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Sammanfattning 
Medborgardialoger är ett allt vanligare inslag inom planering, och framhålls ofta som ett 

viktigt verktyg för att främja den lokala demokratin och medborgarnas inflytande över 
planeringen. Inte sällan finns det stora förväntningar på medborgardialogers potential, då inte 
bara för ökad demokrati, utan även på den ska bidra till en ökad effektivitet i planeringsprocessen 
eller ge legitimitet till ett planförslag. Samtidigt är syftena med specifika dialogprojekt ofta är 
oklart definierade, och många dialogprojekt lider av problem med bristande representativitet och 
lågt inflytande över den fortsatta planeringen.  

Stadskärnan i Sundbyberg norr om Stockholm ska genomgå stora förändringar i och med att 
Mälarbanan kommer dras ner i tunnel och Sundbybergs stad har arbetat med en vision för den 
nya stadskärnan sedan våren 2013. En del av det arbetet har handlat om att genomföra ett 
dialogprojekt för att ge Sundbybergsborna en möjlighet att bidra till visionen. För att bättre nå 
unga i det arbetet genomfördes idétävlingen Ung C Sundbyberg under våren 2015. Jag har gjord 
en kvalitativ fallstudie över Ung C Sundbyberg som ett atypiskt fall av ambitiösa dialogprojekt 
som riktar sig specifikt mot unga, med syftet att få en djupare förståelse för spelrummet i 
frågeställningen och motiven bakom dialogprocesser, då särskilt ungdomsdeltagande. Genom 
fältstudier där jag närvarat på, gjort observationer och till en begränsad del deltagit i fem 
workshopar som genomförts i den första deltävlingen i Ung C Sundbyberg söker jag svara på 
frågor om varför unga var en viktig grupp att nå, hur tävlingsuppgiften ramades in av 
processledarna och hur tävlingen förhöll sig till ideal om hur en ”god” dialog ska uppnås.  

Trots de initiala ambitionerna med tävlingen går det inte att förstå fallet som en 
medborgardialog som ska bidra till ett större demokratiskt inflytande över visionsarbetet för 
Sundbybergs nya stadskärna. En del av materialet tyder också på att intresset för ungdomar som 
grupp går att ifrågasätta, istället handlar det snarare om ett dialogarbete nära besläktat med 
marknadsundersökningar, med ambitioner att skapa uppmärksamhet kring stadsomvandlingen i 
Sundbyberg.   



 
 

 3 

Abstract 
Citizen Dialogues are an increasingly common feature in planning, and are frequently 

declared to be an important tool to promote local democracy and citizens' influence in the 
planning. Not seldom, there are great expectations for the potential of citizen dialogue, not only 
for increased democracy, but also on contributions to an increased efficiency in planning or 
better legitimacy to a propose plan. At the same time the objectives of the specific dialogue 
projects are often vaguely defined, and numerous dialogue projects suffer from problems with 
lack of representativeness and low influence on the future planning. 

The city centre of Sundbyberg, north of Stockholm will undergo major changes when 
Mälarbanan will be drawn down into a tunnel, and Sundbybergs stad has worked with a vision for 
the new city center since spring 2013. Part of the work has focused on implementing a dialogue 
project to give residents in Sundbyberg an opportunity to contribute to the vision. To better 
reach young people in the work with this vision, an idea competition called Ung C Sundbyberg 
was carried out in the spring of 2015. I have made a qualitative case study of Ung C Sundbyberg 
as an atypical case of ambitious dialogue projects aimed specifically at young people, with the aim 
to gain a deeper understanding of the scope of, and motives behind the dialogue process, and 
especially youth participation. Through field studies where I attended and made observations at, 
and to a limited extent participated in five workshops conducted in the first round of Ung C 
Sundbyberg I seek to answer questions about why young people was an important group to 
reach, how the competition task was framed by the process managers and how the competition is 
related to ideals of how a "good" dialogue can be achieved. 

