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Abstract
In this undergraduate thesis you will venture on a journey through the land of democratic
values and urban planning. My research question is stated as: whether or not urban planning
can show effects on democratic values and whether or not the municipalities in Sweden takes
these possible effects into account when planning their city centres. You will in my theory
part of this thesis be able to read about different views on urban planning and on democracy.
Famous authors like Robert D. Putnam and Richard Florida will be examined as well as other
theorists on democracy and urban planning. To be able to map whether or not urban planning
matter I have done a thorough research on two cases of urban planning in two of Sweden’s
smallest municipalities. Both of them have fairly recently rebuilt their urban centres and my
research will try to show how this new urban planning has influenced the democracy in those
regions. This research will show to you that thoughts, that urban planning affects the
democracy, actually exist and affect the ones who execute and plan the urban centres in the
municipalities. On the question whether or not there exist a correlation between urban
planning and a well functioning democracy this research will show that no such link is
recognizable and that urban planning, for the two cases, did not matter.

Key words
Urban planning, town-square, democracy, social capital, the creative class, Färgelanda,
Karlsborg, Väst-SOM. Stadsplanering, torg, demokrati, socialt kapital, kreativa klassen,
Färgelanda, Karlsborg, Väst-SOM.
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Förord
Idén till den här uppsatsen kom när jag besökte min hemkommun för ett par år sedan. Jag
hade nyligen läst artikeln The New Capitalism av Richard Sennett där han diskuterar hur den
nya sortens kapitalism tvingar människor att skapa sin identitet i de geografiska platser som
fanns nära, än att som tidigare identifiera sig med sina jobb. Sennett förordade då att man så
långt som möjligt borde bygga om sina offentliga platser till att vara så neutrala som möjligt,
för att få människor att socialisera sig med varandra istället för att segregera och särskilja sina
identiteter.1 När bussen då närmade sig centrumet i min lilla hemkommun möttes jag av en
helt ny vy. Där det tidigare bara hade varit en parkering stod nu ett stort kommunhus med
bibliotek, arbetsförmedling, café och flera andra applikationer. Det hade också rests nya
statyer och konstverk runt centrumet och det var tydligt att den lilla kommunen hade valt att
investera mycket pengar i sitt nya, moderna, centrum. Det var då jag ställde mig frågan som
skapade förutsättningarna för denna uppsats: Vad var det som gjorde att man bestämde sig för
att bygga om och satsa så mycket pengar på ett nytt centrum och finns det några effekter i vårt
samhälle av att just planera städer, som man så ofta gör?

1

Sennett (1997) The New Capitalism
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1. Introduktion
Att satsa pengar på att renovera och planera om centrum är ingen ny företeelse utan har
funnits som möjlig ”lösning” på diverse problem i samhället. Miljonprogrammet som
genomfördes i Sverige under 1960-1970-talet är ett typexempel på hur politiker och
tjänstemän försökt planera vår närmiljö för att skapa ett starkare och bättre samhälle med en
starkare demokrati.2 Än idag diskuteras det flitigt om stadsplaneringens betydelse för vårt
samhälle, både ekonomiskt och demokratiskt. Under vintern 2006 skedde till exempel en
protestaktion i Paris, Frankrike, mot den växande hemlösheten som till stor del uppkommit av
det nya sättet att planera städernas centrum, som fallit till fördel för den rikare borgerliga
klassen.3 Stadsplaneringen har enligt Catharina Thörn fortfarande en stor betydelse för
samhällsplanerarna och att bygga en attraktiv stad står som högsta prioritet bland många
politiker.
”Det gäller att synas och sticka ut. Fokus riktas därför mot städernas kärnor – hur kan
dessa utvecklas till de kreativa, pulserande och spännande miljöer som alla politiker och
köpmän drömmer om?”4

Det är tydligt att det finns en uppfattning bland många människor om att stadens utformning
påverkar många aspekter av våra liv men finns det någon grund i denna föreställning om
stadsplaneringens demokratiska effekter? Och, har kommuner i Sverige liknande
uppfattningar på deras egna centrum och torg?
En ombyggnation av ett torg eller centrum kostar väldigt mycket pengar för en kommun och
dess medborgare. När ett kommunfullmäktige tar beslut om ombyggnad påverkar det alla i
den regionen, både ekonomiskt och fysiskt. Det är därför intressant att ta reda på om
beslutsfattarna och de som genomför besluten har några uppfattningar om att
ombyggnationerna av torgen skall påverka vår demokrati. Det är också intressant för oss alla
att veta om denna ombyggnad har effekter vi kanske förutsätter eller inte förutser för att få
möjligheten att veta om insatsen är värd våra pengar. Akademiskt ser jag många fördelar med
att utveckla denna uppsats. Förhoppningen är att denna studie skall kunna ge en lite bättre
inblick på huruvida stadsplaneringen är en faktor för en lyckad och effektiv demokrati.
Tanken är att i denna studie undersöka relationen mellan stadsplanering, i mitt fall nybyggnad
av centrum och torg, med några huvudsakliga demokratiska värden och dessutom försöka
kartlägga kommunernas uppfattningar om stadsplanering. Med demokratiska värden menar
jag olika variabler som tidigare forskare har tagit fram som faktorer till en lyckad demokrati.
Tanken är alltså att stadsplanering inte direkt påverkar demokratin utan istället är en tidigare
outforskad faktor bakom olika demokratiska värden, som till exempel mellanmänsklig tillit.

2

Lago (2004) Makt, planering och miljonprogrammet sidan 16-20
Thörn, Catharina Vem får rätt till staten Fria Tidningen Hämtad 2009-05-12
4
Ibid. Hämtad 2009-05-12
3
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Målet för studien är att kartlägga huruvida stadsplanering, med fokus på planering av torg, är,
eller inte är, en bakomliggande faktor till hur demokratiska värden kan utvecklas i en region.
Det torde sig vara logiskt att ett väl planerat centrum ökar genomströmningen av människor
och föreningar och på så sätt borde stadsplaneringen faktiskt påverka både det sociala
kapitalet och den deltagande demokratin. Till min vetskap har inte heller en liknande studie av
Sveriges mindre kommuner och deras utveckling av torg och socialt kapital till dags dato
genomförts. Visar det sig att stadsplaneringen och torget har en stark påverkan på hur folk
deltar och lever sina sociala liv kommer denna studie att komplettera eller i vissa fall till och
med att motsäga många av statsvetenskapens mer kända teorier om demokrati. En utförligare
diskussion över vilka demokratiska värden som är viktigast för att mäta demokrati,
definitioner av demokrati och vad stadsplanering är, följer i kommande teoridel.

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är, som tidigare nämnt, att utveckla den statsvetenskapliga
förståelsen av hur stadsplanering påverkar olika demokratiska värderingar. Huruvida
stadsplanering påverkar värden som socialt kapital är ett relativt outforskat område och då
särskilt på en svensk kommunnivå. De flesta undersökningar som innehåller socialt kapital
vänder sig snarare mot hur till exempel föreningslivet påverkar demokratin medan min
uppsats kommer att undersöka hur stadsplanering kan påverka en demokratisk faktor som
föreningslivet.
Genom denna uppsats hoppas jag klargöra hur viktig, eller för all del, hur oviktig
stadsplanering kan vara för demokratiska värden. Detta gör min studie intressant för de
kommuner som planerar att renovera sina centrum. Om relationen mellan stadsplanering och
demokrati visar sig vara positiv skulle detta vara ytterligare incentiv för att bygga om sitt
centrum. Om det visar sig att det inte finns något tydligt samband talar det snarare emot att
bygga om sitt centrum, det vill säga, om utgångspunkten är att gynna demokratiska
värderingar i kommunen.

1.2 Frågeställningar
Min huvudsakliga frågeställning för denna uppsats lyder således:
Kan planering av torg ändra förutsättningarna för demokrati och på så sätt ge effekter på
demokratiska värden?

Där planering av torg blir den oberoende variabel som påverkar/inte påverkar den beroende
variabeln demokrati och de demokratiska måtten mellanmänsklig tillit, valdeltagande och
medborgarnas deltagande i politiken.
För att kunna kartlägga effekterna av torgplanering anser jag att det också är viktigt att få en
inblick över hur de som tar beslut om och de som sköter detaljplaneringen av torgen tänker
om stadsplanering och dess effekter på demokrati. För om de som planerar torgen inte tar i
anspråk att torget har några effekter på demokrati kanske torgen inte heller planeras på ett sätt
som skapar en utveckling av demokratiska värden. Min andra problemformulering tar därför
en mer deskriptiv ansats och lyder:
6
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Finns det några uppfattningar om att torget och dess planering påverkar demokrati på
något sätt hos de som detaljplanerat och genomdrivit besluten av ombyggnader av torg
och har dessa uppfattningar influerat planeringen av torget?

2. Teorier om stadsplanering och demokrati
Här nedan följer en genomgång av de teorier och operationaliseringar som är behövliga för att
kunna svara på ovan nämnda frågeställningar om stadsplaneringens effekter på demokrati och
föreställningar om just stadsplanering. Litteraturgenomgången börjar med en genomgång av
vad stadsplaneringen kan ha för betydelse för demokratin och hur olika teorier om
stadsplanering är utformade. Den avslutande delen av teorigenomgången behandlar ämnet
demokrati och olika sätt att operationalisera dessa begrepp.

2.1 Stadsplaneringens betydelse för demokrati
Stadsplanering och dess påverkan på demokrati är ett relativt outforskat område i den
akademiska världen och de mesta av litteraturen om stadsplanering handlar till stor del om
dess effekter på ekonomin och tillväxten. Den här litteraturgenomgången kommer, till viss del
vara teoriutvecklande och därför försöka applicera dessa teorier om stadsplanering utifrån ett
demokratiskt perspektiv samt även använda teorier om demokrati, i ett försök att skapa en bild
av hur stadsplanering teoretiskt sett kan påverka demokratin.
Enligt Matthew Carmona är stadsplanering en av de viktigaste faktorerna för en stads
ekonomiska utveckling. En stark ekonomisk tillväxt torde också vara en grogrund för en stark
demokrati. Han menar i sin artikel Controlling urban design part 2: Realizing the potential att
Glasgow efter sin ombyggnad av sitt torg lyckades vända på en negativ ekonomisk konjunktur
till en positiv och med den nya planeringen lyckades staden attrahera nya industrier och
företag.5 Carmona påvisar detta genom att undersöka hur Glasgow planerat sitt centrum och
jämföra utvecklingen hos liknande städer som valt att inte bygga om sitt centrum. I Glasgows
bestämdes det att nybyggnationerna skulle eftersträva en lokal design som tog hänsyn till
regionens kultur och tidigare arkitektur.6 Detta menar både Carmona och Charles Bohl är en
av nyckelfaktorerna för att lyckas med stadsplanering.7 Det är alltså enligt dessa forskare
viktigt att man tar till vara på den lokala arkitektur som finns i regionen för att få
medborgarna att känna sig delaktiga och välkomna i sin hemstad. Carmona diskuterar också
hur Manchester valde att bygga om sitt centrum och lät medborgarna lämna förslag på hur
ombyggnaden skulle se ut. Detta gjorde att befolkningen kände sig mer deltagande och att de
fick vara med att bygga sin egen stad. Deltagande i processen av stadsplaneringen skulle
således kunna påverka hur det sociala kapitalet och andra demokratiska värden utvecklas efter
planeringen och skulle därför kunna vara en intressant faktor att undersöka i min studie.
Något som brukar benämnas New Urbanism är vad Charles Bohl beskriver som en annan
nyckel för att utveckla staden. New Urbanism innebär att man skall sträva efter att bygga om
5

Carmona (1996) Controlling urban Design sidan 179-181
Ibid. sidan 183-188
7
Bohl (2000) New Urbanism and the City
6
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stadens centrum efter vissa kriterier. Dessa kriterier kan vara till exempel att man bör blanda
boende- och kommersiella områden med varandra för att öka genomströmningen av folk i
centrumet. Staden skall inte bara vara ett ställe där man bor utan man skall också leva och
göra sina vardagliga sysslor där. Stora köpcentrum utanför staden är alltså ingenting att
förorda.8 Öppna ytor och olika promenadstråk är också viktigt för att centrum att ha.
Människor vill inte leva trångt utan ett utrymme för promenader och en öppen plats att
mötas.9 I Lynne B. Iglitzin artikel The Seattle Commons visar hon, i en fallstudie av Seattle,
att New Urbanisms teorier faktiskt har använts när staden planerat om sitt torg.
Stadsplaneringens betydelse verkar således stark i samhället.10 Frågan är dock fortfarande hur
mycket påverkar stadsplaneringen i skapandet av en stark demokrati?
Även i Sverige har stadsplanering haft en framstående funktion och använts flitigt genom
decennierna. Ett exempel på stadsplanering i Sverige kan vara miljonprogrammet som
inleddes på 1960-talet men redan på 1800-talet fanns tankar om stadsplaneringens vikt för
samhället.11 I Lina Lagos avhandling om miljonprogrammet och stadsplanering beskriver hon
hur miljonprogrammet påverkat det svenska samhället och hur tankarna bakom
miljonprogrammet inte endast var att bygga en miljon nya bostäder utan också ett sätt att
skapa demokrati. I hennes avhandling citeras S. Lövgren, som beskriver miljonprogrammet
som ett ”/…/byggande(t) av ett bättre och rättvisare samhälle med hjälp av luftiga, ljusa
lägenheter i höghus omgivet av grönska. De sociala och ekonomiska klyftorna skulle bort, den
sociala omsorgen skulle utvecklas och demokratin skulle genomföras.”.12 Uppfattningarna om
att stadsplanering kan påverka samhället och användas för att skapa ett starkare samhälle har
således funnits i Sverige under lång tid och tidigare försök att påverka demokratin genom
stadsplanering har funnits.
Åter till diskussionen om hur stadsplaneringen skall se ut. I Sennetts artikel The new
Capitalism hävdar han, i motsats till Carmona och Bohl, att lokal arkitektur snarare är
negativt för demokratiska effekter som kommer från stadsplanering. 13 Sennett hävdar att den
nya kapitalismen har gjort att människors arbetssituation inte längre ser likadan ut som den
gjorde förr. Det finns färre fasta arbeten och individen har numera kravet att alltid vara
flexibel och vara beredd på att byta jobb ofta för att överleva. Detta gör att individen inte
längre kan identifiera sig med sitt arbete utan måste istället då identifiera sig med sin närmiljö
eller andra geografiska områden som fortsätter vara konstanta.
“As the shifting institutions of the economy diminish the experience of belonging
somewhere special at work, people's commitments increase to geographic places like
nations, cities, and localities.”14

8

Bohl (2000) New Urbanism and the City sidan 764
Iglitzin (1995) The Seattle Commons sidan 622
10
Ibid. sidorna 631-633
11
Lago (2004) Makt, planering och miljonprogrammet sidan 16
12
Lövgren (1999) Den nya tidens samhällsplanering sidan 251
13
Sennett (1997) The new capitalism sidan 176
14
Ibid. sidan 162
9

8

Högskolan Väst
Internationella programmet för politik och Ekonomi
Examensarbete i Statsvetenskap 15 ECTS

