, men i syfte att skapa rättvisa och 
förankrade utfall är inte beslutsprocessens inkludering ovidkommande (Fainstein 
2010, s. 10). Även om Fainstein inte betraktar inkludering som ett intrinsikalt värde 
utan i huvudsak relevant i syfte att uppnå ett bättre utfall så anser jag inte att en 
användning av ovanstående kriterium omöjliggörs i en uppsats som inte innefattar en 
analys av det politiska utfallet. Kriteriet kan anses normativt användbart oavsett hur 
man värderar deltagandets eventuella intrinsikala värde. Anledningen till att ett aktivt 
arbete för att stärka diskriminerade gruppers deltagande är ett relevant kriterium för 
inkludering menar Fainstein bottnar i att reducera vissa gruppers dominans och deras 
intressen och således utmana konsensus (Fainstein 2010, s. 28). För att deltagandet 
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ska bli meningsfullt kvarstår dock att även det första kriteriet uppfylls eftersom ett 
deltagande med förutfattade målbilder som är ogynnsamma för egalitära mål gör 
diskriminerade gruppers deltagande betydelselöst, det vill säga inte inkluderande 
(Fainstein 2010, s. 29). 

Det första och andra kriteriet är till synes inte helt olika. Skillnaden ligger i korthet i 
att det andra kriteriet lägger sin tyngdpunkt i att identifiera marginaliserade grupper 
och lyfta deras deltagande i demokratiska processer. Det första kriteriet handlar i 
större utsträckning om beslutsfattarens roll i att formulera en viss målbild i 
deliberativa processer för att stävja en orättvis maktbalans, oberoende av en viss 
grupps deltagande för att uppnå det. 

3. Planer och beslutsprocesser ska involvera de bosatta i området men 
även andra medborgare som i dagsläget inte är bosatta i området.

När Fainstein poängterar att inkludering inte har något intrinsikalt värde utan att dess 
syfte är att generera reell påverkan, så påpekas även det faktum att högt deltagande 
från medborgare bosatta i området inte har ett sådant värde, medborgare som inte vill 
delta eller kan bidra genom sitt deltagande ska således inte heller delta. Istället är en 
bred representation av området att föredra, som inkluderar både människor som har 
intressen i området på grund av sin boendestatus, men också medborgare som på 
andra sätt är verksamma i området (Fainstein 2010, s. 175). Det viktigaste är att 
intressen blir väl representerade, inte bara vem som representerar dessa intressen, 
vilket ligger till grund för det tredje kriteriet. 

För att med högre precision kunna analysera graden av inkludering behövs en mer 
detaljerad kategorisering av olika typer av deltagande. Arnstein (1969) bistår här med 
en kategorisering som sammanfattas i den så kallade inkluderingstrappan, där graden 
av inkludering beror på de faktiska möjligheterna för medborgerlig makt över 
besluten. Arnsteins kategorisering kommer därför utgöra det fjärde kriteriet för 
inkludering och sammanfattas enligt följande: 

4. Medborgares deltagande i beslutsprocessen ska kännetecknas av en 
hög grad av inflytande över beslutsfattandet.

Arnsteins kategorisering av olika typer av deltagande tar avstamp i att hon menar att 
deltagande utan omfördelning av makt är en tom och frustrerande process för den 
som är utan makt, den ger makthavare möjligheten att låtsats att makten är jämnt 
fördelad och att alla perspektiv är inkluderade, även om så inte skulle vara fallet 
(Arnstein 1969, s. 216). Inkluderingstrappans kärna ligger i de olika stegen inom 
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vilka man kan placera graden av inflytande som medborgare ges. Nedan kommer 
respektive steg redogöras för kortfattat i syfte att sen kunna kritiskt utvärdera 
beslutsmodellerna i relation till det fjärde kriteriet. 

Inom ramen för ”non-participation” talar Arnstein om två varianter av icke-
inkludering, där medborgare alltså formellt deltar men i egentlig mening inte erbjuds 
något inflytande. Dessa två kategorier kallar hon manipulation och therapy. 
Manipulation är den svagaste formen av deltagande som en individ eller grupp kan 
erbjudas i en beslutsprocess. I denna formen går deltagandet ut på att makthavare 
eller andra projektaktörer försöker sälja in projektet och deltagarna blir åhörare 
(Arnstein 1969, s.218). Therapy är en annan form inom vilken man försöker forma 
medborgarnas åsikter och värderingar, samt relation till samhället i stort. Detta vill 
säga att beslutsprocessen tenderar att fokusera på att forma goda medborgare istället 
för att diskutera de politiska frågorna på agendan. Det är vanligt att man aktivt 
försöker undvika känsliga frågor som tvångsförflyttning och segregation, eventuella 
frågor kring detta avleds eller vilseleds i regel (Arnstein 1969, s.218). 

I ’degrees of tokenism’ talar hon istället om symboliska deltagandeformer. Till 
skillnad från icke-deltagandet utlovas här en större mängd deltagande men i själva 
verket är den begränsad. Här har vi tre olika former av deltagande, ‘informing’, 
‘consultation’ och ‘placation’. Informing menar Arnstein kan vara en god 
deltagarform, i syftet att vara ett första steg mot verklig inkludering i 
beslutsprocessen. Det problematiska med denna formen av deltagande är att det ofta 
tenderar att inte bli något mer än just en informativ form av deltagande. Dessutom 
blir oftast riktningen på informationsflödet från makthavarna till medborgarna 
(Arnstein 1969, s. 219). Consultation är den vanliga formen av att man har ”deltagit i 
att delta”. Hur många som kom på mötet eller som besvarade ett frågeformulär är 
viktigare än innehållet. Ofta frågar man efter de svar man vill ha och anpassar 
problembilden efter projektets syften (Arnstein 1969, s.219). Placation är när till 
exempel några utvalda representanter från den marginaliserade gruppen får sitta med 
i en bestämmande roll. Här beror det dock helt på hur många de är eller vilka frågor 
de deltar i för att man ska bedöma deras möjliga grad av inkludering (Arnstein 1969, 
s. 219-220). 

De mer ideala formerna inom vilken deltagarna faktiskt erbjuds verklig inkludering 
och medbestämmande kallar Arnstein för ’degrees of citizen power ’(Arnstein 1969, 
s.217). Dessa kategoriseras som ‘citizen control’, ‘delegated power’ och 
‘partnership’. Partnership menar Arnstein uppstår ur att det är jämlika förutsättningar 
och att även medborgargruppen har vissa förhandlingsmöjligheter och övertag. 
Medborgargruppen ska fördelaktigt ges finansiella möjligheter att betala 
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representanter från gruppen för deras tid, de finansiella resurserna ska även ge 
gruppen möjlighet att ha en helt egen politisk infrastruktur med jurister, 
organisatoriska tjänster och dylikt vid behov (Arnstein 1969, s.222). Delegated 
power är den formen av deltagande där medborgarna ges den klara majoriteten av 
rösterna eller sätena i en beslutsfattande roll. I denna formen är medborgarna högst 
delaktiga i att utforma en policy eller projekt och att fatta avgörande beslut (Arnstein 
1969, s.222-223). Det yttersta givandet av delaktighet och makt till medborgarna kan 
sammanfattas i det som Arnstein kallar citizen control (Arnstein 1969, s. 223). Detta i 
form av lokala ‘communities’ där medborgarna själva ges fullständig rätt att styra 
över ett program eller en institution. Dessa metoder förekommer bland annat i  ‘black 
communities’. Syftet är att stävja förtrycket av till exempel fattiga svarta områden 
från vita politiker, vilket enbart anses upphöra om medborgarna ges möjligheten till 
självstyre i viktiga politiska frågor så som utbildning, grannskapsfrågor och rasism 
(Arnstein 1969, s. 223-224). 