Despite the initial ambitions of the competition, you cannot understand the case as a citizen 
dialogue which will contribute to greater democratic control over the visionary work of 
Sundbyberg's new city centre. Some of the material also suggests that the interest in young people 
as a group is questionable, rather it is more about the dialogue work is closely related to market 
research, with ambitions to draw attention to urban transformation in Sundbyberg. 
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Förord 
Den här uppsatsen skrivs som en del av 2014 års Demokratiutredning, som bland annat ska 

utreda mellanvalsinflytande och ungas representation och delaktighet (Justitiedepartementet 2014: 
1). Jag har inte arbetat tillsammans med Demokratiutredningen, men de kommer att läsa 
uppsatsen och den kommer att presenteras på seminarium som de anordnar.  

Jag vill passa på att tacka alla involverade i projektet för att jag fick följa ert arbete, min 
handledare Sofia Wiberg för alla intressanta samtal det senaste halvåret, och min familj och 
Mikaela för allt tålamod och stöd.   
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1 Inledning  
Medborgardialoger är ett allt vanligare inslag inom planering, och framhålls ofta som ett 

viktigt verktyg för att främja den lokala demokratin och medborgarnas inflytande över 
planeringen. Inte sällan finns det stora förväntningar på medborgardialogers potential, då inte 
bara för ökad demokrati, utan även på den ska bidra till en ökad effektivitet i planeringsprocessen 
eller ge legitimitet till ett planförslag. Samtidigt är syftena med specifika dialogprojekt ofta är 
oklart definierade, och många dialogprojekt lider av problem med bristande representativitet och 
lågt inflytande över den fortsatta planeringen. Unga människor är långt ifrån alltid inkluderade 
eller inbjudna i planering eller dess försök till att inkludera medborgarna i dialogprojekt. Ofta är 
många fall av ungdomsdeltagande också begränsade till ämnen som främst påverkar unga, så som 
fritidsgårdar eller rekreationsytor.  

Den som åker tåg mot Stockholm Central, vare sig det är pendeltåget från Bålsta eller 
regionaltågen från Västerås eller annan ort, passerar idag genom det som är Sundbybergs stad 
knappt en kvart innan tåget rullar in på centralen. Sundbybergs stad är en liten kommun norr om 
Stockholm, med en stadskärna som delas av på mitten av järnvägen, men när Mälarbanan ska bli 
fyrspårig kommer den däckas över på sträckan som går genom Sundbyberg för att inte helt ta 
över centrum. Istället frigörs en stor yta och en möjlighet att bygga ihop stadskärnan till ett 
centrum (Sundbybergs stad 2015a). Hösten 2013, drygt ett halvår efter att Trafikverket och 
Sundbybergs stad hade beslutat om överdäckningen, påbörjades projektet Framtidsdialog 
Sundbybergs nya stadskärna som genomfördes mellan november 2013 och mars 2014 i en serie om 
sex dialogmöten (Sundbybergs stad 2015b). I ett försök att nå ungdomar i arbetet med den nya 
stadskärnan inleddes under hösten 2014 arbetet med delprojektet Ung C Sundbyberg som är en så 
kallad idétävling riktad mot unga mellan 16 och 26 år. Idétävlingen genomfördes mellan 28 mars 
och 7 juni, men är uppdelad i två deltävlingar med något olika teman och genomförande 
(Sundbybergs stad 2015c). Inom ramen för den första deltävlingen ”Framtidens Sundbyberg – 
Leva, Bo & Arbeta” genomfördes ett en slags heldagsworkshop kallad ideathon och en 
workshopserie på totalt fem möten, som alla hölls i centrala Sundbyberg. Medan det inom den 
andra deltävlingen ”Framtidens Kreativa Och Flexibla Arbete” organiserades ideathon, varav 
båda hölls utanför Sverige för att få ett internationellt perspektiv på ämnet. Ett ideathon hölls i 
Berlin, ett annat i London. Gemensamt för de båda deltävlingarna är att de startas med Ideathon, 
som är en slags heldagsworkshop, och att en jury i respektive tävling utser en 1:a, 2:a och 3:e-
pristagare (Sundbybergs stad 2015c). 

Tävlingar är spännande. De utser de idéer och förslag som är “bäst”. Framför allt kan de 
också dra till sig mycket uppmärksamhet, och generera vitt skilda idéer och lösningar på ett 
problem. Men vad är då syftet med att genomföra ett dialogprojekt som är en tävling? Vad har 
det med demokrati att göra?  