Den fungerande Stadsplaneringen
Torget och Demokrati
Sebastian Lundmark

Sennett anser således att det, med en viktigare funktion av staden, är viktigt att arkitekturen
och planeringen skapar en närmiljö där alla människor kan trivas och delta. Det är alltså inte
något positivt att planera efter lokal arkitektur efter som detta kan segregera vissa
folkgrupper. Istället ska man bygga så neutrala områden som möjligt för att öppna upp för alla
individer och med neutrala och ”tråkiga” centrum kommer individerna att sluta identifiera sig
med sin närmiljö och istället diskutera och interagera med varandra på ett djupare sätt. 15 Ett
neutralt centrum skulle således öka deltagandet.
Stadens utformning blir allt viktigare för individer och samhället i den nya ekonomin. Detta är
en tanke som både Wooley, Spencer och Richard Florida skriver under på.16 Richard Florida
hävdar i sin bok Cities and the creative class att geografin inte alls är död i den nya ekonomin
som vuxit fram. Det är sant att ny teknik och internet har gjort att många affärer och företag
har försvunnit ur ”rummet” men likväl visar städerna en allt viktigare betydelse för såväl
individer som ekonomisk tillväxt och innovationskraft.17
Richard Floridas teori är, att det inte är ett starkt samhälle som skapar ekonomisk tillväxt i en
region utan snarare det humana kapital som befinner sig i regionen. Det är de människorna
med stark drivkraft och innovationsrikedom som gör att en region kan utvecklas och skapa
ekonomisk tillväxt. Florida kallar dessa individer för den kreativa klassen. Det är dessa
människor som bär på en ny och fräsch innovationskraft som gör att ett samhälle kan blomma
ut.18 För dessa människor är det inte längre viktigt att man har ett särskilt arbete på ett särskilt
företag utan snarare är det själva livskvalitén i det närområde som finns runt individen som är
det viktiga. Den kreativa klassen lockas därför inte till områden där de intressanta företagen
finns utan snarare till de kulturella ”smältdeglar” och städer som kan tillhandahålla med den
kultur som är intressant. Cafér, uteställen, konst, teater och kultur blir alltså allt viktigare i den
nya ekonomin och för staden. Precis som Sennett hävdar Florida att platsen spelar allt större
roll och vad som finns i staden blir allt viktigare för att en region skall utvecklas och
fungera.19
Florida hävdar som sagt att platskvalitet är det som är viktigt att utveckla i staden. Med
platskvalitet menar Florida att man ska ta hänsyn till vad som finns, vad som händer och
framförallt vem som finns.
”Vem som finns: En mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter så
att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället”20

Det blir allt viktigare för staden att öppna upp för mångfald och skapa en platskvalitet som
möjliggör ett heterogenare samhälle. Ett heterogent samhälle gör det möjligt för fler folk att
15

Sennett (1997) The new capitalism sidan 163
Wooley, Spencer, Dunn och Rowley (1999) Child as Citizen sidan 258 och Florida (2005) Cities and the
creative class sidorna 27-28
17
Florida (2005) Cities and the creative class sidorna 28-29
18
Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt sidan 265
19
Sennett (1997) The new capitalism sidan 163 och Florida (2001) Den kreativa klassens framväxt sidan 262 och
277
20
Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt sidan 277
16

9

Högskolan Väst
Internationella programmet för politik och Ekonomi
Examensarbete i Statsvetenskap 15 ECTS

Den fungerande Stadsplaneringen
Torget och Demokrati
Sebastian Lundmark

trivas och att umgås med andra än likasinnade. Detta gör att individer börjar utforska andra
sfärer av det sociala livet och deltagandet i samhället ökar.
Florida hävdar alltså att en stad präglad av mångfald skapar ett starkare samhälle där
individerna lär sig hantera konflikter och diskutera med varandra. Florida hävdar därför att
Robert D. Putnam har fel i att det är det sociala kapitalet som skapar den ekonomiska
tillväxten i en region utan att det är snarare är den kreativa klassen som är drivkraften för
utveckling och den kreativa klassen lockas till platser med hög öppenhet för mångfald.
Florida hävdar också att det är viktigt vad som händer i centrumet. Det måste finnas tillgång
till kulturliv, caféer, bibliotek och andra kulturella företeelser för att den kreativa klassen skall
frodas och lockas. Masskonsumtion, ”multimediacirskusliknande sportarenor” och färdiga
turiststråk är inget att föredra i en stad eftersom detta inte skapar ett deltagande i kulturen
bland individerna utan snarare ett passivt beteende som hämmar utvecklingen. 21 Putnam
hävdar även han att en masskonsumtion av kultur skadar deltagande och det sociala kapitalet.
Om folk inte skapar musik och deltar i evenemang utan bara passivt konsumerar kultur så
skapas inget socialt kapital eller tillit mellan individer.22 Enligt Florida bör alltså de
funktioner som finns på torget vara en lösning på deltagandet i kulturen och bör således
påverka hur regionen utvecklas. För att sammanfatta Floridas tankar om stadsplanering kan
man hävda att utan ett centrum som arbetar för att öka deltagandet förfaller staden. Enligt
Floridas teorier kan man utläsa att stadsplaneringen faktiskt kan ge positiva demokratiska
effekter och inte bara ekonomiska. Men fortfarande finns det ingen tydlig teori om hur
stadsplanering påverkar demokratin. För att föra studien vidare följer därför här under en
djupare förklaring på vad deltagande, socialt kapital och demokrati kan innebära och hur
dessa begrepp kan ha betydelse för demokratin och stadsplaneringen.

2.2 Att definiera Demokrati
För att förstå och göra frågeställningen Kan planering av torg ändra förutsättningarna för
demokrati och på så sätt ge effekter på demokratiska värden mätbar måste vi först gå igenom
de olika demokratisyner som är intressanta för studien. Det finns mängder av olika syner på
ett av de viktigaste styrelsesätten för statsvetenskapen, nämligen demokrati. Men den här
litteraturgenomgången kommer endast att fokusera på ett fåtal av dessa på grund av att
Sverige ofta brukar beskrivas som en representativ demokrati där valet till riksdagen och
kommunfullmäktige är den ytterligaste demokratiska akten. Men den svenska demokratin
anses också ha deltagande aspirationer där medborgarna skall integreras i den demokratiska
processen även mellan valen.23 Vi kommer därför endast gå igenom den deltagande
demokratins aspirationers så väl som valdemokratins. För att få en bild över vad det är som
gör att en demokrati fungerar kommer även en genomgång av Robert D. Putnams teorier om
vilka förutsättningar som är viktiga för att få en demokrati att fungera bättre eller sämre. Med
hjälp av dessa teorier, om demokrati och de tidigare nämnda teorierna om stadsplanering,
kommer ett analysschema kunna skapas som skall användas för att analysera de demokratiska
21

Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt sidan 277
Ibid. sidan 317
23
Norén Bretzer (2006) Indikatorer för uppföljning av demokratiutvecklingen i Sverige sidorna 15-17 och 88
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aspekterna av torgets planering och effekter. Med demokratiska värden, som nämns i
problemformuleringen, kommer jag härmed mena de värden som kan användas för att mäta
demokrati, då i huvudsak valdeltagande, föreningsaktivitet, deltagande i politiken och
mellanmänsklig tillit. Men låt oss först börja med vad de olika värdena innebär och hur man
mäter dessa.
2.2.1 Valdemokrati

Valdemokrati är det som oftast förknippas med dagens moderna demokrati. Valdemokrati
innebär att den yttersta funktionen av demokratin är de val av representanter som görs vid
regelbundna tidsintervall. En valdemokrati kan därmed vara en typ av representativ demokrati
där man, i motsats till direkt demokrati, väljer en individ som representerar en större grupps
åsikter i ett parlament eller liknande.24 Medborgarna utövar då sin yttersta demokratiska makt
endast i valet av representanter. Mellan valen är det representanterna som handhar demokratin
medans medborgarna sköter sina andra viktiga sysslor. Detta skiljer sig åt från den deltagande
demokratin där medborgarna hela tiden förväntas vara intresserade och insatta i politiken så
att demokratin inte endast bara består av valet.25
Som tidigare beskrivet är det återkommande valet den viktigaste och yttersta funktionen av en
valdemokrati och bör således vara en intressant variabel att mäta om man vill upptäcka
demokratiska effekter i Sverige. Just eftersom Sverige anses vara en representativ
valdemokrati. Dock räcker det inte att endast mäta valdeltagande eftersom Sverige också
anses ha deltagande aspirationer i sitt sätt att hantera demokrati.26
2.2.2 Deltagardemokrati

En deltagardemokrati är en demokrati som bygger just på deltagandet av medborgarna i den
demokratiska processen.27 Till skillnad från en elitistisk valdemokrati, där det är några få
personer som väljs till att styra demokratin, så är den deltagande demokratin inriktad på att
alla människor skall delta i besluten, vilket kräver att medborgarna är villiga att sätta sig in i
besluten så att de kan göra informerade beslut.
”Enligt deltagardemokratin förutsätts att den demokratiske medborgaren vill och kan
delta så ofta som möjligt. Att delta i de gemensamma besluten är snarare en plikt än en
rättighet. Helst ska alla delta direkt, politik blir ett sätt att leva”28

Deltagardemokratin kräver alltså mycket av den enskilde medborgaren, vilket de elitistiska
demokraterna hävdar gemene man inte är tillräckligt intresserad eller tillräckligt informerad
för att ta vettiga beslut. 29

24

Andersson, I (2006) Representativ valdemokrati sidan 12
Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidorna 68-72 och Andersson, I (2006)
Representativ valdemokrati sidorna 12-14
26
Norén Bretzer (2006) Indikatorer för uppföljning av demokratiutvecklingen i Sverige sidorna 15-17 och 88
27
Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidan 8
28
Norén Bretzer (2006) Indikatorer för uppföljning av demokratiutvecklingen i Sverige sidan 9
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Vad innebär det då att delta? Enligt Esaiasson och Westholm är deltagande handlingar hos
individer ”utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall”30. Med detta menas att individer
handlar för att påverka makthavarna för att genomföra ett beslut som har en kollektiv
påverkan. En deltagande medborgare kan alltså vara en person som på något sätt försöker
påverka dess kommunfullmäktige till att fatta ett beslut som har betydelse för hela
kommunen. Det räknas alltså inte som deltagande om en individ endast försöker förändra sin
egen privata situation, som till exempel att ta kontakt med beslutsfattarna för att få dem att ge
en dagisplats till individens barn.31 Genom deltagande är tanken att medborgaren blir skolad i
demokrati och skall få lättare att styra över sig själv och över de beslut som fattas. Lite som
Putnam tror Carole Pateman att deltagandet i demokratin gör att medborgarna känner sig
delaktiga i samhället vilket skapar ett starkare och mer sammanhållet samhälle och på så sätt
även en starkare demokrati. Skillnaden är dock att Putnam anser att det är föreningslivet som
skolar medborgarna, skapar mellanmänsklig tillit och som gör att individer vill delta. Medan
Pateman snarare anser att det är själva akten att delta som skapar den starka demokratin.32
Vilka olika sätt finns det då att delta på? Deltagande är som sagt de politiska aktiviteter som
händer från medborgarna emellan valen. Att vara medlem och delta på möten till ett politiskt
parti kan till exempel räknas som deltagande. Andra exempel kan också vara att delta i
demonstrationer, att ha kontakt med beslutsfattare (dock inte kontakt som endast är till för
individuella ändamål) eller att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. 33 Bäck,
Teorell och Westholm använder sig, i deras forskning, främst av manifestationer,
partiaktivitet och kontakter med beslutsfattare som ett mått på deltagande. De anser att graden
av deltagande till stor del påverkas av hur stark känsla av medborgerlig skyldighet en individ
känner av. Deltagandet har dock höga kostnader jämfört med endast ordinärt valdeltagande
eftersom deltagandet kräver både ekonomiska så väl som psykiska kostnader. För att en
medborgare skall delta krävs alltså en viss tillgång till resurser och känsla av medborgerlig
skyldighet för att kostnaden inte skall bli större än vinsten av deltagandet.34 Ett torg som är
byggt på ett sätt som minskar kostnaden för deltagande torde således vara ett medel för att öka
deltagandet i demokratin. Därför anser jag det intressant att mäta hur starkt deltagandet i
demokratin är både före och efter en nyplanering av ett torg i en förhoppning av att kunna se
huruvida planeringen av staden/orten påverkar demokrati.
Gilljam och Jodal hävdar, i sin forskning av deltagande, att kommuner som infört olika
demokratiska satsningar snarare har fått en oväntad och oönskad effekt av dessa satsningar.
Istället för att stärka deltagandet, har de kommuner som satsat på deltagardemokratin, fått ett
minskat partipolitiskt och beslutsfattarkontaktdeltagande. I deras forskning visade det sig
alltså att kommuner som försöker påverka individer att delta istället gör det motsatta. En
kommun som bygger om sitt torg för att öka deltagande skulle därför enligt Gilljam och Jodal
30

Ibid. sidan 15
Ibid. sidan 16
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Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidan 8 och Putnam (1993) Den fungerande
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Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidan 55
34
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snarare kunna få en negativ effekt av detta än en positiv demokratisk effekt.35 Kan det vara så
att Gilljam och Jodal helt enkelt missat variabeln stadsplanering som ett mått på
demokratisatsningar? Kanske är stadsplanering den lokala kommunala satsning som visar sig
vara den faktor som får individer att delta i demokratin eller kanske visar sig en sådan
satsning ha en lika negativ inverkan som andra kommunala demokratisatsningar tidigare haft?
2.2.3 Socialt Kapital

Socialt kapital är ett uttryck som till stor del blev uppmärksammat av den amerikanske
forskaren Robert D. Putnam. Putnam har fått en hel del kritik om sitt banbrytande verk men
likväl är det värt att beakta hans arbete just eftersom han väl med sin empiri lyckas mäta
utveckling av demokrati. Min förhoppning är även att Putnams teorier om
demokratiutveckling skall kunna kompletteras med de teorier och empiri jag presenterar om
stadsplanering i mitt arbete.
I boken Den fungerande Demokratin beskriver Putnam sin forskning över institutionernas
effektivitet i olika regioner i Italien. Hans forskning följer den decentralisering av makten som
startade i Italien på 1970-talet. Det skedde då nämligen en reform som förflyttade den
politiska styrningen från en central makt till en mer regionaliserad styrning och det Putnam
undersöker är de skillnader som uppstod mellan de olika regionerna. Det huvudsakliga
problem han forskning försöker förklara är varför det fanns en så stor skillnad mellan de olika
institutionernas effektivitet bland de italienska regionerna. Det visade sig nämligen att
regionernas institutioner i norr överlag var långt mycket mer effektiva och lyckades mycket
bättre med de reformer som genomfördes under 1970-1990-talet än de liknande
institutionerna i söder.36
Vad var det då som skapade denna skillnad i hur effektiv institutionerna och demokratin var i
de olika regionerna? I sina 20 år av efterforskningar och med stora empiriska undersökning
pekar Putnam ut medborgarandan, som en av de faktorer som tydligast påverkade
institutionernas effektivitet. I alla de mer lyckade regionerna så fanns en mycket starkare
medborgaranda än vad som fanns i de södra delarna av Italien. Medborgandan kan alltså vara
viktigt att påverka för att få ett starkare socialt kapital och en effektivt fungerande demokrati
enligt Putnam.37
Vad är då det sociala kapital som Putnam diskuterar? En förklaring är att det sociala kapitalet
är den mellanmänskliga tillit en individ innehar gentemot andra individer. Ett sätt att uttrycka
tillit på är: ”Om jag hjälper dig idag, kan jag då lita på att du hjälper mig imorgon?”. En
region med starkt socialt kapital har alltså en hög tillförlit mellan individerna. De normer och
traditioner ett samhälle har blir därför viktiga i utvecklandet av ett socialt kapital. Precis som
Emile Durkheim, hävdar Robert Putnam att normer är viktigt för samhället och då de normer

35
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som skapar tillit och samarbete mellan individer.38 Regionerna i norra Italien påvisade alltså
en större tillförlit mellan både medborgare och tjänstemän. Hur bildas då dessa normer och
tillförlit mellan individer? Putnam pekar ut frivilliga samarbetsorganisationer som en av de
faktorer som bäst skapar tillit mellan människor. Några exempel på sådana organisationer är
fotbollsklubbar, sparföreningar, fackföreningar, bokcirklar och andra studieföreningar.39 I
Putnams undersökningar kunde man se att regionerna i norr hade många fler av dessa
sammanslutningar än vad regionerna i söder kunde uppvisa och därför också en rimlig
förklaring på varför de norra delarna hade en bättre fungerande demokrati.
Enligt Putnam trumfar också det sociala kapitalet de ekonomiska förutsättningar en region
kan ha. Han visar i sin undersökning hur regioner med bra ekonomiska förutsättningar inte
behöver lyckas bättre demokratiskt än regioner med sämre ekonomi. Snarare är det
utvecklingen av det sociala kapitalet som är den enda faktorn som påvisar en ständigt positiv
relation till demokrati. De regioner med högt socialt kapital lyckas alltså bättre och har
starkare institutionell effektivitet än vad de regioner som har lågt socialt kapital men bra
ekonomiska förutsättningar.40 Putnam ritar upp sambandet så här: ”(…)socialt kapital, sådant
som förkroppsligas i horisontella nätverk av engagemang, stimulerar statens och ekonomins
effektivitet och inte tvärt om: starkt samhälle, stark ekonomi; starkt samhälle, stark stat.”41
Det torde därför också rimligt att jag i min uppsats inte lägger vikten på den ekonomiska
utveckling en stadsplanering kan ge, utan snarare inriktar min studie på hur det sociala
kapitalet utvecklas, just eftersom den ekonomiska utvecklingen kanske skapas av
stadsplaneringens sociala effekter än de ekonomiska.
I Putnams efterforskningar finner han också ett samband i att de regioner som redan har ett
starkt socialt kapital också har lättare att ackumulera ännu mer socialt kapital. Den region som
redan har en stark medborgaranda lyckas i regel också bättre att utöka sina nätverk och sitt
sociala kapital.42 Vad är det då som gör att vissa regioner är bättre på att skapa
sammanslutningar av individer? Robert D. Putnam hänvisar i sin forskning till det historiska
arv av normer och värderingar som regionerna har. Regionerna i norr har alltid haft ett
starkare socialt band mellan individerna och graden av tillit mellan varandra har alltid varit
högre.43 Medan regionerna i norr historiskt har visat sig ha horisontellt förhållande mellan
ledare och medborgare har regionerna i söder starkare varit styrt av ett vertikalt och
hierarkiskt ledarskap. I söder finns ett starkare arv av ett feodalsamhälle och en stark
hierarkisk religion som skall ha påverkat utvecklandet av ett socialt kapital. En horisontell
relation mellan medborgare skapar alltså en bättre tillit än en vertikal. I det vertikala