Värdet ansvarsutkrävande

Inledning och definition
Ansvarsutkrävande är den mekanism som folket kan använda för att utkräva politiker 
och politiken ansvarig för sina handlingar. Ansvarsutkrävande är därför ett centralt 
demokratiskt värde i en välfungerande demokratiskt process (Bovens et al. 2014). 
Traditionellt förutsattes de allmänna valen ofta vara en tillräcklig möjlighet för 
medborgarna att ansvarsutkräva politiska beslutsfattare (Ahlbäck Öberg 2018, s.166). 
På vilka grunder vi bör ansvarsutkräva råder det dock delade meningar om, i 
synnerhet inom kommunal stadsplanering. Den ena idén menar att det är inputen, det 
vill säga den demokratiska procedurens utformning som bör ligga till grund för 
ansvarsutkrävande, ett annat sätt att se på det är istället att legitimiteten är beroende 
av outputen, det vill säga att de politiska resultatens kvalité bör ligga till grund för 
vårt ansvarsutkrävande (Falleth et al, s. 742-745). 

Utifrån demokrati- och planeringsteoretiska resonemang kommer jag i nästa del 
härleda tre kriterier för ansvarsutkrävande i en stadsutvecklingsprocess. 
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Kriterium

1. Tydlighet i rollfördelningen mellan politiska beslutsfattare, 
medborgare och externa aktörer.

Den komplexa svenska förvaltningsstrukturen av flertalet olika nivåer indelade i 
olika sektorer och nämnder gör idag att det krävs en god kunskap om systemets 
uppbyggnad för att i förlängningen kunna bedöma genomförandet av politiken 
(Ahlbäck Öberg 2018, s. 166-168). Genom de komplexa nätverken som utgör 
organisationen kring politiska beslut och de yttre omständigheterna som omger 
politiker och politiska beslut har ansvarsutkrävande i sin traditionella mening 
utmanats och röster växt fram som menar att politiker inte kan hållas ansvariga, då 
besluten ofta sker utanför deras kontroll (Lewin 2002; 2007). Denna problematik kan 
sammanfattas i begreppet ‘blame avoidance’ som är en metod som blivit vanligare i 
beslutsprocesser, vilket förskjuter och förvirrar ansvarsfrågan över politiska beslut, i 
synnerhet i känsliga politiska frågor (Weaver 1986).  Två exempel på sådana metoder 
som komplicerar möjligheterna till ansvarsutkrävande är dels den ökade 
förskjutningen av ansvar från politiker till förvaltning i form av offentliga 
tjänstemän, dels att parallellt med detta pågår en privatiseringen av politiska 
beslutsprocesser där icke-offentliga aktörer ges omfattande ansvar över den politiska 
dagordningen och beslut. En sådan utveckling har varit påtaglig inom stadsplanering 
(Fainstein 2010, s. 1-2). Där ligger problematiken i att det inte finns formella 
möjligheter att ansvarsutkräva varken offentliga tjänstemän eller icke-offentliga 
aktörer (Kumlin 2003, s. 40-41). Otydlig ansvarsfördelning kan i många fall vara 
liktydigt med inget ansvar alls (Ahlbäck Öberg 2018, s. 166-168). 

2. Delaktighet från politiska beslutsfattare i medborgerliga 
deltagandeformer.

Den deliberativa trenden i kombination med en ökad neoliberalisering av 
stadsplanering har gett nya utmaningar för möjligheterna till ansvarsutkrävande 
(Falleth et al, 2009, s. 738). Den samtida utvecklingen från ‘government’ till 
’governance’, det vill säga förändringen från en hierarkisk struktur med beslutsfattare 
som tydligt drivande och ansvariga till mer maknads- och nätverksinsprierade 
modeller gör att det också är utifrån detta perspektiv vi måste förstå 
stadsplaneringsprocesser. Det vill säga att diskutera ansvarsutkrävandeproblematik i 
relation till nätverkskonstruktionen på aktörssidan ter sig mer rimligt än att utgå från 
ett rationellt planeringsideal som tar sin utgångspunkt i en weberiansk 
förvaltningsteori (Falleth 2009, s. 738-739). Detta innefattar bland annat att vi måste 
förstå sammansättningen av aktörer och makt utifrån var resurserna finns, vilket inte 
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sällan är hos byggherrar, entreprenörer och andra icke-offentliga aktörer (Falleth 
2009, s. 739). Logiken bakom ´network governance´ handlar om att öka systemet och 
projektets resurser för att uppnå en urban tillväxt som är gynnsam för finansiärer av 
projektet. Denna komplexa sammansättning av aktörer riskerar dock att underminera 
centrala demokratiska värden, som till exempel transparens som är centralt för 
ansvarsutkrävande (Falleth 2009, s. 739-740). En annan viktig aspekt är att 
deltagande, i förhållande till Arnsteins inkluderingstrappa inte måste innefatta 
medbestämmande för att kunna ansvarsutkräva utan insyn och information är fullt 
tillräckligt för att i senare skeden kunna utkräva ansvar (Falleth 2009, s. 742-743). 
Förutom deltagande som ökar transparensen i processen är transparens viktigt 
avseende att politiska beslutsfattare synliggör sig och på så sätt legitimerar processen 
och kan utkrävas ansvariga (Falleth 2009, s. 743).

3. Tidig inkludering av medborgare i beslutsprocessen.

Det tredje kriteriet står i kontrast till det som blivit norm inom den nyliberala 
stadsplaneringen, som oftare fokuserar på output-legitimitet. Detta innebär att 
maktförskjutning till resursstarka icke-offentliga aktörer ses som centralt för att öka 
resurserna i projektet och därigenom möjliggöra ett bättre utfall som på sådant sätt 
antas stärka beslutsfattares legitimitet. Denna skiljelinje tydliggör konflikten mellan 
effektivitet och demokratiska värden (Falleth 2009, s. 743; 749). Ett vanligt hinder 
för ansvarsutkrävande är att resursstarka aktörer i ett tidigt skede får stort mandat i 
förhandlingar att sätta ramarna i ett projekt innan förslagen kommer upp på 
dagordningen för till exempel medborgare eller andra mindre resursstarka 
intressegrupper. Detta innebär en bristande transparens som försvårar möjligheterna 
till ansvarsutkrävande (Falleth 2009, s. 746). 
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Sammanfattning analysram

Inkludering Ansvarsutkrävande

1. Planerare och beslutsfattare ska aktivt 
understödja en deliberativ process inom 
vilket egalitära mål ska stärkas och 
blockera ändamål som stärker de redan 
välbeställda.

1. Tydlighet i rollfördelningen mellan 
politiska beslutsfattare, medborgare och 
externa aktörer. 

2. Offentliga aktörer ska aktivt arbeta för 
att stärka tidigare diskriminerade gruppers 
deltagande. 

2. Delaktighet från politiska beslutsfattare i 
medborgerliga deltagandeformer

3. Planer och beslutsprocesser ska 
involvera de bosatta i området men även 
medborgare som i dagsläget inte är 
bosatta i området. 

3. Tidig inkludering av medborgare i 
beslutsprocessen.

4. Medborgares deltagande i 
beslutsprocessen ska kännetecknas av en 
hög grad av inflytande över 
beslutsfattandet.

Metod och material
Uppsatsens metodologiska angreppssätt kommer att vara kritisk utvärdering, det är en 
normativ metod som syftar till att granska resonemang och politiska program som 
anförs av politiska aktörer och beslutsfattare. Denna typ av idékritik lutar sig mot 
normativa teorier och förutbestämda kriterier som kan appliceras på det empiriska 
materialet (Beckman 2006, s. 337). Det metodologiska argumentet för avgränsningen av 
värden tar sitt avstamp i det faktum att politik i grund och botten handlar om 
prioriteringar mellan olika oförenliga värden. Det ligger därför i den normativa 
analysmetodens logik att ladda den normativa analysramen med särskilda värden för att 
kunna belysa en värdekonflikt (Badersten 2006, s. 29-30). Den analytiska 
avgränsningen i uppsatsen ligger därför i att ta spjärn mot en viss normativ teori för ett 
visst värde för att kunna belysa den normativa dimensionen i en politisk process. 