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att få en djupare förståelse motiven bakom, och 

spelrummet i dialogprocesser, och särskilt ungdomsdeltagande. Det gör jag genom att titta på ett 
specifikt fall, en dialogprocess i Sundbyberg, ’Ung C Sundbyberg’ där fokus just var på att skapa 
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delaktighet bland yngre invånare. Frågeställningen, och deras koppling till andra projekt 
analyseras för att få en djupare förståelse för spelrummet för deltagarna i ett fall som det här.  

Frågeställning 
Vilka motiv ligger bakom dialogprojektet? Vilket spelrum hade deltagarna i projektet?  

För att svara på det här har jag sökt svaren på de här forskningsfrågorna 

• Hur motiveras valet av ungdomar som målgrupp för projektet? 
• Hur ramar processledarna in tävlingsuppgiften?  
• Vilka olika planerarroller finns representerade i tävlingen?  
• Hur förhåller sig projektet till tankar om demokrati och inflytande? 
• Hur förhåller sig projektet till ideal för hur en ”god” dialog ska organiseras?   

1.2 Disposition 
Härefter följer det andra kapitlet där val av fall och avgränsningar, liksom metodiken och 

arbetsgången beskrivs och motiveras. I det efterföljande teoriavsnittet redogör jag för viktiga 
aspekter hos medborgardialoger inom planering, med en introduktion till fältet och en inblick i 
synen på planeraren i relation medborgardeltagande, liksom en genomgång av viktig kritik mot 
dialogpraktiken och en kort introduktion till ungdomsdeltagande. I kapitel fyra jag går in på 
bakgrunden till fallet (idétävlingen) samt de dialogprojekt som på olika sätt är relaterade till 
idétävlingen. I kapitel fem följer sedan en fallbeskrivning som i huvudsak är en berättelse över de 
olika dialogmöten jag deltagit i, men också innehåller en beskrivning av tävlingsupplägget och 
tävlingsbidraget. Fallet analyseras i relation till de uppställda forskningsfrågorna i kapitel 6 och till 
sist diskuterar jag och redogör för mina slutsatser i kapitel 7.   
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2 Metod  

2.1 Avgränsningar 

Val av fall 
Fallstudier kan göras med olika syften, men deras relevans bygger på fallens betydelse för 

inlärning. Fallens karaktär är i sin tur avgörande för vilken typ av lärdomar som går att dra från 
att studera dem, atypiska fall eller extremfall kan enligt Flyvbjerg (2003/2004) ofta avslöja mer 
information om ett visst fenomen än till exempel ett representativt fall eftersom extremfallen 
”aktiverar fler aktörer och fler grundmekanismer i den studerade situationen” (2003/2004: 192).   

Projektet Ung C Sundbyberg är ett ambitiöst dialogprojekt som är annorlunda och atypiskt på 
flera plan; som form av ungdomsdeltagande med tanke på åldersgruppen, men också med tanke 
på föremålet för tävlingen. Med ungdomsdeltagande menas i regel deltagande som involverar 
minderåriga, och inkluderar sällan unga vuxna eftersom de har större möjligheter till inflytande på 
mer traditionella vägar (Checkoway 2011, Frank 2006). Dessutom handlar ungdomsdeltagande 
sällan om planeringen och framtiden för platser som alla förväntas använda, istället handlar 
dialoger som specifikt riktar sig till unga i regel om platser som rör dem specifikt. Att bjuda in 
ungdomar och unga vuxna till en dialog om en kommuns stadskärna kan därför ses som ovanligt. 
Överlag är tävlingar, särskilt arkitekttävlingar, vanligare inom planering som olika former av 
upphandlingar och har mindre tydliga kopplingar till demokrati och medborgardeltagande. Att 
dessutom genomföra heldagsworkshopar inom ramen för ett dialogprojekt utanför kommunen, 
till och med utanför Sverige som är fallet för de ideathon som görs i London och Berlin i 
Deltävling II, gör fallet än mer atypiskt. 