38

Gilje och Grimen (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar sidorna 38-50 och Putnam (1993) Den
fungerande Demokratin sidan 204
39
Putnam (1993) Den fungerande Demokratin sidan 112 och 205
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sambandet skapas det ingen nyttig relation på jämlikt förtroende utan istället en maktbalans
där den underordnade är i en ojämlikt beroende till den överordnade.44
Hur ändrar man då ett sådant förhållande för att skapa bättre socialt kapital? Robert Putnam
ägnar inte särskilt mycket utrymme för denna diskussion utan snarare verkar det så att
regioner med sämre socialt kapital är dömda att alltid ligga lite efter de med redan högt socialt
kapital. Dock nämner han i sin slutsats att nyinförda institutioner kan ändra förutsättningarna
för hur individer skapar tillit till varandra och att reformera sina institutioner kan ge
möjligheter till skapandet av frivilliga samarbetsorganisationer. Däremot tar det väldigt lång
tid innan effekterna av en ny institution kan märkas och att ändra institutioner och individers
värderingar är en trög process.45
Men en förändring av den offentliga miljö vi vistas i och ett nybyggt torg är förändringar som
sker fort och som påverkar människor direkt efter att de har genomförts. Det är ju omöjligt att
inte lägga märke till nya byggnader och nyplanering av ett centrum. Byggs det nya lokaler för
föreningar att finnas i och platser för diskussion ökar så borde förändringen i socialt kapital
synas tidigare än vid en reform av en institution. Direkt, eller i alla fall någorlunda direkt,
förändringen införts ändras också förutsättningarna för hur individer kan mötas i ett centrum.
Borde det därför inte vara möjligt, att genom att ändra ett torg, rätt tidigt se en förändring i det
sociala kapitalet? Om sammanslutningar påverkas av förändringar i den offentliga miljö de
vistas i borde utvecklingen också ske snabbare än vid en reformation av de tunga byråkratiska
institutionerna. Jag anser det därför viktigt att ta reda på om det går att ändra socialt kapital
genom en förändring av förutsättningarna för vart föreningar kan bildas och träffas. Om det
visar sig så, att miljön för föreningarna påverkar socialt kapital, har vi en lättare och snabbare
lösning för regioner som har problem med sitt sociala kapital och sin demokrati än den
Putnam lägger fram. Kanske behöver framtiden inte vara så dyster och trögförändrad som
Putnam hävdar att den är.46
2.2.3.1 Kritiken mot Putnam

Det har genom åren efter Putnams presentation av sitt arbete riktats mycket kritik mot hans
arbete och empiri. En del forskare hävdar att Putnam lägger alldeles för mycket vikt hos
föreningarna och deras förmodade roll i det mellanmänskliga tillitsbyggandet. Istället anses
det vara institutionerna och välfärdsinstitutionerna som skapar tilliten mellan människor
snarare än Putnams idéer om gräsrotsnivåns betydelse.47 Kritikerna hävdar nämligen att tillit
till institutionerna i en stat skapar en slags ”spill-over”-effekt på tilliten mellan människor och
inte tvärtom som Putnam hävdar.48 Kanske är det så att institutionerna är viktiga men jag
anser det ändå nödvändigt för min uppsats att undersöka föreningslivets utveckling efter en
ombyggnad av ett torg för att se om det utvecklas en starkare mellanmänsklig tillit. Som sagt
anser jag att ett nytt torg kan liknas vid en ny institution och som bör ge en snabbare
44
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utveckling av demokratiska värden än en vanlig reformation av en välfärdsinstitution.
Planeringen av torg kan därför ses som en reform för att förändra människors möjligheter till
att lita på varandra och att då undersöka om föreningslivet och den mellanmänskliga tilliten
ökar, eller minskar, efter en sådan planering anser jag väldigt legitimt i mitt försök att
kartlägga huruvida stadsplanering påverkar eller inte. Genom att undersöka om den
mellanmänskliga tilliten ökar vid en reformation av en institution och samtidigt undersöka
föreningslivets utveckling vid samma reformation, anser jag, tillgodoser både Putnams och
hans kritikers teorier om hur demokratins förutsättningar bör mätas.
Richard Florida och hans teorier består också till stor del av kritik mot Robert Putnams idéer
om socialt kapital. Putnam hävdar, enligt Florida, att etnisk mångfald och platser med hög
etnisk mångfald kan ge problem för det sociala kapitalets utveckling, eftersom etniska grupper
kan ha svårigheter med tillit till andra etniska grupper och inom den egna gruppen. Florida
hävdar då att etnisk mångfald istället skapar ekonomisk tillväxt eftersom de etniska grupperna
i USA påvisar ett starkare politiskt intresse än de homogena platser där majoriteten är vita.
Det vore därför klokt att i min uppsats välja fall som präglas av en homogenitet.49 På så sätt
bör mitt resultat om stadsplaneringens betydelse inte påverkas av huruvida mångfalden är det
som skapar det sociala kapitalet eller den ekonomiska tillväxten.
För att fortsätta på Floridas kritik av Putnam så anser Putnam att starka band skapar ett starkt
samhälle som är viktigt för demokratin. Starka band skapas, enligt Putnam, till exempel av ett
starkt föreningsliv, därav vikten att mäta just föreningslivet i min studie. Men, Florida hävdar
snarare att starka band är negativt för den kreativa klassen eftersom han anser att starka band
gör det svårare för nykomlingar att komma in i samhället och passa in i grupperna som finns
där.50 Med andra ord är det dem svaga banden som är viktiga för samhället att tillhandahålla.
Detta gör att inflyttning och utflyttning till en stad blir lättare för den kreativa klassen. 51
Dock anser jag det inte nödvändigt att hävda att starka sociala band endast arbetar för att hålla
de som är inne i gruppen bakom ryggen och utesluta nykomlingar. Starka band skapar enligt
Putnam en starkare demokrati och även om en region kanske inte attraherar den nya kreativa
klassen kanske dessa regioner ändå lyckas bättre med sin demokrati.52 Florida hävdar ju också
att den kreativa klassen ”(…)sökte sig till kvarter som är kända för sin homokultur för att ta
del av deras nöjen, energi, trygghet och känsla av gemenskap”.53 På samma sida skriver
Florida även att den kreativa klassen ”(…)vill träffa och interagera med människor som är
olika dem själva och utbyta åsikter och munhuggas om olika ämnen”54 Den sociala
gemenskapen, tryggheten, utbytet av åsikter och diskussionen låter i mina öron väldigt likt
den gemenskap och trygghet (tillit) som Putnam använder för att beskriva en region med
starkt socialt kapital. Kanske är det så att den kreativa klassen egentligen söker sig till
49

Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt sidorna 321-323
Ibid. sidan 327
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Ibid. sidan 328
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Ibid. sidan 328
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Ibid. sidan 272
54
Ibid. sidan 272
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regioner med starkt socialt kapital och med sig tar de den ekonomiska tillväxten? Florida
försöker då påvisa att många i den kreativa klassen flyttar till ställen som traditionellt inte har
starkt socialt kapital, enligt Putnams egna undersökningar. Men kanske är det så att det finns
en bakomliggande faktor som både Putnam och Florida missat betydelsen av? Kanske har
stadsplaneringen en sådan funktion att den kan påverka det sociala kapitalet och i en symbios
med ett ökat socialt kapital och ett väl planerat torg, som är öppet för mångfald, lyckas man
även locka den kreativa klassen? En fråga, jag anser, värd att undersökas och som fortfarande
går att mätas med variabler för socialt kapital.
Florida argumenterar även han att det sociala kapitalet är ett attribut som icke bör förringas
utan som fortfarande är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Dock hävdar han att det är den
kreativa klassen och mångfalden som är viktigast om man vill uppnå ekonomisk tillväxt och
inte det sociala kapitalet. Enligt Florida borde det alltså kunnas skapa en stad som är öppen
och mångkulturell som också präglas av ett stark socialt kapital.55 Dock ligger det svåra i hur
en sådan stad skall se ut.
Slutligen hävdar Florida att en stad som har hög kreativ ekonomi, men som är splittrad och
osammanhängande, är ohållbar. I dagens samhälle med den nya ekonomin hävdar både
Richard Florida, Richard Sennett och Robert D. Putnam att föreningar, institutioner och
arbetet förlorar sin status och betydelse för individer. Individer är inte lika intresserade att gå
med i föreningar och arbeta för allmännyttan utan blir istället allt mer egocentriska och
mindre altruistiska.56 Samhällen måste då, enligt Florida, ”underlätta för alla sorters
människor att deltaga”57 Kreativitet är inte allt utan bör skapas och underhållas samtidigt
som en social sammanhållning uppmuntras. På så sätt skapas ett hållbart samhälle som också
skapar ekonomisk tillväxt. Det svåra är som sagt hur man lyckas med ett sådant
samhällsbygge.
I ett samhälle där arbetet, föreningar och intresset för samhället i sin helhet mister sitt
inflytande på demokratin och där geografin blir allt viktigare kanske det just är stadsplanering
som tar den nya rollen som en av de viktigaste faktorerna till en väl fungerande demokrati?

55

Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt sidan 333 och 378
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3. Från teori till analys
I detta kapitel följer de operationaliseringar och analysverktyg som kommer att användas för
att tolka och samla in empirin för denna studie.

3.1 Det demokratiska torget
Hur ska då ett torg och uppfattningar om torgets utseende se ut, enligt teorierna, för att vara
demokratifrämjande respektive demokratihämmande? Här nedan följer ett analysschema som
illustrerar de kriterier som teorierna om stadsplanering och demokrati anser viktiga för staden
och torgets påverkan på demokrati. Uppfyller torget flera av de demokratifrämjande
kriterierna kan det anses vara demokratiskt planerat. Ett demokratiskt planerat torg som också
uppfyller flertalet demokratifrämjande kriterier även i den empiriska undersökningen kommer
att anses som ett bevis på att stadsplanering och planering av torg påverkar demokratiska
värden. Hypotesen blir således att ett demokratiskt planerat torg kommer ge effekter på
demokratin. Om det däremot visar sig att ett torg är planerat för att främja demokratin men
ändå inte uppfyller demokratifrämjande kriterier i empirin kommer ett sådant resultat tolkas
som att stadsplanering och planering av torg inte har några påtagliga demokratiska effekter.
De val av kriterier som anses vara demokratifrämjande enligt de teorier, som presenterats i
studien, och som valts att undersökas i denna studie står med i följande analysschema, se
tabell 3.1. Men, innan följer här också ett förtydligande till varför dessa val har gjorts.
Enligt Carmonas teorier skulle deltagande i detaljplaneringen och beslutsprocessen bakom
stadsplaneringen och torget kunna påverka och öka hur väl invånarna tar till sig den nya
planeringen och också hur väl demokratin utvecklar sig efter ombyggnaden.58 En fråga om
invånarna fick delta i beslutsprocessen inkluderas därför i denna undersökning. Bohl hävdade
i sina teorier att utvecklingen av regionen och staden gynnades av att boende och handel
blandades i centrumet och är därför också med som en fråga om främjande av demokrati.59
Enligt Putnams teorier är diskussionen mellan medborgare viktig eftersom vid diskussion kan
mellanmänsklig tillit skapas och på så vis stärka det sociala kapitalet. En fråga om
uppfattningar kring torgets innebörd för diskussionen mellan människor är därför med.
Föreningsliv är också en av de faktorer som Putnam hävdar är viktiga för ett starkt socialt
kapital och ryms därför också med i analysschemat för att se huruvida det finns uppfattningar
om torgets påverkan på föreningsliv och om torget har några effekter på föreningslivet. 60
Richard Florida diskuterar att café- och kulturliv, såsom bibliotek, teater och så vidare är
viktig för att få invånarna att umgås och diskutera med varandra och även för att locka till sig
nya invånare. Ett kriterium om att uppfattningar om vikten av café- och kulturliv finns därför
med i studien. För att mäta demokrati har valdeltagande och olika deltagande värden tagits
med för att undersöka torgets effekter på demokratin är med. Även föreningslivet, och den
mellanmänskliga tilliten har tagits med som mått på demokratisk utveckling. Med alla dessa
teorier beaktade får vi följande analysschema:
58

Carmona (1996) Controlling urban Design sidorna 179-181
Bohl (2000) New Urbanism and the City
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Putnam (1993) Den fungerande Demokratin sidan 204
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Tabell 3.1 Analysschema över demokratifrämjande respektive demokratihämmande torg
Demokratifrämjande

Uppfattningar om torgets
funktioner och vikten av det
för demokratiskapande

-

-

Torgets utformning

-

Icke demokratifrämjande/
demokratihämmande

Torget har en funktion som
mötesplats
Blandat boende och handel
skapar tillfälle för
demokratiskapande
Torget har en viktig funktion för
diskussionen mellan individer
Torget skapar förutsättningar för
föreningsliv
Viktigt med öppna offentliga
ytor
Torget kan påverka deltagandet i
demokratin
Invånarna fick delta i hur torget
skulle utformas
Caféer och restauranger är
viktiga för torget

-

Blandat boende med handel
Öppna ytor att mötas på
Promenadstråk
Platser att sitta på
Plats för diskussion
Belysning för trygghet
Det finns konst
Det finns caféer och
restauranger
Bibliotek och andra offentliga
institutioner finns närvarande

-

-

-

-

Uppmätta effekter

-

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen
En ökning av kontakter med
beslutsfattare
En ökning av
föreningsdeltagandet
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten
En ökning av medlemmar i
politiska partier
En ökning av diskuterandet av
politik

-

Torget fungerar inte som
mötesplats
Boende blandat med handel
gynnar inte demokrati
Torget fyller ingen funktion
för att främja diskussion
Torget skapar inte
förutsättningar för
föreningsliv
Offentliga ytor främjar inte
medborgarna
Torget har ingen funktion för
deltagandet i demokratin
Invånarna fick inte delta i hur
torget skulle utformas
Caféer och restauranger är inte
viktiga för torget

Endast handel och inget
boende respektive det finns
bara boende och ingen handel
Inga öppna offentliga ytor
Små privata avgränsade ytor
att vistas på
Inga promenadstråk
Inga sittplatser
Mörkt och ej upplyst
Det finns ingen konst
Det finns inga caféer eller
restauranger
Det finns inget bibliotek eller
andra offentliga institutioner
närvarande
Det finns ingen ökning av
valdeltagandet
Ingen ökning av kontakten
med beslutsfattare
Ingen ökning av
föreningsdeltagandet
Ingen ökning av den
mellanmänskliga tilliten
Ingen ökning av medlemmar i
politiska partier
Ingen ökning av diskuterandet
av politik

Tabellen visar ett analysschema över de kriterier som kommer undersökas och jämföras i studien
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Analysschema, se tabell 3.1, kommer senare användas för att slutföra den analys av empirin
som denna studie tagit fram. Genom detta analysschema kan fyra mer preciserade
frågeställningar utläsas och lyder: Finns uppfattningarna i kommunerna att torget påverkar
demokratin? Har dessa uppfattningar påverkat hur planeringen av torget ser ut? Hur ser
torget i kommunerna ut i verkligheten? Och slutligen Vilka uppmätta effekter har dessa torg
på demokratin? Med dessa fyra preciserade frågeställningar kommer denna studie lättare
kunna svara på de huvudsakliga frågeställningarna.