De värden som modellerna själva avser att arbeta mot är så kallade interna värden, en 
kritisk utvärdering av dessa skulle därför benämnas som en intern idékritik (Beckman 
2006, s. 338). En sådan utvärdering skulle då ta avstamp i hur väl den politiska aktören 
uppnår de värden och normer som är aktörens egna målsättningar fastslagna i till 
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exempel offentliga program eller föreskrifter, en så kallad 
”måluppfyllelseutvärdering” (Vedung 1991, s. 33). Ett sådant syfte med utvärderingen 
anser jag vara begränsande på grund av att kommunens egna målsättningar och 
värdeutsagor kan vara en del av ett normativt problem, varpå det blir meningslöst att 
kritiskt utvärdera huruvida man uppfyller en målbild som i sig själv kan normativt 
argumenteras vara problematisk. Hur demokratin ska mätas kan inte vara en fråga som 
ska avgöras med hänvisning till hur demokratin definieras av det politiska systemet 
(Beckman 2006, s. 338). Uppsatsen syftar istället till att med hjälp av normativ teori 
argumentera för att det finns goda skäl att anse att det bör vara värden man arbetar efter, 
vilket är själva syftet med att anlägga en extern idékritik i den kritiska utvärderingen. 
Metoden blir således utifrån normativ demokrati- och planeringsteori att 
operationalisera kriterier från vilket det blir möjligt att kritiskt utvärdera 
beslutsmodellernas uppfyllande av demokrativärdena inkludering och 
ansvarsutkrävande.

Avseende material arbetar uppsatsen enbart med sekundärmaterial i form av dokument 
och därför finns det en avsaknad av primärmaterial. Primärmaterial skulle kunna bestå i 
den vanliga insamlingsstrategin för liknande uppsatser, nämligen intervjuer. Jag menar 
att respondentintervjuer inte är en gångbar insamlingsmetod då uppsatsen inte 
intresserar sig för personliga upplevelser eller perspektiv (Esaiasson 2017, s. 236). Det 
finns egentligen inget uttalat syfte i uppsatsen att intressera sig för enskilda aktörers syn 
på demokrati och sin roll i värdeskapandet. Därav finner jag även det som ett uppenbart 
avsteg från uppsatsens syfte att arbeta med intervjuer av medborgare som deltog i 
processen, då deras tolkning av processens uppfyllande av demokrativärden inte är 
uppsatsen syfte att reda ut. Snarare än att tillföra något tror jag att sådana intervjuer 
direkt skulle bryta mot premissen som metoden kritisk utvärdering har, nämligen den att 
hela syftet är att utgå från en given normativ teori och analytiskt verktyg som sedermera 
ska testas mot en empiri (Beckman 2006, s. 337). Om empirin i sig själv då består i att 
presentera olika personliga tolkningar av vad demokrati bör vara i olika aktörers ögon 
blir empirin således en alternativ analysram. Istället ska det empiriska materialet i 
största möjliga mån bestå i faktisk och informativ representation av processen och i 
förlängningen möjliggöra en analys av hur väl man uppfyllt värden i sin implementering 
av bostadspolitiska beslutsmodeller. 

Man skulle däremot kunna tänka sig att intervjuer kan fylla en annan funktion än att 
skildra personliga upplevelser, till exempel skulle intervjuerna kunna vara i form av 
informantintervjuer (Esaiasson 2017, s.235). När sekundärmaterialet studerades 
uppenbarade det sig dock att det fanns alldeles tillräcklig information om till exempel 
tid för möten, antalet deltagare, typ av deltagare och så vidare, vilket därför inte 
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behövde kompletteras av ytterligare informativt material. Sekundärmaterialet bestod 
därför också till stor del av uppgifter som var uppenbart falsifierbara, eventuellt 
tendentiös avsändare till trots. Dessutom kommer det bli uppenbart att en hel del av 
dessa uppgifter inte ligger i källans intresse att presentera i händelse av att man vill sätta 
modellerna i god dager, vilket ytterligare ger anledning att inte misstänka 
tillförlitligheten i uppgifterna. Slutligen finns det också anledning att vara skeptisk till 
möjligheten att kunna intervjua olika intresseaktörer i processen med det uttalade syftet 
att insamla information givet att blir ytterst komplicerat att separera aktörerna från sin 
roll i processen och förvänta sig en objektiv informantintervju.

Det tendentiösa i dokumentstudierna till skillnad mot en intervju kan i större 
utsträckning utgöra en representationen av projektet i sin helhet, och därför är det 
processens värdemässiga ställningstagande som prövas mot de analytiska verktygen, 
vilket skiljer sig från enskilda aktörers utsagor om processen. Därför blir de aspekter av 
dokumenten som består i värdemässiga ställningstaganden, det vill säga tendensen i 
materialet något användbart då materialet till stor del är intressant just på grund av dess 
tendens när man studerar värden (Bryman 2012, s.550). I detta fallet alltså processens 
tendens eller värdemässiga ställningstagande vilket ligger till grund för dess 
demokratiska värdeuppfyllande. 

Dessa övervägande kring materialet som jag redogjort för kan preciseras i de tre 
övervägande som (Esaiasson et al 2017, s. 227-228) anser att en god texttolkning bör ta 
i beaktning. Det första är vilket budskap frågeställningen intresserar sig för, det vill säga 
det manifesta eller latenta budskapet. I den här uppsatsen är frågans karaktär fokuserad 
på det latenta budskapet, det vill säga sådant som inte kan utläsas eller förstås utan 
analytiska verktyg. Ett sådant latent budskap har jag också menat inte nås enklare av ett 
primärmaterial utan att ett sekundärmaterial kan vara lika, om inte mer värdefullt. Hade 
jag varit intresserad av till exempel hur man argumenterar för sin värdeutsaga, det vill 
säga det manifesta budskapet hade en intervju med vederbörande aktör varit mer 
angeläget. Det andra övervägandet ligger i vilket tolkningsperspektiv som används, i 
mitt fall är detta inte värdenas betydelse för avsändaren eller mottagaren utan vad det 
betyder för värdeuppfyllande som härleds ur ett särskilt normativt perspektiv som är 
uppsatsens analysverktyg. Det vill säga att dokumenten läses från ett visst perspektiv, 
således åsyftas också att mottagarens (medborgarnas) uppfattning om demokrativärden 
inte är relevant. Det tredje övervägandet ligger i att texttolkaren måste förstå kontexten 
inom vilken hen läser dokumenten. Desto mindre avstånd texttolkaren har till texten 
desto mer kan man reducera kontextuella tolkningshinder som beror på avstånd 
tidsmässigt, socialt och kulturellt. Dokumenten är producerade i samma land och tid 
som jag är verksam i, vilket följaktligen innebär att det finns fog för att anse att 
förståelsebarriärerna är låga.
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Analys
Del 1: Modellerna och värdet inkludering

Kunskapsallianser
Incitamenten för att arbeta med modellen kunskapsallianser i Amiralstaden var att man 
ansåg att kunskapsflödena inte fungerade som man önskade genom traditionella 
samrådsmöten (Hållbar Stad, 2019). Avsikten var att underbygga en mobilisering av 
marginaliserade grupper, inte minst nyanlända, och föra samman dessa med 
beslutsfattare (Hållbar Stad 2019). 