Avgränsningar 
Fallet är centrerat kring den första deltävlingen i idétävlingen Ung C Sundbyberg. Eftersom 

tävlingen har många kopplingar till tidigare genomförda dialogprojekt genom de aktörer som är 
involverade i den studeras även dessa. I regel genomförs medborgardialoger som ”icke-
kontinuerliga isolerade projekt eller evenemang i den politiska processen” (Tahvilzadeh 2015: 37), 
vilket till viss del stämmer in även på det här projektet. Tidigt i arbetet blev det däremot tydligt att 
idétävlingen, och särskilt Deltävling I, just inte var tydligt avgränsat utan hade kopplingar till såväl 
tidigare som parallella dialogprojekt. Att de workshopar (ideathon) som skulle genomföras inom 
ramen för Deltävling II skulle äga rum i Berlin respektive London var en bidragande orsak till att 
fokus lades på Deltävling I. Jag ville i så stor utsträckning som möjligt studera samspelet på 
dialogmöten på plats och hade helt enkelt inte möjlighet att göra resor till London och Berlin 
inom ramen för en masteruppsats.  

Begrepp 
Medborgardialog syftar i den här uppsatsen bara till de många olika former av inbjudet 

deltagande som sker inom ramen för planering, och med samråd menas i den här uppsatsen 
endast det lagstadgade samrådet som genomförs i samband med detaljplaneprocessen. Vissa 
författare använder begreppet mer utvidgat om medborgardeltagande inom planering, men så är 
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inte fallet här. I den här uppsatsen kommer i medborgardialog och dialogprojekt användas mer 
eller mindre synonymt. Medborgardeltagande inom planering kan alltså vara många saker; det 
traditionella öppna mötet, det medborgarinitierade deltagandet som kan göra tjänstemän och 
politiker lite obekväma, det ambitiösa dialogprojektet, idétävlingenar och så vidare.  

2.2 Fallstudiemetodik 
Idétävlingen organiseras av Sundbybergs stad i samarbete med en innovationsbyrå; två 

konsulter med bakgrund inom kommunikation. Workshopserien i den första deltävlingen är 
organiserad av två arkitekter, F och E. Initiativtagare till workshopserien var B, projektledare på 
kultur- och fritidsförvaltningen på Sundbybergs stad och ledare för arbetet med gruppen 
Rissneambassadörerna. Rissneambassadörerna är i sin tur en grupp unga vuxna som arbetar med 
närmiljön i Rissne på uppdrag av Sundbybergs stad. Det var i huvudsak Rissneambassadörerna 
som var deltagare under workshopserien.  

Fältarbete 
Fältstudien är en form av antropologisk studie (Evans-Pritchard et al 2008) och bygger på att 

jag har närvarat på och till en begränsad del deltagit i så många workshopar och möten som 
möjligt under Deltävling I. Genom att föra anteckningar om rummet, arbetet, samtalet under 
workshoparna och de samtal jag kunnat ha med processledarna har jag försökt fånga de olika 
motiv som finns i tävlingen. Anteckningarna har senare skrivits rent till kortare berättelser om 
mötena i efterhand. De workshopar och möten jag inte kunnat delta i har jag fått muntlig 
information om i första hand från någon av processledarna.  

Jag förhåller mig till mitt empiriska arbete på ett reflektivt sätt, i och med att jag själv på sätt 
och vis är analysverktyget, ett instrument för att förstå det här dialogprojektet. Det innebär att jag 
kontinuerligt reflekterat kring min påverkan på mötena, men också min egen bakgrund (Alvesson 
& Sköldberg 2009). Intresset för deltagande och demokrati inom planering har varit en röd tråd 
genom mina studier. Jag gjorde mitt kandidatarbete om arkitekttävlingen för Kirunas nya 
stadskärna med ett liknande perspektiv, och blev delvis intresserad av projektet Ung C Sundbyberg 
för att det var en tävling.  

Hur deltagande jag har varit i arbetet under mötena har varierat och det har byggt mycket på 
försök att inte störa deltagarna och processledarna i deras arbete. Eftersom min roll på sätt och 
vis är onaturlig i och med att jag inte har någon funktion som processledare, personal eller 
deltagare har jag försökt att anpassa mig efter situationen. Under workshopserien fanns en 
möjlighet att till en början vara ganska distanserad och fokusera på att lyssna på vad som pågick i 
rummet och inte ställa så mycket frågor, eller prata om arbetet med deltagarna, utan på sin höjd 
prata lite med processledarna, för att under de sista mötena vara ganska involverad i samtalet. 
Under ideathonet höll jag mig i bakgrunden nästan hela tiden, och pratade i mest med de som 
arbetade med evenemanget; konsulterna och tjänstemännen från Sundbybergs stad eftersom det 
fanns en önskan om att deltagarna skulle arbeta helt ostört under första halvan av dagen.  