3.2 Olika sätt att mäta demokrati
Hur skall då begrepp om demokrati operationaliseras och göras mätbara? Det finns inom
statsvetenskapen väldigt många olika definitioner av demokrati och därför även lika många
olika sätt att mäta effektiviteten för detta styrelsesätt. Sverige brukar i stor utsträckning
beskrivas som en representativ demokrati där det är de folkvalda representanterna som i stor
utsträckning bär upp demokratin. Samtidigt finns det också i Sverige en eftersträvan av en
starkare deltagande demokrati där fokuset från representanterna i viss mån skall flyttas till
medborgarens deltagande i demokratin.61 Därför har jag i min undersökning valt att mäta och
operationalisera demokrati genom dels hur valdeltagandet bland valet av representanter till
demokratin ser ut och dels hur medborgarnas deltagande har utvecklats. Min tanke är att detta
sätt skall ge en trovärdig och stark förklaring av hur torget påverkar demokratin med
utgångspunkt av hur den svenska demokratin faktiskt ser ut. Här nedan följer därför en
beskrivning av hur min studie mäter de olika demokratiska värden som teoridelen diskuterar.
3.2.1 Valdeltagande

Demokrati betyder som bekant folkstyre och innebär att individer på något sätt gemensamt
beslutar och styr en stat. En valdemokrati utgår då ifrån att individer röstar fram
representanter som skall se efter dessa individers intressen i ett parlament eller liknande. Det
är vid valet medborgarna använder sin demokratiska rättighet och gör sin röst hörd. För att
mäta hur demokratisk en valdemokrati är torde man därför helt enkelt kunna använda sig av
det antalet individer som faktiskt röstar, eller med andra ord, mäta valdeltagandet. Robert D.
Putnam väljer att inte använda sig av valdeltagandet för att mäta hur effektivt en demokrati
fungerar med förklaringen att Italien i många år haft en obligatorisk valdag. Om en individ
inte röstade kunde denne påstöta reprimander av olika slag. Därför anser Putnam att
valdeltagande inte gav ett rättvisande resultat i fallet Italien.62 I min studie har jag ändå valt att
använda mig av variabeln valdeltagande under premisserna att Sverige inte har haft ett
liknande obligatoriskt valdeltagande. Det borde därför vara legitimt att använda valdeltagande
som mått på hur väl demokratin fungerar eftersom det är en variabel som faktiskt visar hur
starkt det frivilliga intresset för demokratin är hos individen.
3.2.2 Deltagande

Hur mäter man då deltagandet i en demokrati? Bäck, Teorell och Westholm mäter deltagande
genom att undersöka till vilken grad medborgare deltar i manifestationer, kontaktar
61
62

Norén Bretzer (2006) Indikatorer för uppföljning av demokratiutvecklingen i Sverige sidorna 15-17 och 88
Putnam (1993) Den fungerande demokratin sidan 90
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beslutsfattare och partiaktivitet.63 Om stadsplanering påverkar deltagandet borde man ju
kunna se en ökning av medborgardeltagandet i de kommuner jag valt som fall. Nackdelen
med att använda Bäck, Teorell och Westholms sätt att mäta deltagande är dock att det är svårt
att få en uppfattning om förändring över tid. Att få ett rättvisade svar från befolkningen om
hur många manifestationer eller kontakter de haft med beslutsfattare för flera år sedan är
relativt liten. Partipolitiskt deltagande är däremot en variabel som är mätbar även i efterhand
och bör därför vara en av de variabler som ryms i min studie av stadsplaneringens påverkan
på det demokratiska deltagandet.
Hur ska en undersökning som bedrivs i efterhand då få svar på det politiska deltagandet
utöver det partipolitiska? Ett legitimt sätt att mäta sådant deltagande torde vara att mäta
antalet medborgarförslag inkomna till kommunen varje år. Medborgarförslag innebär att
kommuner, med stöd i kommunallagen, har rätt att ”införa en rättighet för alla folkbokförda i
kommunen att väcka ärenden i fullmäktige”.64 En införning av medborgarförslag torde således
ge en lättåtkomlig chans för medborgarna att påverka politiken utöver valen dessutom borde
en sådan variabel även ge en bra statistik över det som Bäck, Teorell och Westholm benämner
”kontakt med beslutsfattare”.65 Antal medborgarförslag inkomna bör också vara lättfunnet och
hyfsat rättvisande mått på hur väl det politiska deltagandet ökar respektive minskar i en
kommun. Nackdelen med denna variabel är dock att alla kommuner inte behöver ha infört
denna åtgärd och chansen finns därför att statistiken inte finns tillgänglig ännu.
3.2.3 Socialt Kapital

Hur mäter man då en demokratis styrka och hur utvecklingen och förändringen av socialt
kapital ser ut? Putnam använde sig av den mellanmänskliga tilliten som förklaringsfaktor för
hur väl en demokrati fungerade. En stark mellanmänsklig tillit blev, enligt Putnam, en
förutsättning för ett utvecklande av ett starkt socialt kapital. För att mäta det sociala kapitalet
använde sig därför Putnam av, det som Ylva Norén Bretzer i sin doktorsavhandling kallar för,
en ”kulturteori på mikronivå”66. En kulturteori på mikronivå utgår ifrån en individnivå där det
är mötet mellan individer som skapar det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet kan således
ärvas och inläras i föreningslivet och den dagliga diskussionen i hemmet och den offentliga
miljön. För att mäta det sociala kapitalet använde sig därför Putnam av statistik om
föreningslivets utsträckning, antalet dagstidningar lästa, hur stark tillit som fanns mellan
individer och tillit mellan individ och makthavare.
En bra variabel att mäta torde därför vara mellanmänsklig tillit mellan individer i kommunen.
Med andra ord, att fråga individerna i samhället i hur stor utsträckning de anser att man kan
lita på andra människor i allmänhet. Får man ett svar på detta bör man komma ett steg närmre
att kartlägga hur bra förutsättningar det sociala kapitalet har i en region. Den mellanmänskliga
tilliten tillgodoser även Putnams kritiker och deras syn på att det snarare är institutionerna
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Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidorna 54-55
Montin (2004) Vardagens konkreta politik sidan 2
65
Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidorna 51-52
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Ylva Norén Bretzer (2005) Att förklara politiskt förtroende sidan 5
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som skapar den mellanmänskliga tilliten. Ser man då torget som en institution så torde också
en förändring av torget kunna påverka tilliten mellan människor i regionen.
En annan variabel för att mäta stadsplaneringens effekter på demokratin torde vara att mäta
antalet individer i föreningar både före och efter nybyggnaden av torget. Ett torg och en
nyplanering som gynnar föreningslivet borde då vara ett bevis på en påverkan på demokratin.
Ett starkt föreningsliv skulle alltså göra att individer lär sig diskutera med varandra och stöta
på konflikter. Med hjälp av detta möte och föreningen skulle då en tillit växa fram mellan de
individer i föreningen som i sin tur skulle skapa en ”spill-over” effekt där dessa individer
också får en ökad tillit till människor och stat överlag vilket är en förutsättning för skapande
av socialt kapital.67

67
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4. Teoretiska avgränsningar
För att bedriva och för att rimligen kunna genomföra min studie har jag valt att koncentrera
mig på Sverige. Sverige har ett relativt högt socialt kapital och även autonoma
decentraliserade kommuner. Detta betyder att man rimligen skulle kunna hitta olika fall av
planering av torg och dessutom många olika sätt att planera dessa på. Dessutom skriver
Putnam att regioner med högt socialt kapital, som Sverige, har lättare att ackumulera mer
socialt kapital vid förändringar.68 Det torde därför vara rimligt att dra slutsatsen att
torgplanering påverkar demokratiska värden och socialt kapital i högre grad, i Sverige, än i
många andra länder.
För att svara på min frågeställning har jag valt att göra en jämförande fallstudie. Jag har därför
valt två fall att djupstudera. De kommuner som har hamnat under min lupp är Karlsborg och
Färgelanda kommun. I ett försök att bygga upp en forskningsmetod som följer en mest olika
utfallsdesign valde jag två kommuner som har lika stor befolkning och så lika i demografin
som möjligt. Båda kommunerna har cirka 7000 invånare i kommunen och en enda starkt
framträdande centralort.
Graf 4.1 Folkmängden i Färgelanda och Karlsborg 2000-2008 (antal)

Grafen hämtad från Statistiska Centralbyrån och visar folkmängden i Färgelanda och Karlsborgs kommun åren 2000-2008.

69

Båda kommunerna har också en relativt homogen befolkning med låg mångfald bland dem
jämfört med det rikssnittet med 18 % invånare med utländskt bakgrund. Detta ingår också i ett
aktivt urval av mina kommuner på grund utav Richard Floridas tidigare nämnda kritik mot
Putnams förringande av mångfald som drivkraft i demokratin. Ett val av kommuner som inte
präglas av en lika stark mångfald bland invånarna torde därför vara bättre i en undersökning
av endast stadsplaneringens effekter på regionen.
68
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referenser)
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Graf 4.2 Befolkning med utländsk bakgrund i Färgelanda och Karlsborg 2000-2008
(antal)

Grafen hämtad från SCB och visar antal personer med utländsk bakgrund i Färgelanda och Karlsborgs kommun åren 200270
2008.

De båda kommunerna har också i de två senaste kommunfullmäktigevalen relativt lika
utseende i mandat. Båda har ett starkt socialdemokratiskt parti men med en fördel för de
borgerliga mandaten.71 Detta talar också positivt för valet av fallen eftersom de under åren jag
undersökt haft liknande mandatsammansättning i kommunen och väljare som inte starkt bytt
partisympatier. En förändring i invånarnas uppfattningar, tillit och så vidare torde därför inte
bero på den politiska sammansättningen.
Beträffande den oberoende variabeln har båda kommunerna valt att bygga om sina torg, men
på så pass olika sätt att de ändå starkt skiljer sig från varandra. Färgelanda kommun har satsat
mycket pengar på att bygga ett centrumhus med olika kulturella och statliga funktioner
medans Karlsborgs Kommun har byggt om sitt torg i ett försök att tillgodogöra parkeringar så
väl som gående medborgare. Min förhoppning är att dessa skillnader i planering av torg
påverkar de beroende variablerna som jag ämnar undersöka. Det bör även nämnas att
Karlsborg byggt om sitt torg så sent som år 2006 och kommer därför antagligen inte ha
påverkats i lika hög grad av den ombyggnaden som Färgelanda kommun gjort.
I mitt urval av de variabler jag använt för att mäta demokrati har de till största del skett efter
vad de teorier jag behandlat sagt om dessa och efter vilken statistik som faktiskt funnits
tillgänglig och som varit mätbar. Eftersom jag inte själv har kunnat åka tillbaka i tiden innan
nyplaneringen av torgen för att mäta mina variabler har jag varit tvungen att använda mig av
tidigare statistik som jag inte själv mätt, därav valde jag socialt kapital, valdeltagande och
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deltagande som variabler, dels eftersom de tillsammans ger en stark bild av hur utvecklingen i
demokrati ser ut i en region och dels eftersom de är reellt mätbara även i efterhand.
I min undersökning har jag valt att inte studera den ekonomiska utvecklingen i regionen.
Detta är också ett aktivt val eftersom det råder så spridda teorier om detta. Putnam hävdar till
exempel att ekonomisk utveckling kommer när den mellanmänskliga tilliten ökar och det
sociala kapitalet blir starkare, medan Florida snarare hävdar att det är den kreativa klassen
som skapar ekonomisk tillväxt.72 Jag anser därför att det är rimligare att jag inte tar
ekonomisk utveckling med i mina beräkningar om stadsplaneringens effekter på demokratin,
eftersom det ändå skulle vara så godtyckligt om det kommer från den kreativa klassen, det
sociala kapitalet eller från den nya stadsplaneringen. Florida hävdar också att städer som är
”kosmopolitiska” i högre grad lockar till sig den kreativa klassen och på så sätt skapar tillväxt
och utveckling i kommunen. Jag har därför också tagit med detta i mina beräkningar och urval
och har därför valt två små orter som nog oftast inte ses som några särskilda kosmopolitiska
städer.73 På så sätt bör inte den ekonomiska tillväxten och inflyttning av den kreativa klassen
vara det som påverkar effekterna på demokratin bland mina fall. Det är ju som sagt väldigt
svårt att mäta effekter av en händelse, därför har jag i alla mina urval försökt att göra det så
svårt som möjligt för andra faktorer att spela en roll i min undersökning. Genom att välja två
liknande kommuner med olika torg och samtidigt ta nationella trender i beaktande är min
förhoppning att min undersökning skall komma nära ett utvecklat svar om hur
uppfattningarna och faktiska effekter av stadsplanering ser ut.
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Putnam (1993) Den fungerande demokratin sidan 189 och Florida (2006) Den kreativa klassens framväxt
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5. Metod och Material
En av frågeställningarna för den här uppsatsen lyder som sagt: Kan planering av torg ändra
förutsättningarna för demokrati och på så sätt ge demokratiska effekter? Effekter skulle
kunna beskrivas som de konsekvenser tidigare handlingar eller andra faktorer får. Det är inte
alltid särskilt lätt att mäta effekter av någonting, men likväl strävar jag i denna studie efter att
försöka härleda de faktorer som påverkas av en viss effekt. Den effekt jag vill mäta är hur en
förändring i den urbana centrala miljön, i en mindre kommun, kan påverka och ge
konsekvenser för demokratin.
Hur ska en studie för att mäta effekter då se ut? Jag har valt att göra en jämförande fallstudie
som liknar formen av en mest olika utfallsdesign, som innebär att fallen är så lika varandra
som möjligt men skiljer sig i den oberoende variabeln.74 Jag har därmed valt två fall eller
kommuner som är så lika i utformning som möjligt men som skiljer sig från varandra i den
oberoende variabeln, alltså ombyggnad av centrum. På detta sätt kommer jag få en tydligare
bild i jämförelsen av hur mycket själva torgplaneringen faktiskt påverkar demokratin och kan
också utesluta många andra möjliga påverkansfaktorer på samma gång. En metod som kan
utesluta så många andra faktorer som möjligt är extra viktigt när man försöker forska kring
effekter av något.
För att hitta mina fall gjorde jag helt enkelt en rundringning till kommuner i Västsverige och
frågade när de senaste valde att bygga om sina torg. Utifrån den informationen valde jag två
kommuner som var så lika i befolkningsmängd och partisammansättning som möjligt och som
hade utformat sina torg på väldigt olika sätt. Att jag endast sökte i Västsverige berodde till
stor del på att jag visste att jag skulle kunna bedriva min studie där och på grund utav att jag
visste att jag skulle kunna ta del av ett datamaterial ifrån Väst-SOM som är medborgar och
opinionsundersökningar på individnivå bland medborgare i Västra Götaland. Det skulle alltså
vara till stor fördel och över huvud taget göra det möjligt för mig att bedriva mina
undersökningar om jag valde att inrikta mig på kommuner i Västsverige. Jag anser det också
viktigt att välja två liknande kommuner och därför är det fördelaktigt att välja två kommuner
inom samma landsting eftersom de i högre grad har samma styrning än två kommuner från
olika landsting.
Fallstudier har ofta problemet med att inte anses vara generaliserbara men jag anser dock att
en sådan studie är att föredra för denna studies problemformulering. Den statistik som finns
kring socialt kapital och föreningsliv är så pass vag och föga ihopsamlad över Sveriges
kommuner att det är svårt att genomföra en statistisk säkerställd analys på kvantitativ nivå.
Det skulle krävas undersökning med ny insamlad empiri om socialt kapital och föreningsliv
från alla Sveriges kommuner, på en nivå som nästan kan liknas vid en fallstudie, för att utföra
en sådan undersökning. Då min studie genomförs inom ramen för en kandidatuppsats är
denna form av undersökning inte möjlig att genomföra. För att svara på de frågeställningar,
som ligger till grund för denna studie, i den omfattning att en statistisk säkerställd analys
skulle vara möjlig krävs en ansenlig mängd information från flera år innan och varje år efter
74
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ombyggnaden, vilket idag inte finns att tillgå hos varje kommun utan behövs forskas fram på
nytt, vilket också talar för att den studie jag ämnar genomföra, bör vara en fallstudie.
I djupstuderandet av mina fall och för att svara på frågeställningen om uppfattningarna om
torgets påverkan på demokrati finns i kommunerna, använde jag mig till stor del av intervjuer
som metod. Intervjuer används vid fördel när man vill finna människors uppfattningar om sin
omvärld och varför de beslutat sig för något, vilket stämmer bra överens med den här studiens
frågeställning om tjänstemännens uppfattningar om torg och demokrati.75 De jag intervjuade
var från både kommunstyrelsen och från stadsbyggnadskontoren, detta för att få de som
genomför besluten och de som skött detaljplaneringens, syn och uppfattningar om just torgets
betydelse för demokrati. Urvalet av vilka som blev informanter styrdes av de positioner de
haft under tiden för ombyggnaden av torget och deras kunskaper om stadsplanering och
demokrati. För att operationalisera mina variabler har jag använt mig av tidigare forskning om
mellanmänsklig tillit, diskuterade av politik och så vidare, som genomförts i de kommuner jag
valt som fall. På detta sätt har jag fått tillgång till hur läget såg ut innan ombyggnaden och hur
förändringen sett ut efter. Den undersökning jag har använt mig av heter Väst-SOM och är
opinion och medborgarundersökningar som bedrivs av SOM-institutet på Göteborgs
Universitet. Där har jag fått tillgång till deras datamaterial från 2001-2007 och där är
informationen indelad med antalet svarande från respektive kommun. Dessa
enkätundersökningar styrs av ett slumpmässigt urval varje år vilket talar för den statistiska
säkerheten hos denna undersökning. Dessa enkäter genererade under de sju åren 200 svarande
vilket kan anses en aning för litet urval men likväl ger det ett representativt material för så
pass små kommuner som denna studie analyserar. Med ultimata förutsättningar hade det
naturligtvis varit bättre att genomdriva egna enkätundersökningar med ännu fler svarande än
vad som finns i Väst-SOM men eftersom jag inte kan gå tillbaka i tiden är detta ett passande
material för studien. Det samma gäller för mina andra variabler. Vid perfekta förutsättningar
hade det funnits tillgång till mycket mer statistik om deltagande som till exempel
medborgarförslag, politiska partier och föreningsliv men alla dessa fakta är bristfälliga och
därmed svåra att få tag i på kommunnivå. På grund av detta har jag, för att ta reda på
information om föreningsliv och medborgardeltagande, varit i kontakt med respektive
kommun och försökt få tillgång till, i så stor utsträckning som möjligt, deras offentliga
statistik om dessa variabler.
För att genomdriva analysen av empirin använder jag mig av det skapade analysschemat, se
tabell 3.1, och utifrån den har jag lyckats operationalisera den jämförande lika utfallsdesignen
som denna studie använder. Så, låt oss nu gå över till analysen och presentationen av den
insamlade empirin.
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6. Torget och dess effekter
I följande del redovisas den information och det resultat jag har fått fram för att svara på mina
frågeställningar. Det kommer att varvas statistik med förklarande och beskrivande
information om både mina fall och mer generell information om stadsplanering och
demokratiska värden överlag.