Den delen i avsiktsförklaringen som fokuserar på det direkta kunskapsflödet mellan 
marginaliserade grupper och beslutsfattare hamnar i fokus när man fördjupar sig i 
processen. Frågeställaren som utlyser synpunkter genom kunskapsallianserna och sedan 
är ytterst ansvarig och styrande i denna processen är inte de formella traditionella 
politiska beslutsfattarna, utan det är istället planarkitekten alternativt fastighetsägaren 
(Hållbar Stad 2019). Denna individ är även ansvarig för att förankra synpunkterna i 
projektet (Hållbar Stad 2019). Planarkitekterna för Amrialstadens projekt ”Culture 
Casbah” är en sammanslagning av fyra privata fastighetsbolag som går under namnet 
Rosengård Fastighets AB. Bolaget kommer förutom att genomföra detaljplanearbetet 
förvärva 1660 av bostadslägenheterna i området med start i början av 2017 (Ekström 
2017). Frågeställaren som är ytterst ansvarig för vilka frågor som avhandlas under 
kunskapsallianserna och vilka synpunkter som bör tas i beaktning är enligt denna 
beskrivning således icke-offentliga aktörer. De som styr processen i sin helhet, 
processledarna, är externt inhyrda för att implementera just den här modellen i 
organisationen och har därför en tillfällig anställning hos Malmö stad (Malmö Stad 
2017, s .2).

Allianserna utgörs av medborgare samt representanter från Malmö stad och Malmö 
Universitet i grupper om 10 till 20 personer (Hållbar Stad 2019). Inte vid någon av de 
utvärderade kunskapsallianserna beskrivs att någon politiker eller direkt involverad 
tjänsteman från Malmö stad medverkat, däremot var under den första riktiga 
kunskapsalliansen, den tredje som följde efter två pilotallianser, en representant på plats, 
denna representant var stadens kommunikatör som även agerade frågeställare vid just 
detta tillfälle (Smedberg 2019, s. 9-10) 

Gällande medborgarnas medverkan så framkommer det bland annat att man har 
rekryterats som timanställda i syfte att integrera dessa individer i samhället och för att 
dem ska lära sig svenska på köpet (Hållbar Stad 2019). Kunskapsallianserna beskrevs 
enligt följande av processledaren ”allt mellan berättande filmer eller samskapande 
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workshops till handarbete eller fikastunder” (Hållbar Stad 2019). De interna 
reflektionerna kring allianserna sammanfattas i punktform där ett antal av dessa punkter 
framstår som särskilt intressanta utifrån ett inkluderingsperspektiv. I punkt sju 
diskuterar man att det finns en konflikt mellan medborgerligt deltagande och goda 
resultat. I punkt tolv klargörs att stadsplanering kan vara en viktig del av en 
etableringsprocess i Sverige, och att inkludering inte bara behöver mätas i faktisk 
påverkan på ett projekt utan även i form av en lärandeprocess, till exempel i form av 
ökade språkkunskaper eller att få ett betydelsefullt sammanhang (Malmö Stad 2017). 
Kunskapsallians ett och två bestod enbart av utrikesfödda medborgare och deltagarna 
hävdar bland annat “att det var kul att ha något att göra under dagarna” samt att “jag 
ville hjälpa min vän som bor i Amiralstaden” (Malmö Stad 2017). 

Man fastslår att: ”vi är begränsade till de som kunde jobba med timanställning eller 
frivilligt, en kunskapsallians föll för att upphandlingsreglerna var för 
restriktiva” (Malmö Stad 2017, s .6). I punkt sex bland de interna reflektionerna 
klargjordes att processen resultat var lika viktigt som slutresultatet. När man utvecklar 
detta resonemang så åsyftas att inredningen av den lokal där mötet skulle äga rum var 
ett gott exempel på detta, där det var meningsfullt och inkluderande att gemensamt få 
upprätta lokalen tillsammans, detta upprättandet var det som utgjorde den andra 
kunskapsalliansen (Malmö Stad 2017 ; Smedberg 2019, s.9). Några deltagare lyfter 
fram att de uppskattade att de lärde sig tidsplanering, punktlighet och bättre svenska 
medan andra deltagare tyckte att man lärde sig mer om sin egen stad och stadsdel. 
Parallellt med detta tyckte även projektledaren att alliansen var positiv på grund av att 
hon lärde sig bättre engelska (Malmö Stad 2017). 

Detta material har flera dimensioner som är intressanta avseende demokrativärdet 
inkludering. Till att börja med har vi en komplex organisatorisk sammansättning, där 
frågeställaren i regel är den privata planarkitekten eller fastighetsägaren. Dessutom finns 
det ett övergripande och övervakande ansvar på de externt rekryterade processledarna. 
Dessa agerar sedermera en del av Malmö stads representation vid kunskapsallianserna. 
Detta är inte med nödvändighet problematiskt för inkluderingen som sådan, förutsatt att 
makten över besluten de facto ligger hos planarkitekter, fastighetsägare, processledare 
eller kommunikatörer så kan i principiell mening en lika god inkludering ske med dessa 
som representanter vid kunskapsallianserna. Oavsett graden av makt hos dessa aktörer 
så är dem i realiteten inte beslutsfattare i politisk mening. Det problematiska med 
avsaknaden av sådana beslutsfattare är att deras möjligheter att övervaka och bidra till 
att processen präglas av en deliberativ process inom vilket egalitära mål kan uppfyllas 
parallellt med att man blockerar ändamål som stärker andra intressen i enlighet med 
Fainsteins första kriterium är omöjliggjorda. Då man inte är frågeställare och därav inte 
kan styra utgångspunkten för möten, samt att man inte är delaktig i att notera 
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synpunkter eller implementera dessa synpunkter läggs alltså en väldigt stor tillit till 
icke-offentliga aktörers välvilja. Med välvilja avses här alltså att det då förutsätts en 
transparent och förutsättningslös inställning från de icke-offentliga aktörerna samt att 
dessa ska kunna tillgodose att egalitära mål uppfylls. Detta är givetvis i teorin inte en 
omöjlighet men i egenskap av att vara en egen intressegrupp i projektet som dessa icke-
offentliga aktörer är kan det antas att det också kan finnas ett viss risk att man är 
tendentiös i vilka frågor man ställer och vilka synpunkter och åsikter som tas i 
beaktning, man är i den meningen inte en objektiv och oberoende aktör i processen. 
Detta är en mycket försvårande omständighet när det gäller att uppfylla Fainsteins första 
kriterium.

Fainsteins andra kriterium som gör gällande att medborgare som inte vanligtvis kan 
delta i politiska beslutsprocesser ska få ta plats är något man aktivt arbetar med i sin 
tydlighet med att jobba med nyanlända, som dels kanske saknar formella politiska 
rättigheter till följd av sin medborgarskapsstatus som till exempel rösträtt, och dels 
kanske har svårt att få utrymme i andra politiska sammanhang på grund av sina 
bristande språkkunskaper. Dessa individer har på ett tydligt sätt varit delaktiga i 
processen vilket är tillräckligt för ett uppfyllande av det andra kriteriet. Däremot kan 
även här begränsningen i offentliga aktörers roll i detta arbetet ifrågasättas, men 
processen i sin helhet har lyckats väl i förhållande till detta kriteriet. Fainsteins 
övertygelse var dock att i händelse av att man inte uppfyller det första kriteriet så 
minskar värdet av uppfyllelsen av det andra kriteriet då deltagandet blir mycket svårt att 
översätta till någon reell inkludering i form av inflytande över beslutsprocessen 
(Fainstein 2010, s. 29). Med utgångspunkt i detta blir det särskilt intressant att titta på 
det fjärde kriteriet som utgår från Arnsteins inkluderingstrappa. 