Jag har varit med på 5 organiserade, inbjudna dialogmöten av sju i Deltävling I. Jag har missat 
2 av dessa, varav en var den första workshopen av fem i en workshopserie sammansatt av två 
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arkitekter, och det andra en workshop ordnad av A från Sundbybergs stad som hon föreslog att 
jag inte behövde komma på för att de antagligen skulle vara så få deltagare. Jag har heller inte 
närvarat på några jurymöten.  

Jag har fört anteckningar på papper under workshoparna, som jag sedan skrivit rent och 
kompletterat inom en eller ett par veckor efter tillfället i fråga, och bearbetat till en flytande text 
efter det. 

Varför?  
Det var inte uttänkt från början att det här skulle bli en form av antropologisk studie av en 

dialogprocess, däremot hade jag den metodiken i bakhuvudet när jag började med fältstudien på 
det ideathon som hölls i Deltävling I den 28 mars 2015. Jag hade varit på en föreläsning med en 
forskare inom arkitektur, urbanism och antropologi, Jennifer Mack, och insett att hennes metod 
hade kunnat hjälpa mig i tidigare projekt även om jag inte hade någon större erfarenhet av 
antropologiska studier. När jag gick på den första workshopen som ideathonet hade jag väldigt 
nyligen bestämt mig för att det var det här projektet jag skulle studera och behövde gå dit med ett 
väldigt öppet sinne och försöka ha så få förväntningar som möjligt och bara försöka förstå, och 
göra anteckningar om hur det ser ut, vad som händer och hur jag känner mig här. Efteråt insåg 
jag att mitt sätt att arbeta, med anteckningar och observationer under workshoparna gav mycket 
intressant material och bestämde mig för att fortsätta med det under workshopserien i Deltävling 
I. Det hade varit möjligt att studera tävlingen på ett liknande sätt genom att själv vara 
tävlingsdeltagande, men eftersom jag var intresserad av processledarnas roll och ville kunna prata 
med dem utan att känna att det var i konflikt med en roll som tävlingsdeltagare.  

En mer traditionell fallstudie hade troligtvis genomförts med hjälp av intervjuer istället för 
fältstudier som i det här fallet. Med en intervjumetod, utan fältarbetet, hade jag å ena sidan 
kunnat be intervjupersonerna berätta mer djupgående om motiven bakom tävlingen, men det 
hade varit svårare att fånga hur dialogen ”blir till” och skapas under tiden. Den valda metoden 
ger mig möjlighet att följa utvecklingen efter hand i projektet, och gör det lättare att fånga det 
som är motsägelsefullt i tävlingsprojektet.  

Forskningsetik 
I och med att jag studerar människor när de arbetar och deltar i workshops och försöker 

skildra hur dialogen blir till, men också hur tävlingen ramas in och hur tävlingsbidrag arbetas 
fram är det viktigt att tänka på hur de jag observerat och pratat med presenteras. Jag har valt att 
anonymisera de flesta, men till olika grad. De få som förekommer med namn i fallbeskrivningen 
är politiker, de är svåra att anonymisera och har en offentlig roll i samband med tävlingen. De 
kommunala tjänstemän och inhyrda konsulter som agerar som processledare har fått en bokstav 
(A-H) knuten till sig istället för deras namn, men jag beskriver deras roller och befattningar vilket 
gör att den som är insatt i projektet skulle kunna identifiera dem. Deltagarna har jag försökt att 
anonymisera något ytterligare genom att inte ge dem en bokstav istället för namn, utan i de fall 
som jag citerar och berättar så är det i de flesta fall ”en av deltagarna” jag berättar om. I efterhand 
har jag konstaterat att jag kunde ha varit tydligare i min information till de jag följde och 
studerade i mina fältstudier. Det går till viss del att förklara med ovannämnda problem med att 
metoden bestämdes och definierades under tiden som fältstudien genomfördes. I efterhand har 
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jag försökt visa mitt material för de jag har följt och gett dem en möjlighet att kommentera det, 
men inte fått tag på alla.   

