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Presentation Notes
Jennifer: Migrants are generally conceived as a user of the urban fabric. Typically seen as passive in the production of the  urban environment. ”Speak to larger issues”. Syrainer came to Stälje 1967 och satte sin prägel på staden väldigt tidigt. Spaces that were being built were not perceived as equal. ”A problem from the beginning” – yes in planning reserach but ni in jennifers perspective. Urban design from below. How buildings acumulates into a large urban change. Shortcoming in current urban analysis, Sorkin – ”we have reached end in urban design”. Non-plan, advocacy plan, The power plan to city are mainly places at the planners power. The un-planned cities, what happends after planners leave? (Jeffrey Hou). ”Oppsitional approach” – people are seen as informants but not as producers. How are residents and planners working together over time to make plans. Syrian immigration questioned this model of equality – how reconcile that with difference that people bring with them? How do we think about what a public space is today?”Betong bygger bättre samhälle”. ”God bostad idag och i morgan”. – Standarder som var tvungna att ikorporeras i bostadsbyggande på 1960talet. Ronna centrum: Abfs studielokal, New Swedes in the new town. – are users following the codes of deisgn 1965? Single familly housing, ”Lina”, ett område vars tomter kom att köpas av srianminoriteterna. Large long and small houses. De använde husen för att komplettera och vidareutveckla det som inte gick att göra i miljonprogramshusen. Moralisk kris i planeringsavdelningein. ”Tasteless palaces” – planeringens åsikterMexitegel



Vem har makten att skapa folkets röst?  

• Om den statliga och kommunala demokratipolitiken och 
medborgardialoger. 

• Om ”förortspolitiken” och ”samverkan” med det lokala 
civilsamhället. 

• Om förortsrörelsen och ”orten” som politisk gemenskap 
• Om folkbildningen i det nya politiska landskapet 

 
 
 



Statlig politik för inbjudet deltagande 

Politiskt deltagande mellan val utvecklas på 
kommunal nivå genom medborgardialog: 
dialogmöten, fokusgrupper eller 
medborgarpaneler i 75 % av kommunerna.  
 
Regeringen vill att fler ska få tillgång till 
verktyg som möjliggör deltagande.  
 
Politiska processer ska göras mer 
tillgängliga för invånarna och ”sänka 
trösklarna för att framföra synpunkter”.  
 
 
 



Medborgardialoger: en kort historik 

• Idén om deltagande demokrati genom öppnande av fler 
deliberativa rum eller ”mini-publiker” 

• Från radikala rörelser och kritisk teori till global 
utvecklingspraktik uppmuntrat av IMF, Världsbanken och 
FN 

• 1990-talets maktutredning: välfärdsstaten inte längre 
möjlig 

• Demokratiutredningen (2001) menar att legtimitet inte 
längre kan stärkas genom välfärd och trygghet, utan 
genom deltagande och deliberativa procedurer.  

• Sveriges kommuner och landsting inleder projektet 
”medborgardialog” 2006 och är idag tongivande aktör 



Vad är medborgardialog i praktiken? 

• Reguljära råd: unga, äldre, funktionshindrande, 
invandrargrupper m.fl. betydelsefulla för att upprätthålla 
kommunikation under lång tid. Exklusiva och konsultativa. 

• Spontana processer: rum som öppnas efter behov för 
tidsbegränsad interaktion i politiska frågor.  

• Inga hårda föreskrifter från staten 
• SKL: en medborgardialog ska vara integrerade i 

kommunens etablerade beslutsfattande processer.  
• Medborgardialoger hänger dock fritt i beslutsprocessen 
• Exempel: dialog i stadsbyggnadsprocesser 

 
 
 



Hur sker kommunikationen 
på mötet?  
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Delegering av auktoritet och makt?  
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”Alltså måste 
man hitta ett sätt 
att uppmuntra 
maximal nivå av 
minimalt 
deltagande.” 
 
(Colin Crouch, 2011 s. 118) 



Förortspolitiken: statlig segregationspolitik 

• Kommunala / statliga utvecklingsprogram riktade till 
utsatta områden 

• Selektiva, områdesavgränsade, ad-hoc, 
samverkansorienterade där mål och medel särkopplas.  

• Efter 40 år av projekt har de permanentats: ny myndighet 
etablerat för att motverka segregation 

• Kritik: segregation är en struktur fråga som rör hela 
samhället och inte de varierande antal utpekade 
segregerade stadsdelarna 

• Försvar: projekten gör livet mer drägligt efter resurser 
omfördelas till lokala angelägenheter.  



Förortspolitiken ett demokratiskt spel 





”Orten” som social och politisk gemenskap 





Ortens motoffentligheter: rum för demokrati 

Nancy Fraser: 
Motoffentligheterna har en dubbel 
karaktär: de fungerar som rum för 
reträtt och omgruppering, samt 
som baser och träningsläger för 
den ideologiska konstruktionen av 
motståndets kultur och stärkande 
av dess handlingskraft. 



Infrastruktur för oglamorösa motståndsrum 



Folkbildnings roll?  

Demokratisering: En kollektiv social mobilisering som 
bemäktigar varje persons och kollektivs effektiva deltagande 
och röst i avgörande beslutsfattande processer.  
 
Demokrati är inte bara ”tillit” eller ”kunskap” om det 
representativa styrelseskicket utan människor som 
tillsammans löser sina egna problem och styr sig själva. 
 
Studiecirkeladministration eller en infrastruktur för ortens 
motoffentligheter? 
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