Det fanns även medborgare som deltog i beslutsprocessen som inte i nuläget var bosatta 
i området, till exempel den individ som avsåg att hjälpa sin vän som bodde i 
Amiralstaden (Malmö stad, 2017). Det finns skäl att tro att man åtminstone i enlighet 
med Fainsteins tredje kriterium inte enbart har avsett att arbeta med personer bosatta i 
området utan även folk som av andra anledningar påverkas av områdets utveckling. 
Detta då man gör en distinktion mellan de som bor där men också de medborgare som 
verkar där som därav ska vara representerade i allianserna (Hållbar Stad 2019), till 
exempel folk som arbetar i området och har god lokalkännedom. Det som dock blir en 
tydlig skillnad mot reellt politiskt inflytande är att modellen tycks anamma ett narrativ 
som förhåller sig till deltagande som något gott i sig själv, utan att ta hänsyn till vilken 
grad av medbestämmande medborgarna egentligen givits. Detta blir särskilt tydligt när 
man börjar försöka placera modellen i Arnstiens inkluderingstrappa i enlighet med det 
fjärde kriteriet. 
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I synnerhet rör det sig om olika former av informationssyften eller konsultationssyften 
vid kunskapsallianserna. Information i den meningen att hela syftet med 
kunskapsalliansen är ett typ av flöde av information mellan de olika aktörerna, i detta 
fallet fastighetsägare, planarkitekter och medborgare huvudsakligen. Att lära sig av 
varandra, att sitta i mindre mötesgrupper och diskutera högt och lågt, alternativt syssla 
med någon aktivitet betraktas som ett tillräckligt och tillfredställande deltagande. 
Dessutom tycks riktningen på informationen ofta vara från arrangör till medborgare, 
eftersom flera av de deltagandes huvudsakliga uppskattning av kunskapsallianserna 
bestod i att de lärt sig mer om kulturen, staden, stadsdelen eller språket (Malmö Stad 
2017). Att det blev på detta sätt är inte överraskande, till att börja med rör det sig om en 
samhällsgrupp som är politiskt och socialt marginaliserade till den grad att man i många 
fall inte kunde kommunicera med arrangerande aktör. Dessutom, och kanske allra 
viktigast så förutsätts detta av arrangören, nämligen att det faktiska bidraget från 
medborgarna förväntas vara begränsat, och istället för att lägga fokus på att utforma 
modellen utifrån de rådande förutsättningar i syfte att maximera möjligheterna till 
påverkan, medbestämmande och inkludering så blev kunskapsalliansernas syfte till stor 
del att fungera som ett kulturellt utbyte och ett integrationsprojekt. Därför lyfts 
kulturella lärdomar som till exempel punktlighet och tidsplanering fram från allianserna 
(Malmö Stad 2017). Denna problematik med modellen skulle kunna tänkas förklaras av 
det Arnstein menar grundar sig makthavares låga förväntningar på medborgare men det 
skulle också kunna bero på den faktiska begränsning som marginaliserade medborgare 
har i att mobilisera sina åsikter i den politiskt svåra kontexten som stadsutveckling 
innebär  (Arnstein 1969, s. 217). Man säger uttryckligen i sitt punktprogram för 
målbilderna att stadsplanering kan vara en del av en etableringsprocess, och att 
framgångsrikheten i inkluderingen därför inte bara bör mätas i graden av påverkan på 
den politiska processen (Malmö Stad 2017). 

Detta angränsar också till de konsulterande syftena med deltagandet. I all sin enkelhet 
kan detta sammanfattas i att “man deltagit i att delta”. Vilket återigen kopplar an till det 
underliggande narrativet som värderar andra aspekter av deltagande än inkludering i 
beslutsprocessen. Faktiska synpunkter på projektet eller politik rent generellt lyser med 
sin frånvaro i materialet, och fokus för vad inkludering innefattar kan istället 
sammanfattas i deltagandet, oavsett om detta har inneburit att man varit med och inrett 
lokalen (Smedberg 2019), lärt sig mer om sin stadsdel (Malmö Stad 2017), fått vara en 
del av berättande filmer och samskapande workshops och fikastunder (Hållbar Stad 
2019), eller faktiskt fått göra politisk skillnad. 

Just innehållet och syftet med själva projektet gör att vi har angränsande element som 
tyder på att vi inte bara har inslag av symboliskt deltagande utan också icke-deltagande. 
Den deltagandeform som Arnstein beskriver som terapi förekommer i viss avseenden. 
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Just idén om att stadsplaneringen kan vara ett etablerings- och integrationsprojekt och 
även de beskrivningar om deltagande som medborgare ger uttryck för i form av att man 
lärt sig punktlighet, tidsplanering och svenska (Malmö Stad 2017) belyser att det finns 
element av att vilja förändra de nyanlända till någon form av anpassning avseende 
värderingar och identitet. Det finns ingen anledning att i någon större utsträckning 
anföra argumentet att modellen till stor del skulle syssla med icke-deltagande, utan det 
rör sig snarare om informativa och konsulterande former, också kallat symboliskt 
deltagande. Däremot visar detta på de inslag i modellen som utifrån ett 
inkluderingsperspektiv är särskilt svaga och skulle kunna vara kontraproduktiva och 
direkt skadliga för det demokratiska värdet inkludering. 

BID
BID, eller Business Improvement District som den amerikanska modellen kallas, 
används som beslutsmodell i den socialt utsatta stadsdelen Sofielund. BID går 
huvudsakligen ut på att stora aktörer likt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och 
företag ska samarbeta med Malmö stad för att förändra och förbättra Sofielund 
(Fastighetsägare Sofielund 2019). Problemformuleringen är att området hade många 
oseriösa fastighetsägare och därmed en oseriös bostadsmarknad (Fastighetsägare 
Sofielund 2019). Farhågorna från de bosatta i området var att detta var ännu ett 
kortsiktigt gentifieringsprojekt, och därmed fanns en hel del oro (Fastighetsägare 
Sofielund 2019). Projektansvariga menar att detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete 
och inte ett kortsiktigt projekt, som dessutom kommer på näringslivets egen önskan 
(Fastighetsägare Sofielund 2019). Kärnan i BID är att man genom att motverka vissa 
beteendemönster kan minska kriminalitet parallellt med att man producerar nya bostäder 
som är profilerade mot hållbarhet för att successivt förändra områdets karaktär och 
identitet. Detta görs till exempel genom kontinuerlig städning av området och 
kameraövervakning (Fastighetsägare Sofielund 2019). 

Ambitionen med BID poängterar verksamhetschefen är att “”alla som deltar i BID vill 
se vinst i framtiden, men vinsten ligger i att hela områdets värde ökar, attraktivare 
område leder till fler förmåner likt i välbeställda områden, fler människor vill flytta dit 
och stanna där” (Fastighetsägare Sofielund 2019). Även om det är en stadsutveckling 
som vid en första anblick tycks vara driven i näringslivets regi talar man ändå i termer 
av medborgardriven stadsutveckling (Malmö Stad & Fastighetsägare Sofielund 2019). 
Den kontakt som har funnits med medborgare består i att man i uppstarten av projektet 
upprättade ett kontor som hade öppet mellan 13-16:30 på onsdagar där två personer från 
hyresgästföreningen mottog önskemål och frågor från de bosatta i området, man 
uppmanade folk att komma in på kontoret och göra sin röst hörd. Resultatet av detta var 
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att varje onsdag hade någon eller några boende i området kommit in på kontoret och 
delgett sina åsikter, även vissa fastighetsägare har besökt kontoret, i möjligaste mån har 
man vidarebefodrat de åsikter som framkommit. (Hyresgästföreningen 2012). Dessutom 
deltog man i informativ syfte vid olika mindre boendemöten i området 
(Hyresgästföreningen 2012). Utöver detta presenteras statistik på att man gjort 980 
dörrknackningar i området, som har lett till 531 samtal om boendet och området i stort. I 
förhållandevis stor del av dessa samtal har olika problem framkommit om boendet eller 
området (Hyresgästföreningen 2012). 