Dokumentstudier 
Sundbybergs stad och konsulterna från innovationsbyrån har varit aktiva på sociala medier, 

och använt sitt eget nyhetsblad för att nå ut med projektet till potentiella deltagare som såväl för 
att människor ska intressera sig och rösta. Rissneambassadörerna har blivit intervjuade flertalet 
gånger under året i traditionella medier. Kort sagt har jag under arbetets gång letat på både sociala 
medier och i traditionella medier efter nyheter om idétävlingen och uppdateringar från 
inblandade aktörer. Eftersom arbetet började med fältstudierna har jag på sätt och vis lärt mig 
mycket ”baklänges”, personer och frågor som dykt upp under studierna av Deltävling I har ofta 
blivit tydligare i efterhand. Det tog till exempel ett tag innan jag insåg att gruppen som arbetade i 
workshopserien också var samma personer som var projektanställda som Rissneambassadörerna.  
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3 Medborgardialogen, planerarrollen och demokratin  

3.1 Introduktion 
De senaste decennierna har medborgardialogen blivit ett allt större inslag inom planering i 
Sverige. I samband med 1960-talets kritik mot bland annat storskaliga omvandlingar av 
stadskärnor, kom också en kritik mot planerarrollen som dittills främst setts som ett tekniskt 
arbete. Nya krav på en demokratiserad planprocess ledde 1987 fram till en ny 
planeringslagstiftning (Lindholm, Oliveira e Costa & Wiberg 2015, Strömgren 2007). Med Plan 
och Bygglagen (PBL) skulle planprocessen demokratiseras, och en form av medborgardeltagande 
lagstadgades genom att samrådet infördes som ett steg i planprocessen.  För att flytta besluten 
närmare medborgarna minskades samtidigt också statens inflytande över planeringen (Lindholm, 
Oliveira e Costa & Wiberg 2015, Boverket 2014b).  

Vare sig det handlar om att lyssna och samla in synpunkter eller att på allvar delegera makten 
att fatta beslut i en fråga, så finns det en hel flora av olika aktiviteter som passar in under 
samlingsnamnet medborgardialog. Men i många fall handlar det om en form av inbjudet 
deltagande som arrangeras av en kommun, och det syftar sällan bara till det lagstadgade samrådet, 
utan på något som kan ske tidigare i planprocessen (Henecke & Khan 2002, Lindholm, Oliveira e 
Costa & Wiberg 2015). Medborgardialoger framhålls ofta som ett viktigt verktyg för att främja 
den lokala demokratin, men lider precis som samråden ofta av problem med representativitet, när 
en majoritet av deltagarna ofta hör till samhällsgrupper som redan får sina röster hörda i de flesta 
politiska sammanhang (Tahvilzadeh 2015, Cars 2015).   

3.2 Planerarrollen och planeringsteori 
Som jag redan nämnt är synen på planeraren och planeringsverksamheten i sig en viktig 

aspekt när det kommer till medborgardeltagande i planering. Förhållningssätten till staden och 
medborgarna har varierat över åren inom planeringsteorin. Det är viktigt att komma ihåg att det 
ofta rör sig om beskrivningar av vad som vore ideala planerare och planeringsverksamhet enligt 
de olika paradigmen, och inte redogörelser för hur. Spår av olika ideal finns däremot kvar i 
dagens planeringspraktik och det är intressant att vara medveten om dem. 

Strömgren (2007) använder sig av en tankemodell kring ett planerande subjekt och ett 
planeringsobjekt för att beskriva hur olika planeringsteoretiska paradigm förhåller sig till staden 
och planeringsverksamheten. Han undersöker hur de kan relateras till ett upplyst arv, en slags 
extremform, och vanligen kategoriseras de paradigmen som fysisk planering, planering som rationell 
beslutsprocess, kommunikativ planering och planering som postmodernism (Taylor 2008, Strömgren 2007).  
En fjärde planeringsteoretisk diskurs är däremot advocacy planning, som tillsammans med 
kommunikativ planering och till viss del planering som postmodernism är de paradigm som är av 
störst relevans medborgardialogens roll inom planering.  