6.1 Observation av torgen
Här nedan följer en observation av Färgelanda och Karlsborgs torg som jag valt som mina fall
för den här studien. Observationen innebär att jag har besökt de två torgen och med mina
teoretiska verktyg undersökt vad som finns och vilka funktioner torgen har idag. Denna
observation har genomförts i en strävan efter att svara på frågeställningen hur torget är
utformat i verkligheten? Det är framförallt viktigt att göra en observation för att få en
överblick över hur väl de tankar tjänstemännen har om torget fått genomslagskraft och
överensstämmer med dess nutida utformning.
6.1.1 Färgelanda torg

Färgelanda kommun ligger i södra delen av Dalsland och har tre mil till närmsta stad, som är
Uddevalla. I Färgelanda kommuns centralort, med det passande namnet Färgelanda, bor det
cirka 1900 invånare.76 Det finns ett enda torg i Färgelanda och det ligger centralt i orten.
Färgelanda har som sagt bara en centralort med ett enda torg. Den centrala delen av torget
består av parkeringsplatser som omsluts av tre större matvaruaffärer. Vid den ena sidan av
torget, där ingen livsmedelsaffär ligger, finns ett större centrumhus. I Centrumhuset finns det
diverse funktioner bland annat ett bibliotek, en liten arbetsförmedling, en liten
försäkringskassa, ett medborgarkontor och ett café med uteservering. I centrumhuset finns
också på övervåningen en konsthall. Framför centrumhuset står resterna av ett konstverk som
enligt ortsbefolkningen nyligen monterats ner på grund av förstörelse.
På baksidan av centrumhuset finns det ytterligare parkeringar, en väntsal för bussresenärer, en
busshållsplats och en skateboardramp. Det finns även en liten lekplats i anslutning till
centrumhuset och en mindre scen som är belagd på långsidan, den sida som är riktad till
livsmedelsaffärerna, av centrumhuset. På andra sidan parkeringen finns det också några andra
olika typer av affärer, till exempel en videoaffär och en klädaffär. Det finns även en del
parkbänkar i anslutning till både livsmedelsaffärerna och till centrumhuset.
Känslan av att det är ett torg jag befinner mig på är enligt min mening hyfsat stark. Eftersom
centrumhuset, scenen, parkbänkarna och uteserveringen ligger på en nivå lägre än de flesta
parkeringarna vid livsmedelsaffärerna skapar det ett rektangulärt format torg. Det finns som
sagt en större öppen yta på torget i Färgelanda där det finns utrymme att mötas och ha olika
föreningsmöten, kulturdagar och så vidare. Inne i centrumhuset finns också möjlighet att sitta
och diskutera eller ha diverse möten. Där finns också ett café, som med en uteservering,
tillgodoser att den halvprivata ytan möter den offentliga ytan. Dock fattas det en restaurang på
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torget men det lilla caféet, biblioteket och sittplatserna inuti och utanför centrumhuset borde
tillgodose det halvprivata rummet och det offentliga rummet för möte och diskussion.
6.1.2 Karlsborgs torg

Karlsborgs kommun ligger långt österut i Västergötland och ansluter till sjön Vättern. Det
finns i kommunen cirka 7000 invånare. Centralorten heter Karlsborg och har en
befolkningsmängd på cirka 3500 invånare.77
För att komma till Karlsborgs centrum passerar man, om man kommer in ifrån söder en större
del av orten och bland annat kommunhuset och ortens bibliotek. Vägen till torget verkar vara
en relativt hård trafikerad genomfartsled som leder igenom Karlsborg centrum och går vidare
norrut genom Närke. Själva torget i centralorten kallas Rödesunds torg och består till större
del av parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser omsluts av många olika affärer och ligger i
direkt anslutning till en livsmedelsaffär. Runt torget finns en hel del restauranger av olika slag
och flera olika detaljhandelsaffärer. Vid den östra sidan av torget finns det ett grönområde
som ligger i anslutning till Vättern och som gör att man ser sjön ifrån de flesta uteserveringar
och affärer som finns runt torget. Det södra stråket längs med genomfartsleden erbjuder ännu
fler restauranger och affärer.
Mitt på torget finns en upphöjning från parkeringsplatserna som det står ett par parkbänkar på
och som är avskärmade med ett avlångt betong eller stenblock. Vid denna upphöjning finns
det tre parkeringsplatser som det är förbjudet att parkera på fredagar på eftersom det då, enligt
ortsbefolkningen, brukar ske torghandel där. Anslutningen till sjön skapar en känsla av en
park i och med att det finns några träd där och en större gräsyta. Det finns dock inga offentliga
eller kommunala institutioner och funktioner närvarande runt torget och biblioteket och
medborgarkontoret ligger längre söderut i orten. Inramningen av torget i Karlsborg verkar
inbjuda till handel mer än vara till för att skapa torgkänsla med diverse statliga funktioner.
Enligt min mening känns det inte lika mycket som ett torg i Karlsborg, än i Färgelanda,
eftersom det till större del endast är parkeringar närvarande förutom den lilla upphöjning där
de två parkbänkarna och stenblocket stod.
6.1.3 Jämförelsen och analysschema över torgens utformning

I tabell 6.1 presenteras de demokratiska kriterier som de båda torgen uppfyllt och jämförelsen
över vad torgen har för likheter kontra olikheter i demokratifrämjande.
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Tabell 6.1 Analysschema över torgets utformning

Torgets utformning

Färgelandas Torg

Karlsborgs Torg (Rödesund)

-

-

-

Blandat boende med handel (-)
Öppna ytor att mötas på (+)
Promenadstråk (-)
Platser att sitta på (+)
Plats för diskussion såsom
bänkar, halvprivata ytor, eller
sittplatser inomhus (+)
Belysning för trygghet (+)
Det finns konst (+)
Det finns caféer och restauranger
(/)*
Bibliotek och andra offentliga
institutioner finns närvarande(+)

-

Blandat boende med handel
(+)
Öppna ytor att mötas på (-)**
Promenadstråk (-)
Platser att sitta på (+)
Plats för diskussion (-)***
Belysning för trygghet (+)
Det finns konst (-)
Det finns caféer och
restauranger (+)
Bibliotek och andra offentliga
institutioner finns närvarande(-)

Tabell över kriterier för torgets utformning. (+) uppfyllt kriteriet (/) delvis uppfyllt kriteriet (-) inte uppfyllt kriteriet. *Fanns
café men ingen restaurang. **Fanns en liten upphöjning på parkeringen men väldigt liten och omringad till stor del av
parkeringar och väg ***Fanns sittplatser och en liten upphöjning men ingen plats som var halvprivat eller inomhus

Vi ser i tabell 6.1 att Färgelandas torg uppfyller fler av de demokratifrämjande kriterierna än
vad Karlsborgs torg gör. Detta tyder på att Färgelandas torg till större del bör påverka
demokrati än vad Karlsborgs torg gör. Med sitt stora öppna torg som ändå erbjuder
halvprivata ytor och större möjligheter för både kultur och föreningsliv borde Färgelanda ha
större chans att påvisa en positiv effekt på demokratin än vad Karlsborgs har. Dock är inte
Karlsborgs torg helt demokratihämmande utan uppfyller en del av de krav som behövs för att
anses demokratifrämjande, men Karlsborg uppfyller som sagt inte lika många kriterier som
Färgelanda.

6.2 Uppfattningar om Stadsplanering och presentation av fallen
I en strävan efter att kartlägga de uppfattningar som tjänstemännen har om stadsplanering,
torg och dess påverkan på demokrati, antar min uppsats först snarare deskriptiva aspirationer
än förklarande. Detta är nödvändigt för att överhuvudtaget i det avslutande steget kunna
förklara och analysera huruvida stadsplanering påverkar demokratiska värden. Om vi inte
först får en beskrivning över hur de som genomför stadsplaneringen tänker och tänkte om
torgets effekter och dess innebörd för demokrati kan det bli svårt att se vilka effekter en
nyplanering kan få. Finns inga tankar om att torget påverkar demokratiska förutsättningar
kanske torgen planeras på ett sätt som inte gynnar utvecklingen av demokratin heller. Denna
del försöker alltså i första hand ge resultat till frågorna: Finns uppfattningarna i kommunerna
att torget påverkar demokratin och har dessa uppfattningar påverkat hur planeringen av
torget ser ut?
För att kartlägga uppfattningarna om stadsplaneringens effekter bland mina fall har jag
intervjuat fyra stycken olika tjänstemän på de två kommunerna. Tre av dessa tjänstemän var
direkt involverade i planeringen och utförandet av de ombyggnader av torgen som
kommunerna genomfört. Den fjärde informanten arbetar som kommunchef i Karlsborg och
har arbetat där i ett och ett halvt år och var därför inte närvarande vid den senaste
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ombyggnaden men är dock, som förståligt, bra insatt på kommunen och kommuner i helhet.
Samtliga informanter jag intervjuat var väl insatta i kommunens sätt att planera sitt torg och
gav utförliga svar om dess utförande och processen innan utförandet. Här nedan följer därför
genomgången av de två fallens syn och uppfattningar om just stadsplanering och dess
influenser på demokratin.
6.2.1 Färgelanda Kommun

I Färgelanda kommun färdigställdes, år 2003, en stor ombyggnad av det torg eller centrum
som finns i centralorten Färgelanda. Ombyggnaden innebar att man byggde ett nytt stort
centrumhus som innehöll bland annat ett bibliotek, en försäkringskassa och en
arbetsförmedling samtidigt som man byggde nya parkeringar, en liten scen och satte upp lite
konst på torget.
På frågan om vad Färgelanda kommun ville uppnå och vilka tankar som fanns bakom
ombyggnaden svarade Peo Johansson, sektorchef för service på Färgelanda Kommun, att
”Tanken var att det skulle bli en mötesplats, en naturlig mötesplats, där man skulle kunna
ha marknadsdagar, olika former av kulturarrangemang och föreningsengagemang”.78

Tydligt återfinns uppfattningen, i Färgelanda, att torget bör fungera som en mötesplats där
medborgare, föreningar och kultur kan växa och finnas till. Peo Johansson säger också att
anledningen till att kommunen valde att bygga om var för att ”vi hade en stor tom yta och vi
hade inget centrum i Färgelanda så det fanns förutsättningar för att skapa ett centrum och att
skapa ett rum”.79 Färgelanda Kommun ansåg alltså att det inte fanns ett tillräckligt distinkt
eller utmärkande centrum i orten men att ett sådant centrum eller torg var eftersträvansvärt.
Färgelanda Kommun ville alltså skapa ett torg där ett naturligt möte kunde ske mellan
invånarna i kommunen och där föreningar kunde bedriva olika sorters verksamheter. I
planeringen och uppfattningen om torget återfinns både Putnams idéer om föreningarnas
värde och Floridas teorier om vikten av kultur, kulturföreningar vilka även Putnam anser är
viktiga.
Peo Johansson hävdar också att i Färgelanda ” har inte den cafékulturen men det är något
man gärna skulle vilja ha”80 och i ombyggnaden av torget fanns det en tanke om att caféer
skulle få lokaler i centrumhuset. Göran Isacson säger att ”caféet har en värdefull funktion, det
uppmuntrar till att söka sig till torget och träffas där”. En tanke om att caféet fyller en
funktion för folk att träffas och diskutera och att en sådan halvoffentlig plats finns tillgänglig
för befolkningen är viktigt.
En tanke om att torget inte får vara för stort återspeglas i båda intervjuerna och Göran Isacson
säger att ”man vill ju ha ett torg som rymmer evenemang men om inte känns stor och ödslig
till vardags”/…/”en stor öppen yta känns väldigt ödslig och dyster ut om folk inte är där”81
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och Peo Johansson anser att Färgelanda torg är ”alldeles för stort och öppet/…/jag skulle vilja
ha mer rumsbildande saker på den” En plats för människor att avskiljt kunna sitta och prata
och trivas på ett torg anses viktigt i Färgelanda kommun. Caféet pekas också ut som en sådan
plats där det halvoffentliga mötet mellan människor kan ske.
På frågan om vad som skulle vilja förändras med torget i dagsläget svarade Peo Johansson att
han ”skulle vilja ha en riktig teaterlokal”/…/”slinga vid vattnet” och ”lite fler bostäder i
centrum”.82 Uppfattningen om att kultur är viktigt för orten och att promenadstråk är
eftersträvansvärt verkar finnas. Även Göran Isacson anser att det på torget hade varit
fördelaktigt att knyta samman bostäder och handeln på torget. ”Mer affärslokaler och
bostäder”/…/”bostäder för att få lite liv på kvällarna”83. Som Bohl hävdar gynnas en stad och
ett centrum av att blanda bostäder med handel och dessa uppfattningar återspeglas i
intervjuerna med informanterna i Färgelanda.
Uppfattningen om att torget är viktigt att finnas för att individerna skall ha en plats att mötas
och en offentlig plats där ”man kan gå ut och läsa en tidning och känna gemenskap”84
återfinns också i intervjuerna med informanterna.
I planeringen av torget fanns också tanken att de offentliga institutionerna skulle få plats och
på så sätt få de att stanna kvar i Färgelanda. ”Det lyckades med försäkringskassan och
arbetsförmedlingen och tack vare det kanske de stannade kvar”85 Torget blev ett sätt för
Färgelanda att rädda kvar vissa offentliga institutioner och de sammanfördes till att ha en
funktion på torget och skulle skapa att människor kunde lätt kunna ta del av statliga
funktioner. ”det skulle vara lätt att nå den offentliga sektorn”86
Peo Johansson säger att det är viktigt att ”skapa trygghet”87 och Göran Isacson hävdar att
torget ”är så pass öppet att folk inte behöver vara rädda för att gå där”88 En tanke om att
skapa ett tryggare torg fanns alltså med i planeringen av Färgelanda centrum och att trygghet
och torget har en viktig funktion för demokratin återspeglas här.
På frågan om torget påverkar demokrati finns väldigt tydligt uppfattningen att så är fallet.
”Absolut har stadsplanering en påverkan på demokrati”89 svarar Peo Johansson. Han säger
också att:
”Jag är inte nöjd med hur torget har fungerat, men det som det gjort är att det ökat
självkänslan i Färgelanda”/…/”Jag tror invånarna är mer stolta över Färgelanda
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Från intervju med Peo Johansson, Sektorchef över Service (2009-04-27) Färgelanda Kommun
Från intervju med Göran Isacson, Före detta Teknisk chef (2009-04-30) Färgelanda Kommun
84
Från intervju med Peo Johansson, Sektorchef över Service (2009-04-27) Färgelanda Kommun
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Från intervju med Göran Isacson, Före detta Teknisk chef (2009-04-30) Färgelanda Kommun
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Från intervju med Göran Isacson, Före detta Teknisk chef (2009-04-30) Färgelanda Kommun
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Från intervju med Peo Johansson, Sektorchef över Service (2009-04-27) Färgelanda Kommun
88
Från intervju med Göran Isacson, Före detta Teknisk chef (2009-04-30) Färgelanda Kommun
89
Från intervju med Peo Johansson, Sektorchef över Service (2009-04-27) Färgelanda Kommun
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centrum idag”/…/”det är jätteviktigt att skapa den här stoltheten
samhörigheten”/…/”den kan skapa att man vill hjälpa till och vara med”90.