BID-processen aktualiserar ett antal intressanta dimensioner i förhållande till värdet 
inkludering. Det är inte bara implicit uttryckt utan explicit uttryckt att målet är att 
områdets värde ökar, fler människor ska vilja flytta dit och att området ska få åtnjuta 
förmåner som välbeställda områden har. Gällande det första kriteriet så förekommer två 
uppenbara problem. Det första är att den deliberativa processen inte fokuserar på 
egalitära mål, utan en huvudsaklig målbild är snarare värdeskapande i form av 
ekonomisk profit och värdeökning av området. Detta kan även om man tar det till sin 
spets antas snarare åsyfta att stärka intressen som gynnar välbeställda gruppers ändamål, 
som av förklarliga skäl utesluter en begränsning av sådana intressen. Således kan vi 
också se att graden av inkludering i en beslutsprocess är beroende av vilka målbilderna 
för den deliberativa processen är. Det andra problemet i förhållande till det första 
kriteriet är att planerare och beslutsfattare i den traditionella meningen inte är 
involverade i processen, utan de aktörer som huvudsakligen är drivande i utvecklingen 
och verksamma i att formulera målbilderna är icke-offentliga aktörer. Detta tangerar 
även problemet med det andra kriteriet, då offentliga aktörers frånvaro i 
beslutsprocessen omöjliggör att de kan tillgodose att utsatta grupper deltar i 
processen. Däremot kan det antas i viss mån att hyresgästföreningen kan vara en 
balanserande kraft i egenskap av en aktör som ser till hyresgästernas intressen och 
därmed är en motpol till övriga aktörer i BID-processen. Det centrala problemet är dock 
alltjämnt att hyresgästföreningen inte är en offentlig aktör och kan inte i förhållande till 
det första kriteriet kontrollera den deliberativa processens målbilder och värdeskapande 
eller i enlighet med det andra kriteriet identifiera och tillgodose utsatta gruppers 
deltagande. Dessutom är det problematiskt i förhållande till det andra kriteriet att man 
egentligen inte har gjort någon form av avgränsning av befolkningen, avseende vilka 
som särskilt mycket skulle behöva inkluderas på grund av sin marginaliserade ställning. 
Man har istället i största allmänhet pratat med så många som bara möjligt. 

Fainsteins tredje kriterium, som gör gällande att det är viktigt att involvera andra 
medborgare än enbart de som är bosatta i området, tycks inte vara något som präglar 
BID. Det har varit en tydlig geografisk avgränsning som är avhängd på individens 
boendestatus, dörrknackningarna sker i det aktuella området och mötena som man 
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deltog på i informativt syfte var på boendemöten i området. Alltså finns det en tydlig 
avsaknad av inkludering av medborgare som inte är bosatta i området. Som tidigare 
diskuterat kan dock argument framföras att hyresgästföreningen som ändå fyller en roll i 
beslutsprocessen kan vara en aktör som kan antas vara en samlande representant för 
hyresgästernas intressen. Dock är man enbart en intressegrupp för hyresgästernas 
räkning och dess intressen är således enbart relaterade till områdets hyresgäster och 
eventuellt framtida hyresgäster, det tredje kriteriet fångar in helheten i området genom 
sitt beaktande av andra involverade medborgare i området, till exempel folk som arbetar 
eller har andra ärenden i området. Således uteblir den värdefulla breda inkluderingen 
som tas fasta på i Fainsteins tredje kriterium för en inkluderande beslutsprocess. 

Fastighetsägare Sofielund och hyresgästföreningen är de aktörer som medborgarna 
förmedlar sina åsikter till och har möjlighet att besöka på eget initiativ. Det finns alltså 
inget formellt forum att framföra sina åsikter direkt till politiska aktörer i egenskap av 
beslutsfattare eller för den delen representanter för politiker i form av till exempel 
tjänstemän kring BID-processen. Inte helt olikt kunskapsallianserna så blir 
inkluderingsutvärderingen fokuserad till stor del på andra aktörer än politiker och 
offentliga aktörer, givet att dessa faktiskt är de som är drivande dialogen med 
medborgarna. Detta till trots finns det ändå alla möjligheter att diskutera graden av 
inkludering utifrån det fjärde kriteriet, oavsett förekommande aktörs offentliga eller 
icke-offentliga status. 

Till att börja med finns det anledning att lägga vikt vid hur man mäter 
framgångsrikheten av inkluderingen i BID, det vill säga i form av kvantiteter. 980 
dörrknackningar och 531 av dessa som ledde till ett samtal. Dessutom talar man i termer 
av att det kommit in någon eller några boende varje onsdag som man haft öppet på 
kontoret. Inte någonstans går att finna faktiska redogörelser för synpunkter eller på 
vilket sätt dessa synpunkter har blivit implementerade i projektet. Den här typen av 
mätning av inkludering skulle Arnstein kategorisera som konsultation. Denna typ av 
inkludering, där medborgarna deltar i att delta där deras synpunkter kan reduceras till en 
dörrknackning eller en av 531 synpunkter är ett typiskt symboliskt deltagande. 
Kännetecknande för den konsulterande formen av inkludering är också att man gärna 
ställer en viss typ av frågor som passar för projektets syfte, i detta fallet är renlighet och 
minskad kriminalitet en hög prioritet för att öka attraktiviteten i området, och inte 
någonstans redogörs för synpunkter som avviker från denna målsättning. Det vill säga 
att en rimlig slutsats vore att det under dessa 531 samtal så har det antingen inte 
förekommit någon som uttryck alternativa problemformuleringar eller så har dessa 
synpunkter inte dokumenterats eller tagits i beaktning.  När man har medverkat vid 
mindre lokala boendemöten (vilket är en god möjlighet att klättra upp för 
inkluderingstrappan och faktiskt erbjuda direkta former av inkludering) så har man gjort 
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det i informativt syfte (Hyresgästföreningen 2012), det vill säga meddela de boende om 
projektet och BID-processen. Detta tangerar väl den symboliska inkluderingsformen 
‘informing’ som Arnstein redogör för, inte minst i den bemärkelsen att man av allt att 
döma inte har sysslat med informationsinsamling från medborgarna utan istället har 
medverkat i syfte att informera medborgarna. 

Det finns även anledning att tala om inslag av både manipulering och terapi. Skälen till 
detta är för att BID-processen, till skillnad från den mer experimentella 
implementeringen i beslutsmodellen kunskapsallianser, redan är en etablerad modell 
med tydliga målsättningar och medel för förändring. Renlighet, kameraövervakning, 
tvångsförflyttning av viss typ av verksamhet, marknadsföring av området och 
nybyggnation är samtliga förutbestämda medel för att uppnå målet om att öka värdet på 
bostäder och därigenom förändra befolkningssamansättningen i ett område (Bohman 
2019). En förutbestämd modell på detta vis omöjliggör verkliga möjligheter till 
inkludering och påverkan för medborgarna, det blir därför bara en deltagandeform för 
att förankra modellens idéer hos medborgarna. Inte i någon av de mål eller medel som 
har präglat Sofielund så avviker man från BID-modellens förutbestämda process, därav 
finns det goda skäl att anta att de medborgerliga deltagarformer som erbjudits egentligen 
är ett icke-deltagande inom vilket manipulerande och terapeutiska syften står högt i 
kurs. Undvikandet av problematisering kring frågor som gentrifiering och segregation 
trots den oro som faktiskt har förekommit (Fastighetsägare Sofielund 2019), avsaknaden 
av en mångfald av åsikter och de strategier som på ett aktivt sätt går ut på att prata med 
så många som möjligt och helst individuellt vilket försvårar mobilisering av motstridiga 
åsikter tyder på inslag av både manipulering och terapi i beslusmodellen. Till skillnad 
från de terapiinslag som gick att finna i kunskapsallianserna som tycktes vara mer 
omedvetna så är dessa icke-deltagande inslag i BID-modellen i allra högsta grad 
medvetna, modellen är utformad efter särskilda målbilder, medel för att lyckas med 
detta och metoder för att förankra medborgarna i och informera medborgarna om 
processen. I dessa avseenden har inte Malmö stad och övriga aktörers implementering 
av modellen avvikt från modellens vanliga process. Därför har inte heller 
beslutsprocessen kännetecknats av en hög grad av inflytande över beslutsfattandet i 
enlighet med det fjärde kriteriet. 
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Del 2: Modellerna och värdet ansvarsutkrävande

Kunskapsallianser 
Kriterierna för ett framgångsrikt ansvarsutkrävande i beslutsmodellerna lägger stort 
fokus på aktörer och den inneboende ojämlikhet som finns mellan de olika aktörerna i 
en stadsförnyelseprocess. Denna ojämlika balans ligger främst i frågan om vem som 
sitter på resurserna för att förverkliga projektet, detta är oftast icke-offentliga aktörer 
som bygger och finansierar projektet. 

För att börja i rätt ända så kan man ta avstamp i kunskapsalliansens grundläggande 
premiss. Denna är att man genom dialog och deliberation ska stärka nyanlända och föra 
samman dessa med beslutsfattare (Hållbar Stad, 2019). Förekomsten av beslutsfattare i 
de faktiska kunskapsallianser var dock begränsat men ingångsvärdet var att man i 
samtalsgrupper om 10 till 20 personer skulle samtala med aktörer som föll inom ramen 
för definitionen “representanter från Malmö Stad och Malmö Universitet” (Hållbar Stad, 
2019). Vad vi vet är att två externt inhyrda processledare med tillfällig anställning hos 
Malmö stad närvarade vid möten (Malmö Stad 2017, s. 2), och får därför antas vara 
åtminstone en del av representationen från Malmö stad. Vad vi också vet är att den som 
utlyser synpunkter genom kunskapsallianserna, frågeställaren, i regel är den privata 
planarktiketen eller fastighetsägaren, denna person eller detta företag är också sedan 
ansvarig i att föra synpunkter från möten vidare (Hållbar Stad 2019). Vid den tredje 
kunskapsalliansen var dock Malmö stads representant och frågeställaren för alliansen 
stadens kommunikatör (Smedberg 2019, s. 9-10) Förutsatt att medborgare de facto 
skulle föras samman med beslutsfattare så får man utifrån detta anta att det som åsyftas 
inte är att man i egenskap av medborgare har en direkt dialog med beslutsfattare utan att 
tanken då är att andra aktörer i projektet agerar mellanhand. Dessutom finns det 
anledning att anta att både planarkitekt och i synnerhet fastighetsägare i sig är en aktör 
med särskilda intressen i beslutsprocessen, vilket är ett problem värt att återkomma till. 
Processledarnas närvaro får man anta emellertid är att verka som en expertis för hur 
kunskapsallianserna med fördel bör genomföras och har egentligen inte något uttalat 
syfte att bestämma om det faktiska innehållet i allianserna eller implementera eller 
vidarebefodra synpunkter utan snarare övervaka processen i sin helhet. Dessa bör alltså 
inte heller beaktas som beslutsfattare, dock i egenskap av sin tillsvidareanställning kan 
det argumenteras för att man är representanter för Malmö stad.

Vi kan alltså inte se en tydlig delaktighet från politiska beslutsfattare, det uttalade syftet 
om sammanföring av beslutsfattare och medborgare till trots. Frågan är om detta bottnar 
i det kanske mest centrala problemet av alla för ansvarsutkrävande, nämligen att det inte 
står helt klart vem den beslutsfattande aktören faktiskt är? Otydligheten i 
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kommunikationen om syftet med kunskapsallianserna ger åtminstone skäl att tro att 
beslutsfattare skulle vara närvarande, vilket de tekniskt sett kan ha varit, förutsatt att 
planarkitekterna, fastighetsägarna och processledarna anses vara beslutsfattare. Detta är 
med andra ord inte enbart problematiskt för det andra kriteriet om att politiska 
beslutsfattare ska delta i medborgerliga deltagandeformer utan alltså även för det första 
kriteriet, om tydlighet i rollfördelningen. För medborgare som deltar i syfte att man ska 
talas vid med beslutsfattare är rimligtvis också utgångspunkten att beslutsfattaren sitter 
på andra sidan bordet. Här finns det alltså två scenarier och ett respektive problem för 
båda scenarier. Det första alternativet är att beslutsfattarna de facto inte deltog (förutsatt 
att beslutsfattarna alltjämnt är folkvalda politiker), då är problemet uppenbart så att man 
inte får kommunicera med beslutsfattaren samt att det blir otydligt för medborgaren vem 
som är ansvarig. Det andra alternativet är att det informella beslutsfattarna faktiskt var 
närvarande och är de icke-offentliga aktörer som redogjorts för ovan, detta är 
problematiskt av det uppenbara skälet att dessa aktörer inte kan utkrävas ansvar av 
medborgarna eftersom de inte är politisk tillsatta och således inte kan avsättas på 
medborgarnas begäran. Det bästa hypotetiska alternativet vore att politiskt folkvalda i 
egenskap av ansvariga för projektet och beslutsfattare skulle medverka direkt, 
alternativt genom offentliga tjänstemän verksamma i den ordinarie förvaltningen för 
respektive politikområde. Detta skulle då innebära direkta möjligheter att utkräva ansvar 
och en ökad tydlighet i vem eller vilka som ska utkrävas ansvariga. 

Uppenbart är att mängden aktörer med olika uppgifter och syften, både av offentlig och 
icke-offentlig status bör vara förvirrande för en medborgare som saknar en omfattande 
kunskap om den komplexa sammansättningen, vilket man får anta var ett problem i 
kunskapsallianserna givet språkförbristningar och medborgarskapsstatus på deltagande 
medborgare (Malmö Stad, 2017). Även om, numera så gott som alla projekt involverar 
en mängd aktörer med finansiella muskler och påverkan på ett projekt, så kan 
åtminstone problemet med ansvarsutkrävande till stor del reduceras förutsatt att man är 
tydlig i relationen med medborgaren. Problemet här blir alltså inte bara att det de facto 
är så att vi har en omfattande spridning av makt och ansvar mellan politiska 
beslutsfattare och externa aktörer, utan att vi dessutom har en så pass komplicerad 
utformning i den faktiska dialogen med medborgarna att även dessa inte ges möjligheter 
att få klart för sig vem som är ansvarig och därav kan ansvarsutkrävas. Detta tangerar 
alltså det första kriteriet för ansvarsutkrävande där kunskapsallianserna i praktiken 
belyser vilka problem som kan föreligga med flertalet aktörer involverade i processen 
och således en otydlighet i rollfördelningen.