och

Även Göran Isacson tror att ”om folk känner sig nöjda med det som åstadkommits och känner
att de fått vara med att påverka kanske det känns mer meningsfullt att få påverka”. Innan
ombyggnaden säger också informanterna att detaljplanerna offentliggjordes vid flera tillfällen
då invånarna i Färgelanda kommun fick lägga synpunkter och delta i att ta fram detaljplanerna
för torget, vilket tillgodoser kriteriet att medborgarna fått delta i beslutsprocessen. Enligt
informanterna i Färgelanda kan det uttydas att demokrati påverkas av torget och dess
planering.
6.2.2 Karlsborgs Kommun

I intervjuer med tjänstemännen på Karlsborg framkom det att det skett flera olika
ombyggnader och nyplaneringar av olika platser i Karlsborg. Dock hade den senaste skett, år
2006, av det torg som ligger i centrum och som heter Rödesunds torg.
Den nyplaneringen innebar att man tog bort ett par parkeringsplatser och gjorde en
upphöjning där med två-tre stycken parkbänkar och en stenplatta som avgränsade sittplatserna
från resten av parkeringsplatsen. Tanken bakom denna planering var att Karlsborg ville skapa
en trygghet och en plats för invånarna att mötas på torget utan att behöva vara rädda för bilar
och annan trafik. Denna upphöjning från parkeringen skulle också fungera som en plats för att
ha torghandel, valstugor i samband med val och för föreningar att ha lottkiosker på.
”Sen brukar en del föreningar sätta upp lottkiosker och när det är valrörelser kan det
tänkas att det kan användas för att sätta upp valstugor”91.

Ett väl fungerande torg bör också, enligt informanterna, vara en mötesplats där
genomströmningen av människor händer naturligt. ”Rör man sig från norr till söder så
passerar man alltid torget naturligt”/…/” det blir en naturlig plats att mötas på”92
Torget får, enligt informanterna, inte vara för öppet eller för stort utan det är också viktigt att
torget på något sätt blir naturligt inramat och får en ”avsluten form” så att torget känns
tryggare. Det anses också viktigt att torget tillgodoser halvprivata offentliga ytor där
människor kan mötas utan det är allt för offentligt samtidigt som det sker på en offentlig plats.
Men det är också viktigt att torget inte endast blir till en privat eller halvprivat yta. Som Bo
Björkman, stadsarkitekt i Karlsborg, uttrycker det:
”När man planerar så planerar man utifrån begrepp som privata zoner och offentliga
ytor och halvprivata ytor och där pratar man ofta om att de halvprivata kan vara väl så
intressanta, det finns exempel många städer där man bor mer trångbott där de
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Från intervju med Peo Johansson, Sektorchef över Service (2009-04-27) Färgelanda Kommun
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
92
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
91
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halvprivata ytorna är de som blir mycket viktiga för det sociala livet och det kan vara en
uteplats som vetter ut mot en gemensam yta.”93

En sådan plats får således en privat funktion som ändå når ut till mötet med det offentliga
området. Karlsborg har därför i sin planering valt att ha kvar lite träd runt om på torget för att
skapa ett mer inramat torg som är avskiljt från den bilväg som går vid sidan av torget. Det
fanns också en uppfattning om att grönområdet inte tillhör det optimala torget men kan
användas för att göra torget mer distinkt från till exempel genomfartsleder och så vidare. En
uppfattning som också var närvarande var att torg inte endast bör tas i anspråk av handeln.
”Sen har man en period där man gjorde så att traditionella torg togs i anspråk till förmån för
butiker och då förstör man. Eftersom butiker tog en del av torget och resten blev till
parkering.”94 Torget riskerar då att endast sätta handeln i centrum och snarare bli en
parkering än ett torg att mötas på.
På frågan av vad som skulle kunna förbättras på Karlsborgs torg hade tjänstemännen velat
skapa en bättre anslutning mellan torget och vattnet så att vattnet bättre syns från torget och
att det är lättare att ta sig dit ifrån torget. Det fanns också ”möjligheten/…/att bygga på
livsmedelsbutiken med bostäder”95 som bättre skulle blanda boende med handeln på torget.
Karlsborgs stadsarkitekt ansåg inte heller att det är viktigt att man tar till vara på den lokala
arkitekturen när man bygger om utan ”man ska bygga efter den anda som finns när man
bygger och inte bygga gammalt.”96
På frågan om torg och stadsplanering kan ha effekter på demokratin svarade Bo Björkman att:
”Demokrati handlar ju i första hand om att ta hand om de gemensamma frågorna och det
som stödjer det sociala tänkandet, människan är ju en social varelse, det stödjer ju då
rimligen också demokratin”/…/”Om allt utgår ifrån det privata och om även demokratin
är till för tillgodose det privata så är det, anser jag, en felsyn. Man glömmer ofta att man
naturligt ska kunna träffas och ha en förståelse för det sociala. De funktioner som är så
uppenbart och tydligt gemensamma som till exempel ett torg kan inte plötsligt göras
privata.”97

Thomas Johansson, kommunchef i Karlsborg, uttryckte liknande uppfattningar om torgets
inverkan på demokratin:
”Jag tror mig veta att torg är ju mötesplatser och mötesplatser är viktiga för
demokrativärdena, bland annat att folk träffas, trivs och kan utbyta synpunkter”/…/”sen
är det en tillgänglighetsfråga, att man bygger torg så att alla människor har tillgång” 98

Det blir med dessa uppfattningar tydligt att det finns en uppfattning om att torget och det
offentliga utrymmet är viktigt och kan ha effekter på demokratin. Torget anses ha en påverkan
93

Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
95
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
96
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
97
Från intervju med Bo Björkman, Bygg- och Miljöchef, Stadsarkitekt (2009-04-28) Karlsborg
98
Från intervju med Thomas Johansson, kommunchef (2009-05-28) Karlsborg
94
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på de sociala kontakter som är viktiga för främjandet och intresset av gemensamma frågor och
för demokratin, mycket likt de Putnam hävdar att sociala kontakter just gör. Thomas
Johansson uppfattningar stämmer även in på det som Sennett hävdar är viktigt nämligen att
stadens planering sköts på ett sätt som gör att alla invånare har tillgång till de offentliga
ytorna. Detta skall teoretiskt sett göra att medborgarna till högre grad trivs och deltar i
demokratin.
”Det ska vara intressanta miljöer med konst och över huvud taget kulturella inslag är
viktiga”99

Precis som Richard Florida uttrycker Thomas Johansson att konst och kultur är viktigt för
staden och då särskilt på torget. Det finns uppfattningar om att det är viktigt att staden blir
attraktiv och intressant och torget får då en upphöjd funktion enligt mina informanter eftersom
det är en ofta besökt del av staden. Thomas Johansson hävdar också att torget skall vara
”/…/rent, snyggt och tryggt med belysning” /…/”Trygghet är viktigt tror jag, med belysning
och så vidare”. Med detta ser man att även i Karlsborg finns en likadan uppfattning, som i
Färgelanda, att torget skall kännas tryggt och skapa en trygg plats för ortsbefolkningen att
vistas och umgås på. På frågan om vad Thomas Johansson skulle vilja förändra på Karlsborgs
torg svarar han ”mer torg och mindre parkeringar”100. Slutligen kan dessa intervjuer slå fast
att uppfattningar om att torget är viktigt och har effekter på samhället och framförallt
demokratin finns i Karlsborg kommun.
6.2.3 Jämförelsen och analysschema över uppfattningar och tanken bakom torget

För att sammanfatta vad som framkommit i intervjuerna och för att jämföra de olika
kommunernas och tjänstemännens uppfattningar återgår vi till analysschemat:
Tabell 6.2 Analysschema över uppfattningar och tanken bakom torget
Färgelanda
Uppfattningar om torgets
funktioner och vikten av det
för demokratiskapande

-

-

-

99

Torget har en funktion som
mötesplats (+)
Blandat boende och handel
skapar tillfälle för
demokratiskapande (+)
Torget har en viktig funktion i
diskussionen mellan
individer(+)
Torget skapar förutsättningar
för föreningsliv (+)
Viktigt med öppna offentliga
ytor(+)
Caféer och restauranger är
viktiga för torget (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (+)
Torget kan påverka deltagandet i
demokratin (*)

Karlsborg
-

-

-

-

Torget har en funktion som
mötesplats(+)
Blandat boende och handel
skapar tillfälle för
demokratiskapande(+)
Torget har en viktig
funktion i diskussionen
mellan individer (+)
Torget skapar
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Viktigt med öppna offentliga
ytor (+)
Caféer och restauranger är
viktiga för torget (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (*)
Torget kan påverka

Från intervju med Thomas Johansson, kommunchef (2009-05-28) Karlsborg
Från intervju med Thomas Johansson, kommunchef (2009-05-28) Karlsborg
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deltagandet i demokratin (*)

Tanken bakom planeringen
av torget

-

-

Torget skulle få en funktion
som mötesplats (+)
Torget skulle skapa
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (+)
Det skulle finnas plats för café
och restauranger (+)
Torget skulle få en vackrare
estetik (/)
Torget skulle skapa en
halvprivat sfär (/)
Torget skulle skapa plats för
offentliga institutioner

-

-

Torget ska få en funktion
som mötesplats (+)
Torget skulle skapa
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (*)
Torget ska få en vackrare
estetik (/)
Torget skulle skapa en
halvprivat sfär (/)
Torget skulle bli tryggare (/)

Tabellen visar sammanfattningen av hur kommunens uppfattningar och föreställningar om torgets påverkan på demokrati
(+) uppfattningen finns, (-) Uppfattningen finns inte (/) övrig uppfattning och tanke bakom planering (*) information inte
tillgänglig

Vi ser i tabell 6.2 att båda fallen har en uppfattning om att torget har en viktig funktion i
samhället och kan påverka olika demokratiska faktorer. Framförallt betonas i båda fallen att
torget bör finnas till för att främja det sociala mötet mellan människor. De båda fallen har
även valt att praktiskt försöka genomföra och planera sina torg för att tillgodose och skapa
möjligheter för att torget ska bli och vara en naturlig mötesplats för kommunens invånare.
Men det återfanns också andra motiv till att bygga om sina torg som att till exempel skapa en
vackrare närmiljö för kommunens befolkning att vistas på. Båda kommunerna valde också att
bygga om sina torg i en förhoppning att skapa en trygghet på torget, detta för att människor
skulle kunna trivas där och ha en plats för öppen diskussion. Tryggheten antas därför vara en
förutsättning för att torget skall fungera som en plats för samtal och vistelse och kan därför
också ses som en variabel för ett demokratifrämjande torg. Även tanken att skapa en vackrare
miljö kan tillämpas till de teorier som Richard Florida framför. En vackrare och attraktivare
stad skall enligt Florida bidra till ett mer utvecklat och starkt samhälle.
För att återgå till de teorier, som tidigare tagits upp i denna studie, verkar det som att många
av de tankar som vetenskapsmännen haft även återfinns hos tjänstemännen på kommunerna. I
båda kommunerna fanns en tanke om att mötet och diskussionen mellan människor är viktiga
att skapa möjligheter för. Putnam argumenterar att det är mötet och diskussionen mellan
individer kan hjälpa till att skapa en starkare medborgaranda och mellanmänsklig tillit som i
sin tur skapar en starkare demokrati. Både Karlsborg och Färgelanda nämner också att de vill
skapa en trygghet för invånarna att vara på torget och denna trygghet kan ses som att
kommunerna ville skapa möjlighet för en starkare mellanmänsklig tillit hos invånarna. Båda
fallen anser också att torget kan användas som en yta för föreningar att bedriva sin
verksamhet på, som till exempel att ha lottkiosker på. Putnams teorier hävdar att föreningar är
viktiga för en stark demokrati och uppfattningar om att torget kan gynna föreningar torde
därför ses som uppfattningar om att torget har demokratiska funktioner.
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Kommunerna uppvisar också uppfattningen att det är fördelaktigt att blanda boende med
handel vilket stämmer överens med de teorier som Bohl presenterar om new urbanism. Det
fanns också en uppfattning om att människor och torgen i kommunerna drar nytta av att det
finns promenadstråk, platser att vandra på och att prata med varandra vilket också är en tanke
som stämmer bra överens med new urbanism och Iglitzins teorier.
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen av jämförelsen mellan kommunerna att de båda
kommunerna är till väldigt stor grad lika när det gäller uppfattningar och syn på torg och dess
effekter på demokratin. Dessa tankar är också starkt influerade av olika teorier så som
Putnam, Bohl och Floridas. Båda kommunerna uppfyller samma kriterier om torgets funktion
och påverkan och det är tydligt att det finns en stark uppfattning bland båda fallen att torget
har en stark betydelse för demokratin i kommunen. Färgelanda och Karlsborg har också
likadana uppfattningar om vad torget påverkar och hur denna påverkan sker. Efter att ha slagit
fast att både uppfattningar och torgets planering är på ett teoretiskt demokratifrämjande sätt,
se tabell 6.2, kan vi nu gå över till analysen av den empiri som är hämtad från den faktiskt
verkligheten. Förhoppningen är att studien skall på ett klart och effektivt sätt nu skall kunna
förklara huruvida torgets planering och uppfattningarna om torgets påverkan på demokratin
skapar reella effekter på demokratin.

6.3 Att mäta demokratiska effekter i kommunerna
Här nedan följer den resultatdel som skall ge data och information om de variabler som
används för att svara på frågeställningen: Vilka uppmätta effekter har dessa torg på
demokratin? Resultatdelen inleder med variablerna för valdeltagande, följt av variablerna för
deltagande och till sist variablerna för utvecklingen av socialt kapital. Analysschemat för
uppmätta effekter av torgets influenser på demokratin presenteras i tabell 6.3:
Tabell 6.3 Analysschema över uppmätta effekter av torg

Uppmätta effekter

Demokratifrämjande

Icke demokratifrämjande/
demokratihämmande

-

-

-

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen
En ökning av kontakter med
beslutsfattare
En ökning av medlemmar i
politiska partier
En ökning av
föreningsdeltagandet
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten
En ökning av diskuterandet av
politik

-

Det finns ingen ökning av
valdeltagandet
Ingen ökning av kontakten med
beslutsfattare
Ingen ökning av
föreningsdeltagandet
Ingen ökning av den
mellanmänskliga tilliten
Ingen ökning av medlemmar i
politiska partier
Ingen ökning av diskuterandet
av politik

Tabellen visar de kriterier som finns för ett främjande respektive hämmande av demokratin när det gäller olika
demokratiska värden
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6.3.1 Valdeltagande

Låt oss börja med att studera hur utvecklingen av valdeltagande ser ut mellan de båda
kommunerna före respektive efter ombyggnaden.
Graf 6.4 Valdeltagande i Riksdagsvalet i Färgelanda, Karlsborg och Riket 1985-2005
(procent)

Grafen visar valdeltagande i procent med formeln: antal röstande/antal röstberättigade mellan åren 1985-2006. Till
101
röstande räknas även ogiltiga röstsedlar. Grafen är skapad i programmet SPSS vilket även övriga grafer kommer att vara.

I graf 6.4 ser vi att båda kommunerna tenderar att följa trenderna i rikets totala valdeltagande.
Förutom fallet, i valdeltagande, för Färgelanda kommun i valet 1998 ligger Färgelanda rätt
nära riksnittet medan Karlsborg hela tiden ligger snäppet bättre med cirka två procent högre
valdeltagande varje år. Om kommunfullmäktigevalet istället studeras syns även där en
liknande trend.
Tabell 6.5 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet Färgelanda, Karlsborg och Riket
1985-2005 (procent)
År:
1985
1988
1991
1994
1998
2002
2006
Riks:
87,8
84
84,3
84,4
78,6
77,9
79,4
Färgelanda:
88,5
84,9
84,7
85,5
79,5
77,6
78,1
Karlsborg:
91,8
88,7
88,2
87,6
82,3
81,2
82,2
Tabellen visar valdeltagande för kommunfullmäktige i procent med formeln: antal röstande/antal röstberättigade mellan
102
åren 1985-2006. Till röstande räknas även ogiltiga röstsedlar.

Trenderna i kommunfullmäktigevalet, se tabell 6.5, i kommunerna följer även här till viss del
de nationella trenderna. Även här ligger Karlsborgs kommun lite högre än snittet och
Färgelanda kommun sjunker under snittet år 2002. Det verkar således inte finnas några
101
102

Statistiska Centralbyrån (2009) Valresultat riksdagsvalen 1973-2006 (för URL se referenser)
Statistiska Centralbyrån (2009) Valresultat kommunfullmäktige 1973-2006 (för URL se referenser)
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trender på att ett mer demokratifrämjande torg till större del påverkar valdeltagandet i varken
riksdagsval eller kommunfullmäktigeval. Det verkar vara en tendens att valdeltagandet styrs
av någon annan faktor men möjligen kan det också vara att valdeltagandet är det som är
svårast att ändra på och som påverkas minst av de demokratiska värden som finns för att mäta
en effektiv och stark demokrati. Låt oss därför gå vidare till analysen av de deltagande
variablerna.
6.3.2 Deltagande

De deltagande variablerna är i denna studie antal kontakter med beslutsfattare och
partipolitisk aktivitet. Dessa mått bör tillgodose mätandet av deltagande mellan de
representativa valen eftersom de båda visar hur stark vilja och intresse det finns hos
befolkningen i kommunen för att påverka de beslut som tas även när det inte är val. Låt oss
inleda med antal inkomna medborgarförslag respektive antalet frågor till den allmänna
frågestunden. Anledningen till att medborgarförslag inte valts för båda fallen är att Karlsborgs
kommun valt att inte införa rätten för medborgarna att lämna in förslag varje dag. Istället har
Karlsborg en frågestund med kommunfullmäktige där alla invånare i Karlsborg är välkomna
att skicka in och ställa frågor om kommunen och om olika beslut. Jämförelsen mellan
kommunerna får därför inte ultimata förutsättningar eftersom den stora skillnaden är att
medborgarförslag kan lämnas in på en kontinuerlig basis medan frågestunden sker under en
kväll. Men eftersom ingen annan möjlighet för att lämna in medborgarförslag i Karlsborg
finns anser jag att analysen och jämförelsen mellan de båda variablerna går att genomföra,
med vissa reservationer förstås.
Tabell 6.6 Antal inkomna medborgarförslag i Färgelanda kommun, 2004-2008
År
2004
2005
2006
2007
2008
4
3
1
12
3
Tabellen visar antalet inkomna medborgarförslag till Färgelanda Kommuns kommunfullmäktige mellan åren 2004-2008

Tabell 6.7 Antal inkomna frågor till allmän frågestund i Karlsborgs kommun 2004-2008
År
2004
2005
2006
2007
2008
4*
4*
8
2
4*
Tabellen visar antalet inkomna frågor till frågestunden med kommunfullmäktige mellan åren 2004-2008*Frågeställare med
fler än en fråga.

I Färgelanda kommun finns en ökning av medborgarförslag de senaste åren men denna ökning
består till stor del av ökningen år 2007 medan år 2008 går tillbaka till den tidigare nivån av
inkomna medborgarförslag, se tabell 6.6. En ökande trend av medborgarförslag verkar därför
inte finnas under åren efter ombyggnaden. I Karlsborg finns en ökning under 2006 av antalet
inkomna frågor till den allmänna frågestunden men denna ökning verkar inte heller vara
signifikant, eftersom redan år 2006 är antalet nere på den lägsta nivån under de år som
analyserats, se tabell 6.7. Inte heller i jämförelsen mellan de två kommunerna syns direkta
trender som talar för eller emot torgets effekter på demokratin. Det är också svårt att jämföra
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före och efter ombyggnad i kommunerna eftersom medborgarförslag först infördes år 2003 i
Färgelanda, samma år som uppbyggnaden av det nya torget. Att undersöka medborgarförslag
och allmän frågestund gav därför heller inga indikationer på huruvida deltagandet i
demokratin ökat eller minskat i en kommun med ett starkt demokratifrämjande torg. Det
verkar snarare som att deltagandet hittills har hållit en konstant nivå. Möjligen säger analysen
om partipolitiskt medlemskap mer om hur deltagandet i kommunerna ser ut.
Tabell 6.8 Antal medlemmar i politiska partier i Färgelanda och Karlsborgs kommun
2001-2007 (procent)
År
2001-2003
2004-2007
Medlemmar Parti i Procent
Färgelanda

15,91

14,00

Karlsborg

8,33

8,96

Tabellen visar antalet medlemmar i partier under åren 2001-2003 och 2004-2007. Resultaten baseras på Väst-SOM från
Göteborgs universitet och är en enkätundersökning som skickas till ett slumpmässigt urval av populationen i Göteborgs stad
med kranskommuner. Frågan som ställdes var: ”Ange nedan vilken/vilka föreningar Du är medlem i, samt hur aktiv du är i
dessa föreningar” med underkategorin ”Politiskt parti (även kvinno- eller ungdomsförbund)” med alternativen ”icke
medlem” och tre alternativ med valet ”medlem”, med olika aktivitetsgrad. Antalet svarande i Färgelanda kommun under
dessa år var 95 respektive 115 för Karlsborgs kommun

I undersökningen av medlemskap i politiska partier visar det sig att Färgelanda kommun
ligger på ett högre procentuellt snitt än vad Karlsborgs kommun gör, se tabell 6.8.103 Dock så
påvisar Färgelanda en minskning på nästan två procent i partipolitisk aktivitet medan
Karlsborg har fått en liten ökning i sitt deltagande. Det verkar således att Färgelandas
teoretiskt sett mer demokratifrämjande torg inte påvisar någon ökande effekt av deltagande
medan Karlsborgs torg som inte uppfyllt lika många av de teoriskt demokratifrämjande
kriterierna verkar fått ett ökat deltagande i demokratin hos sin befolkning. För att ge
ytterligare styrka för analysen om torgets effekter på demokrati går resultatdelen över till att
analysera de variabler som används för att mäta hur starkt socialt kapital en region har.
6.3.3 Socialt Kapital

Det sociala kapital anses, enligt Putnam, vara en förutsättning för den medborgaranda som
påverkar och som skapar en stark demokrati. Det finns vissa faktorer som i sin tur påverkar
hur stark medborgaranda en region har och dessa kan vara till exempel ett starkt föreningsliv
eller en hög mellanmänsklig tillit. Om dessa faktorer kan påverkas av torgets utformning,
likväl som av det sociala kapitalet, torde det vara ett tecken på att torgets planering faktiskt
kan få demokratiska effekter. I undersökningen av kommunernas uppfattningar om torgets
påverkan svarade informanterna att de trodde att det fanns en möjlighet för torget att påverka
föreningslivet så väl som tryggheten och tilliten mellan invånarna. Vi går därför nu in på

103

Det bör också sägas att med ultimata förutsättningar hade partipolitiskt medlemskap inte svarats med statistik ifrån en
enkätundersökning utan med resultat ifrån partiernas egen statistik över antalet medlemmar. Jag har dock varit i kontakt
med alla riksdagspartier på både riksnivå och kommunnivå, jag har även skickat ett e-postmeddelande till alla dessa men
endast ett fåtal av partierna har lämnat ut information om antalet medlemmar på en kommunnivå.
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analysen på hur de olika variablerna för medborgaranda har utvecklats i de två fallen som
undersökts.
Vi börjar med föreningslivets utveckling i de två kommunerna.
Tabell 6.9 Antal medlemmar i föreningar i Färgelanda och Karlsborgs kommun 20012007
Kommuner
Färgelanda
Karlsborg
Antal medlemmar i föreningar
(Procent av befolkning)
År
2004
5326 (77,3)
(*)
2005
5182 (75,9)
(*)
2006
4940 (72,8)
(*)
2007
5284 (78,0)
(*)
2008
4687 (69,5)
(*)
Medelvärde

74,7%

(*)

Tabellen visar antalet medlemmar i föreningar i kommunen och andelen procent av befolkningen detta motsvarar, mellan
åren 2004-2008. (*)ingen information finns tillgänglig

I tabell 6.9 kan vi utläsa att Färgelanda har haft en minskning av antalet föreningsmedlemmar
de senaste åren förutom år 2007 då antalet medlemmar drastiskt ökat till den högsta nivån
som är redovisad. Anledningen till att ingen statistik är presenterad över åren innan
ombyggnaden av Färgelanda torg och för Karlsborgs kommun är att sådan statistik inte finns
tillgänglig.104 Det blir därför omöjligt att göra en jämförande studie av de två fallen. Dock
verkar det vara en negativ trend i Färgelanda kommun åren direkt efter ombyggnaden till det
mer demokratifrämjande torget. Men, år 2007 går föreningsverksamheten upp rejält vilket
skulle kunna ses som att en positiv trend höll på att hända men år 2008 är föreningslivet nere
på en bottennivå igen. Dock är statistiken som fanns tillgänglig för knapphändig och under för
kort tidsintervall för att med säkerhet kunna bevisa något om trender och om torget har gett en
positiv effekt på föreningslivet.
Hur ser då den mellanmänskliga tilliten ut i kommunerna? Finns det något samband mellan ett
teoretiskt sett demokratifrämjande torg och utvecklingen av tilliten mellan medborgarna?

104

Nämnvärt är också att Karlsborg kommun endast hade lite knapphändig statistik över 2008 år medlemsantal
och varken skatteverket, statistiska centralbyrån eller någon annan organisation har information om antalet
medlemmar på kommunnivå. Eftersom endast kommunerna kan ha sådan statistik.
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Tabell 6.10 Mellanmänskligt tillit i Färgelanda och Karlsborgs kommun 2001-2007
(procent)
År
2001-2003
2004-2007
Differens
Tillit mellan människor
(procent av antalet svarande)
Färgelanda
Höglitare (7-10)
66
59
-8
Medellitare (4-6)
23
33
+10
Låglitare (0-3)
11
8
-3
Total
100
100
Karlsborg
Höglitare (7-10)
Medellitare (4-6)
Låglitare (0-3)
Total

Färgelanda
Karlsborg

59
34
7
100
Tillit mellan människor
(medelvärde)
6,8
6,59

68
26
6
100

+9
-9
-1

6,59
6,83

Tabellen visar antalet svarande i Färgelanda och Karlsborgs kommun på frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går
det att lita på människor i allmänhet?” och baseras på enkätundersökningarna från Väst-SOM mellan åren 2001-2007.
Skalan går mellan 0-10 där 0 betyder ”det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 betyder att ”det går att lite på
människor i allmänhet”. Höglitare innebär svar mellan 7-10 på skalan, Medellitare innebär svar mellan 4-6 och låglitare svar
mellan 0-3. Antalet svarande på denna fråga var i Färgelanda kommun 95 stycken och i Karlsborgs kommun 115 stycken.

Graf 6.11 Mellanmänskligt tillit nationellt 1996-2007 (procent)

Tabellen visar antalet svarande nationellt på frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i
allmänhet?” och baseras på enkätundersökningarna från Väst-SOM mellan åren 2001-2007. Skalan går mellan 0-10 där 0
betyder ”det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 betyder att ”det går att lite på människor i allmänhet”.

105

105

Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (2008) Svenska trender – 1986-2007 sida 11 Datum 2009-05-19 (för
URL se referenser)
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Vid studerandet av tabell 6.10 är det tydligt att andelen höglitare har minskat i Färgelanda
kommun efter ombyggnaden medan den ökat i Karlsborgs kommun. Även medelvärdet på
frågan om mellanmänsklig tillit har sjunkit i Färgelanda från 6,80 till 6,59 medans
medelvärdet i Karlsborg har ökat från 6,59 till 6,83. I en jämförelse med riksnivån, tabell
6.11, ligger båda kommunerna högt i mellanmänsklig tillit men förändringen i den
mellanmänskliga tilliten i att Färgelanda kommun, som teoretiskt sett har ett mer
demokratifrämjande torg, talar emot att den mellanmänskliga tilliten påverkas av torgets
utformning. Än en gång verkar det som att Karlsborg i högre grad har haft en positiv
utveckling av demokrativärden än vad Färgelanda lyckats få till stånd med. Men har torget
bidragit till att människor i högre utsträckning samtalar och diskuterar med varandra? För att
undersöka denna variabel återgår vi igen till Väst-SOM:s enkäter.
Tabell 6.12 Antalet invånare som diskuterat politik 2001-2007 (procent)
År
2001-2003
2004-2007
Diskuterat en eller fler
gånger i veckan (procent)
Färgelanda

26,2

20,0

Karlsborg

35,42

29,85

Tabellen visar i hur stor utsträckning individer diskuterar politik i Färgelanda och Karlsborgs kommun och baserar sig på
data ifrån Väst-SOMs enkätundersökningar mellan åren 2001-2007. Frågan som ställdes var ”Hur ofta har Du under de
senaste 12 månaderna gjort följande saker” med underkategorin ”diskuterat politik”. Sju olika svarsalternativ fanns
närvarande och sträckte sig från ”ingen gång” till ”flera gånger i veckan”. Resultatet som redovisas i tabellen är det
procentuella antalet svar inom de två högsta svarsalternativen ”någon gång i veckan” och ”Flera gånger i veckan”. Antalet
svarande från Färgelanda var 95 och antalet svarande ifrån Karlsborg var 115.

I tabell 6.12 kan vi utläsa att båda kommunerna har fått en minskning av diskuterandet av
politik. Det verkar således som att de båda kommunerna följer samma trend och har ungefär
samma minskning i procent som diskuterar politik varje vecka. Det finns därför inget bevisat
samband mellan torgets effekter på just diskuterande mellan individer, trots att
uppfattningarna om detta fanns i både teorier och hos tjänstemän. Det sociala kapitalet, med
de tre variabler vi undersökt, verkar inte påverkas av ett demokratifrämjande torg och ett
samband mellan socialt kapital och torget fanns inte.
6.3.4 Jämförelsen och analysschema över torgets uppmätta effekter

Här nedan följer den analys och jämförelse av de kriterier som de båda kommunerna uppfyllt
när det gäller de demokratiska värden som resultatet presenterat.