Tidsaspekten är också en intressant parameter där vi vet att planprogrammet för 
Amiralstaden godkändes redan 2015 (Malmö Stad 2017:2), bolaget som skulle arbeta 
med detaljplanerna påbörjade arbetet i början av 2017 (Ekström 2017) medan den första 
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pilotversionen av kunskapsallianserna ägde rum med start i slutet av 2017 (Smedberg 
2019, s. 8). Då arbetet med detaljplaner som tar sin utgångspunkt i planprogrammet som 
etablerats två år tidigare redan är i full gång och pilotprojekt för kunskapsallianserna 
först äger rum nästan ett år efter att arbetet med detaljplanerna har inletts finns det 
anledning att utifrån det tredje kriteriet om tidig inkludering i beslutsprocessen för 
medborgarna ifrågasätta och kritisera kunskapsallianserna. Med så pass sen involvering 
blir syftet att i bästa fall diskutera planer som antingen redan beslutats eller är långt 
arbetade i andra sammanhang där medborgarna inte är involverade. I värsta fall 
diskuterar man inte ens dessa, utan ägnar sig åt andra deltagandeformer vilket framgick 
i analysen för värdet inkludering. Detta blir alltså ytterst problematiskt för det tredje 
kriteriet för ansvarsutkrävande, då transparensen som en tidig inkludering möjliggör 

uteblir.

BID
Syftet med kunskapsallianserna, att nyanlända medborgare skulle sammanfogas med 
beslutsfattare skiljer sig fundamentalt från syftet med BID. För BID, till skillnad från 
kunskapsallianserna är hela syftet med BID att ha en mångfald av aktörer 
(Fastighetsägare Sofielund 2019). Dessutom menar man att hela projektet är på 
näringslivets initiativ (Fastighetsägare Sofielund 2019). Medborgarnas kontakt med 
projektet har huvudsakligen varit dels genom insamling av åsikter från en stor mängd 
dörrknackningar med påföljande samtal och genom att besöka det tillfälliga kontoret 
mellan 13-16:30 under onsdagar (Hyresgästföreningen 2012). Vem är det då som sköter 
kommunikationen med medborgarna? Som med all tydlighet framgick i diskussionen 
kring värdet inkludering så var det alltså de icke-offentliga aktörerna Fastighetsägare 
Sofielund och hyresgästföreningen (Hyresgästföreningen 2012). Det är 
hyresgästföreningen som sammanställer statistik från samtalen och i händelse av att 
man finner det nödvändigt vidarebefodrar synpunkter till samråden med andra aktörer i 
projektet (Hyresgästföreningen 2012). 

I relation till kriterierna är det intressant att börja med att ta utgångspunkt i det faktum 
att projektet genomförs på näringslivets önskan. Detta är med andra ord ytterligare ett 
lager av oklarhet i förhållande till ansvaret över projektet. Det vi vanligtvis ser, även i 
kunskapsallianserna, är att projektet, trots sina ibland komplexa relationer med 
utomstående aktörer, åtminstone är initierat av kommunen eller politiker själva. Om 
kommunen varken initierar eller för en dialog och inhämtar synpunkter från 
medborgarna, vilka möjligheter till ansvarsutkrävande föreligger då? Det finns till synes 
inte ens en avsikt att ge sken av, att man på något sätt är initerande, drivande eller 
ansvariga för någon del av projektet, en tydlig signal på detta är hur information eller 
marknadsföring om BID-processen eller projektet lyser med sin frånvaro från 
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kommunens sida. Detta i tydlig kontrast med vad som brukar vara fallet i samband med 
kommunala stadsförnyelseprojekt. Själva implementeringen av projektet i form av att 
sätta upp kameror, tillrättavisa medborgare eller städa upp efter dessa utförs inte av den 
offentliga verksamheten utan är både på initiativ och pådrivet av privata aktörer 
(Fastighetsägarna Sofielund 2019). Problemet blir här således att det råder otydlighet i 
rollfördelningen i enlighet med det första kriteriet. Givet att det övergripande ansvaret 
tycks ligga på icke-folkvalda och icke-offentliga aktörer så försvåras möjligheterna till 
ansvarsutkrävande. Det icke-existerande deltagandet från beslutsfattare och det 
offentliga i sin helhet i dialogen med medborgarna är uppenbart problematisk i 
förhållande till det andra kriteriet. 

Det man däremot skulle kunna hävda är att inhämtande av synpunkter (i enlighet med 
det tredje kriteriet) sker på ett ganska tidigt stadium. Detta ökar transparensen kring 
projektet. För att vidare öka möjligheterna till ansvarsutkrävande hade det dock varit att 
föredra att politiska aktörer och beslutsfattare i någon mån hade varit delaktiga i denna 
tidiga inkludering i enlighet med de andra kriterierna. Med den begränsade och i många 
fall otillräckliga inkluderingen i implementeringen av BID i Sofielund i åtanke så hade 
en politisk delaktighet från offentliga aktörer varit nödvändig för att öka transparensen 
och således kunna utkräva ansvar. Detta visar också hur inkludering och 
ansvarsutkrävande likt många andra demokratiska värden inte sker i ett isolerat vakuum 
utan är beroende av varandra eller i vissa fall oförenliga. 

Avslutande reflektioner
Av analysen framgick ett antal saker som kort kan vara värt att poängtera ytterligare. 
Det första är att kunskapsallianser och BID, trots att modellerna i vissa avseenden hade 
fundamentalt olika målbilder och problemformuleringar, ändå i många avseenden gick i 
samma fällor gällande värdeuppfyllandet. Detta kan tänkas förklaras av det faktum att 

värdena inkludering och ansvarsutkrävande kräver liknande förutsättningar för att kunna 
uppfyllas i en beslutsprocess. Det fanns redan i analysramen tecken på att dessa värden 
inte på något sätt var oberoende av varandra, till exempel bygger ett av kraven för 
ansvarsutkrävande på en tidsmässigt tidig inkludering av medborgare. Kriterier både för 
inkludering och ansvarsutkrävande belyser också betydelsen av offentliga aktörer i olika 

avseenden. Värdenas beroende till varandra går inte att förbise, bristande inkludering 
ökar kraven på möjligheter till ansvarsutkrävande. Detta går dock åt två håll och är 
därför inte på något sätt entydigt negativt, en inkluderande beslutsprocess ökar 
möjligheterna för att processen är transparent och att kraven på ansvarsutkrävande 
därigenom uppfylls. 
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Ett hinder för detta som framgick under analysens gång som förtjänar att belysas 

närmare, var det faktum att ett medborgerligt deltagande bör skiljas från en 
medborgerlig inkludering. Detta framgick både för kunskapsallianserna och BID, trots 
att man arbetade med helt olika typer av deltagande. Det sätter också fingret på det som 
varit ett genomgående normativt problem som belysts genom stora delar av uppsatsen, 
nämligen att deltagande inte har ett intrinsikalt värde, utan vem som deltar, hur man 

deltar, vilka aktörer som deltar, vilka frågor som avhandlas, hur frågorna avhandlas, 
vilka mål som ligger till grund för processen och så vidare är det som har betydelse för 
hur inkluderande en beslutsprocess är. 

En annan analytisk poäng är att kommunens beroendeställning till utomstående aktörer 

skapar intressekonflikter och i förlängningen värdekonflikter. Icke-offentliga aktörer har 
inte samma krav på sig att uppfylla demokrativärden i sin verksamhet, i realiteten har 
sådana aktörer inget ansvar gentemot medborgare utöver det som uppstår ur välviljan. 
Därför har det också uppenbarat sig att det finns en direkt konflikt mellan komplexa 
sammansättningar av aktörer i beslutsprocessen och demokrati. Med bristande 

kommunala resurser och ett betydande ansvar på kommunernas verksamhet att sköta 
försörjningen av bostäder och att planera städerna ter detta sig vara en svårstoppad 
utveckling. 
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