43

Högskolan Väst
Internationella programmet för politik och Ekonomi
Examensarbete i Statsvetenskap 15 ECTS

Den fungerande Stadsplaneringen
Torget och Demokrati
Sebastian Lundmark

Tabell 6.13 Analysschema över uppmätta effekter i Färgelanda och Karlsborgs kommun

Uppmätta effekter

Färgelanda kommun

Karlsborgs kommun

-

-

-

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen (-)
En ökning av kontakter med
beslutsfattare (/)*
En ökning av medlemmar i
politiska partier (-)
En ökning av
föreningsdeltagandet
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten (-)
En ökning av diskuterandet av
politik (-)

-

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen (-)
En ökning av kontakter med
beslutsfattare (-)
En ökning av medlemmar i
politiska partier (/)
En ökning av
föreningsdeltagandet (*)
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten (+)
En ökning av diskuterandet av
politik (-)

(+) uppfyllt kriteriet, (/) uppfyller till viss del kriteriet och (-) uppfyller inte kriteriet (*) ej mätbart. *en viss ökning fanns men
ej tillräckligt signifikant för att bevisa en ökning

I analysschema 6.13 är det tydligt att ingen av de två kommunerna lyckas uppfylla många av
de demokratiska kriterierna som använts för att mäta de demokratiska effekter ett torg skulle
kunna ha. Eftersom Färgelandas torg, utifrån teorier och uppfattningar, var mer
demokratifrämjande än Karlsborgs torg, borde Färgelanda kommun ha bättre förutsättningar
att ha en positiv demokratisk utveckling men påvisar inte ett enda helt uppfyllt kriterium. Om
vi undersöker det totala analysschemat över alla de olika frågeställningarna får vi följande
tabell:
Tabell 6.14 Sammanlagda analysschemat för Färgelanda och Karlsborgs kommun
Färgelanda

Karlsborg

Uppfattningar om torgets
funktioner och vikten av det
för demokratiskapande

-

Demokratifrämjande (+)

-

Demokratifrämjande (+)

Tanken bakom planeringen
av torget

-

Demokratifrämjande (+)

-

Delvis demokratifrämjande (/)

Torgets utformning

-

Demokratifrämjande(+)

-

Delvis demokratifrämjande (/)

Uppmätta effekter

-

Demokratihämmande (-)

-

Varken eller (*)

Tabellen visar sammanfattningen av hur kommunernas uppfattningar, föreställningar, utformning om torget och dess reella
påverkan på demokrati. (+) uppfyllt kriteriet, (-) inte uppfyllt kriteriet (/) delvis uppfyllt kriteriet (*) inget tydligt resultat

I tabell 6.14 syns det att resultatet snarare talar för att Färgelanda har haft en sämre
demokratisk utveckling än vad Karlsborgs kommun haft, detta trots att det uppfyllt fler
demokratifrämjande kriterier. Hade torget haft en tydlig demokratisk påverkan borde vi sett
en stark demokratifrämjande uppmätt effekt istället för den demokratihämmande som empirin
visat. Det är tydligt att torget, i denna studie, inte har några reella demokratiska effekter trots
att uppfattningar, om att torget kan ha sådana effekter, existerat.
44

Högskolan Väst
Internationella programmet för politik och Ekonomi
Examensarbete i Statsvetenskap 15 ECTS

Den fungerande Stadsplaneringen
Torget och Demokrati
Sebastian Lundmark

7. Slutsatser
Vad kan då utläsas utifrån denna studie av två små kommuner i Västsverige och vad har
denna studie presenterat? När det gäller frågeställningarna om uppfattningen om torgets
betydelse för demokratin och om torgets egentliga utformning påverkats av dessa
uppfattningar, har denna studie visat att de båda fallen väldigt tydligt genomsyras om idéer
och uppfattningar om att torget påverkar demokrati och dess olika värden. Till väldigt hög
grad fanns också många av de teorier om stadsplanering, som presenterats i studien, med i
tjänstemännens uppfattningar. Dessa uppfattningar har också till stor del fått styra den
ombyggnad av torg som de båda kommunerna genomfört. Det är alltså tydligt att
uppfattningarna om torget och dess påverkan på demokrati till stor grad påverkar och styr hur
torg planeras och varför kommuner väljer att bygga om.
För att övergå till den andra frågeställningen, om torgets reella effekter på demokratin verkar
empirin inte stödja hypotesen att ett demokratiskt planerat torg kommer ge effekter på
demokratin. Det fanns inga spår i resultaten som talade för att något sådant samband existerat.
Snarare verkar det som att kommunen med det teoretiskt sett mer demokratifrämjande torget
fortsatte ha en negativ trend. Färgelanda som redan låg lägre på några demokratiska värden än
Karlsborg verkar ha satsat mer pengar och resurser för att försöka öka de demokratiska
förutsättningarna. Till exempel införde Färgelanda samma år som ombyggnaden av torget
rätten för befolkningen att skicka in medborgarförslag som kan ses som ett sätt för att försöka
öka möjligheterna för demokratisk utveckling. Samtidigt visar resultatet att tjänstemännen
hade uppfattningen om att torget kunde påverka demokratin vilket därför också kan ses som
ett försök för kommunen att öka de demokratiska förutsättningarna. Möjligen är det så att
kommuner, som har demokratiska problem, inför en mängd olika ”botemedel” för att hjälpa
demokratin. Studiens resultat verkar snarare stödja Gilljam och Jodals teorier om att
kommuner som har problem med demokrati ofta försöker påverka individer att i högre grad
delta men detta skapar istället den motsatta effekten. 106 En kommun som bygger om sitt torg
för att öka deltagande kan därför få en negativ effekt av detta än en positiv demokratisk
effekt, vilket verkar vara det som hänt med Färgelanda kommun.
Intressant vore att undersöka utvecklingen i Karlsborg tydligare efter deras ombyggnad av
torget. Eftersom det skedde så sent som 2006 är det i dagsläget svårt att finna variabler och
statistik över de senaste åren efter ombyggnaden. Dock bör det nämnas att en undersökning
med längre tidsintervaller, både innan och efter en ombyggnad, skulle kunna få ett annat utfall
och resultat än det jag presenterat här. Anledningen till att en sådan studie inte bedrivits i det
här fallet är att den statistik som skulle krävas för att genomföra en sådan studie inte finns
tillgänglig idag. Det skulle alltså vara nödvändigt att samla in material som sträcker sig flera
år framåt i tiden, men likväl skulle en sådan undersökning vara intressant att genomföra och
dessutom något som jag själv ämnar göra i senare studier.
En annan förklaring till varför Färgelandas torg inte gav de effekter, vilka teorierna och
hypotesen förutspått, kan vara som tjänstemännen själva hävdade, att deras torg inte fungerat
106

Esaiasson och Westholm (2006) Deltagandets mekanismer sidan 8
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som de velat. Och, fast de byggt om torget har ortsbefolkningen inte visat intresse av att
använda det och därmed påverkade torget inte heller demokratin. Det kan vara intressant att
analysera ett fall där kommunen innan har en väl fungerande demokrati och ändå väljer att
bygga om torget. Detta torg kanske starkare skulle påverka demokratin på så sätt, som Putnam
själv hävdar, att regioner med ett redan högt socialt kapital har lättare att ackumulera än mer
socialt kapital. Karlsborg, som tycks ha en bättre fungerande demokrati verkar ha en starkare
demokratisk utveckling och kan därför anses ha lättare för att ackumulera mer positiva
demokratiska värden. För att helt kunna kartlägga de reella effekterna av torget skulle en
bredare forskning med ännu fler fall eventuellt behövas. Ytterligare en aspekt som skulle vara
intressant att bedriva, är en fallstudie på en ort som tidigare inte haft ett torg och som sedan
byggt ett, eller vice versa, för att se hur demokratin i en sådan region utvecklats.
Avslutningsvis visar resultaten i den här studien att torgets påverkan inte varit betydande, i de
fall som studien bygger på, och pengar som kommuner satsar, eller planerar att satsa, på
nyplanering av torg bör användas på andra demokratiutvecklande variabler än just torg. Det
vill säga, om tanken bakom planeringen är att hjälpa de demokratiska värdena. Slutligen bör
det nämnas att denna uppsats visar att uppfattningarna om torgets påverkan på demokrati
finns både hos utförare så väl som detaljplanerare samt att denna undersökning och vidare
forskning om torgets faktiska effekter på demokratin är intressant både för den politiska så väl
som den akademiska sfären.
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9. Bilagor
9.1 Intervjuguide för intervju med stadsplaneringskontor
1. Inledande frågor (hur länge de har jobbat, yrkesbakgrund och så vidare)
2. Ombyggnaden
 När byggdes centrumet om den senaste gången?
o Vad byggdes om?
 När började och avslutades ombyggnaden av torget?
 Hur togs beslutet om ombyggnad?
 Fick medborgarna delta i beslutsprocessen?
 Vad ville kommunen åstadkomma med ombyggnaden?
o Öka demokratin?
o Öka konsumeringen
o Öka tillgängligheten
o Övrigt?
 Vad byggde man vid den senaste ombyggnaden?
o Bibliotek?
o Kommunhus?
o Övrigt
 Hur viktigt är torget för föreningarna i kommunen?
3. Teorier bakom ombyggnaden
 Följde ni några särskilda teorier när ni valde att bygga om?
 Fick ni några riktlinjer från kommunfullmäktige som skulle finnas med?
 Hur planerades arkitekturen över de nya byggnaderna? Tog ni hänsyn till lokal
arkitektur och design nä ni byggde om?
4. Allmänt om torgets funktion
 Vilka funktioner fyller ert torg idag? Vad bidrar det till kommunen? (Varför?
Utveckla? Hur menar du då?)
 Hur ska ett väl fungerande torg se ut? Vilka funktioner skall det fylla? Vad kan ett väl
fungerande torg bidra till? (Varför? Utveckla? Hur enar du då?)
5. Uppfattningar om ombyggnadens effekter
 Tror du stadsplanering kan ha några särskilda effekter på demokratin? På vilket sätt?
Hur menar du då? Kan du ge ett exempel?
 Tror du ert torg är bra upplagt för att tillgodogöra att folk möts där?
 Vad tror du är det som gör att torget är en bra mötesplats?
 Vad skulle du vilja ändra med torget?
 Fanns det några av de här tankarna med när ni nyplanerade ert torg?
 Tror du stadsplanering skapar ekonomisk tillväxt? (På vilket sätt? Hur menar du då?
Kan du ge ett exempel?)
6. Om du hade fått bestämma fritt, vad hade funnits på torget då?

9.3 Intervjuguide med Kommunchef
1. Inledande frågor (hur länge de har jobbat, yrkesbakgrund och så vidare)
2. Allmänt om torgets funktion
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Vilka funktioner fyller ert torg idag? Vad bidrar det till kommunen? (Varför?
Utveckla? Hur menar du då?)
 Hur ska ett väl fungerande torg se ut? Vilka funktioner skall det fylla? Vad kan ett väl
fungerande torg bidra till? (Varför? Utveckla? Hur enar du då?)
3. Om torget och ombyggnad
 Tror du att torget är ett viktigt centrum för folk att mötas på?
 Tror du att ert torg är bra upplagt för att tillgodogöra att folk möts där?
 Vad tror du det är som gör torget till en bra mötesplats
 Vad skulle du vilja ändra på med torget?
 Fanns det några av de här tankarna med när ni planerade ert torg?
 Finns det någon statistik om föreningslivet i er kommun?
 Vad var er tanke med att ta beslutet om ombyggnad?
 Finns det någon tillgänglig statistik om deltagande bland medborgare hos er?
 Hur togs/tas beslutet om ombyggnad?
 Vad beslutades om vad som skulle finnas på torget när det byggdes om? (vad har ni
beslutat ska finnas på ert torg? Varför? (för den kommunen som inte byggt om)
 Tror du planeringen av torget kan ge eller har gett någon ekonomisk tillväxt
 Tror du att troget kan skapa en bättre demokrati?
 Har ni någon statistik tillgänglig över hur många medborgarförslag ni får in varje år?
 Om du hade fått bestämma fritt vad hade funnits på ert torg då?
 (finns det någon statistik tillgänglig om den ekonomiska utvecklingen i kommunen?)
4. Övriga frågor
 Hur mycket gjordes det reklam för medborgarförslagen när dom kom vid 2004?
 Vilka andra sätt har du märkt att medborgarna deltager i demokratin?
 Hur mycket anser du att din kommun har medborgare som deltager mer eller mindre?
 Har du märkt någon skillnad efter ombyggnaden av hur väl folk är med och påverkar i
demokratin?
Tabell 9.1 Sammanlagda analysschemat för Färgelanda och Karlsborgs kommun

Uppfattningar om torgets
funktioner och vikten av det
för demokratiskapande

Färgelanda

Karlsborg

-

-

-

-

-

-

Torget har en funktion som
mötesplats (+)
Blandat boende och handel
skapar tillfälle för
demokratiskapande (+)
Torget har en viktig funktion
i diskussionen mellan
individer(+)
Torget skapar
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Viktigt med öppna offentliga
ytor(+)
Caféer och restauranger är
viktiga för torget (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (+)
Torget kan påverka
deltagandet i demokratin

-

-

-

Torget har en funktion som
mötesplats(+)
Blandat boende och handel
skapar tillfälle för
demokratiskapande(+)
Torget har en viktig funktion i
diskussionen mellan individer
(+)
Torget skapar förutsättningar
för föreningsliv (+)
Viktigt med öppna offentliga
ytor (+)
Caféer och restauranger är
viktiga för torget (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (+)
Torget kan påverka deltagandet
i demokratin
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-

-

Uppmätta effekter

-
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Torget skulle få en funktion
som mötesplats (+)
Torget skulle skapa
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Invånarna fick delta i hur
torget skulle utformas (+)
Det skulle finnas plats för
café och restauranger (+)
Torget skulle få en vackrare
estetik (/)
Torget skulle skapa en
halvprivat sfär (/)
Torget skulle skapa plats för
offentliga institutioner
Blandat boende med handel (-)
Öppna ytor att mötas på (+)
Promenadstråk (-)
Platser att sitta på (+)
Plats för diskussion såsom
bänkar, halvprivata ytor,
eller sittplatser inomhus (+)
Belysning för trygghet (+)
Det finns konst (+)
Det finns caféer och
restauranger (/)*
Bibliotek och andra
offentliga institutioner finns
närvarande(+)

-

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen (-)
En ökning av kontakter med
beslutsfattare (/)*
En ökning av medlemmar i
politiska partier (-)
En ökning av
föreningsdeltagandet
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten (-)
En ökning av diskuterandet av
politik (-)

-

-

-

-

-

Torget ska få en funktion som
mötesplats (+)
Torget skulle skapa
förutsättningar för
föreningsliv (+)
Invånarna fick delta i hur torget
skulle utformas (*)
Torget ska få en vackrare estetik
(/)
Torget skulle skapa en
halvprivat sfär (/)
Torget skulle bli tryggare (/)

Blandat boende med handel
(+)
Öppna ytor att mötas på (-)**
Promenadstråk (-)
Platser att sitta på (+)
Plats för diskussion (-)***
Belysning för trygghet (+)
Det finns konst (-)
Det finns caféer och
restauranger (+)
Bibliotek och andra offentliga
institutioner finns närvarande(-)

Det finns en ökning av
valdeltagandet i kommunen (-)
En ökning av kontakter med
beslutsfattare (-)
En ökning av medlemmar i
politiska partier (/)
En ökning av
föreningsdeltagandet (*)
En ökning av den
mellanmänskliga tilliten (+)
En ökning av diskuterandet av
politik (-)
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Graf 9.2 Mellanmänskligt tillit i Färgelanda kommun 2001-2007

Grafen visar antalet svarande i Färgelanda kommun på frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det
att lita på människor i allmänhet? och baseras på enkätundersökningarna från Väst-SOM mellan åren 20012007. Skalan går mellan 0-10 där 0 betyder ”det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 betyder att
”det går att lite på människor i allmänhet”. Antalet svarande på denna fråga var 95 stycken.

Graf 9.3 Mellanmänskligt tillit i Karlsborgs kommun 2001-2007

Grafen visar antalet svarande i Karlsborgs kommun på frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det
att lita på människor i allmänhet? och baseras på enkätundersökningarna från Väst-SOM mellan åren 20012007. Skalan går mellan 0-10 där 0 betyder ”det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 betyder att
”det går att lite på människor i allmänhet”. Antalet svarande på denna fråga var 115 stycken.
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