Kommunikativ planering 
Den kommunikativa planeringsteorin har haft en viktig inverkan på utvecklingen av 

medborgardialogen som instrument och företeelse inom planering och är därför av störst intresse 
här. Teorin är starkt influerad av Jürgen Habermas teori om ideal samtalssituation, som kort sagt 
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är en idé om att all berörda ska ha ges lika möjlighet att delta och yttra sin åsikt och sina 
argument i frågan som berör dem. Målet är att nå en konsensus kring ett mål eller en lösning, 
baserat på de bästa argumenten. Den kommunikativa planeringsteorin har också starka 
kopplingar till den deliberativa demokratimodellen. Patsy Healey, som är en av de viktigaste 
teoretikerna inom den kommunikativa planeringen, ser ”planering som en inkluderande rationell 
argumentation människor emellan” (Mukhtar-Landgren 2012: 44).  

Den förändrade synen på det planerande subjektet innebär bland annat att subjektet inte bara 
är planeraren, utan även planeringsprocessen. Dessutom är idealet inte lika starkt koncentrerat 
kring professionalism eller expertkunskap som särskilt planering som fysisk planering. Planeraren ska här 
dela makten med politiker och medborgare, och processen kräver en större samverkan parterna 
emellan. En av de centrala uppgifterna handlar därför om det svåra arbetet att identifiera vilka 
som är intressenter, vilka är ”samtliga berörda parter”, och att bedöma var gränsen går 
(Strömgren 2007). Det blir centralt att skapa ett samarbete med medborgare och politiker 
(Mukhtar-Landgren 2012), och Strömgren jämför idealet för planeraren med en professionell 
kommunikatör. Kunskaper om hur en kan skapa en ”respektfull dialog som leder till 
samförstånd” (Strömgren, 2005:48), om det nu är möjligt, eftersträvas.  

Som teori har den kommunikativa planeringen framförallt kritiserats från postmodernistiskt 
håll; dess strävan mot konsensus ses som ett förtryckande maktmedel, och det menas att strävan 
skapar en rädsla för konflikt, som i sin tur resulterar i att dessa, och därmed ofta minoriteter, 
undantrycks. Postmodernismen kritiserar hela den modernistiska planeringteorins idé om 
allmänintresse och ett kollektivt gott, det vill säga föreställningen om att det finns universella värden 
som planeringen ska eftersträva för att göra samhället bättre för alla (Strömgren 2007). Med 
andra ord är det både målet, det kollektiva goda, och medlen, konsensus och samtalet, som 
kritiseras.  

Advocacy planning  
”advocacy [] s, ~of äv. befrämjande av, arbete (kamp) för [~ of reforms];  
in ~of till stöd (försvar) för, för [he spoke in ~of the scheme]” (Petti 2003) 

Det är inte helt lätt att översätta ordet advocacy. Det går inte riktigt, men några viktiga frågor 
dyker upp när man försöker. Vad är det en kamp för, vad är det planeringen ska främja eller 
försvara? Vems kamp handlar det om? Ofta översätts aldrig ens advocacy planning till svenska, det 
är svåröversatt både som uttryck och som fenomen i en svensk kontext. Till skillnad från den 
kommunikativa planeringen fokuserar advocacy planning på att politisera 
planeringsverksamheten. Det räcker inte att försöka påtala och uttrycka vilka värderingar som 
präglar ett planarbete, utan planering ska behandlas som en värdeladdad och därmed politisk 
verksamhet. Istället förordas inom advocacy planning en mer engagerad och politisk planerare, 
som samtidigt kan hantera den filosofiska skillnaden mellan fakta och värderingar. 

Men med det menas inte att planeraren ska föreskriva sina egna idéer om vad som är rätt eller fel 
i planeringen (Taylor 2008), utan en planerare som agerar som representant åt medborgargrupper 
och för fram deras intressen. Medborgaren är planerarens klient, och denne ska kunna delta 
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aktivt i planeringsprocessen. Planeraren blir en förhandlare och kommunikatör som är mer 
jämförbar med andra tjänstemannaroller (Taylor 1998). Tanken är att planeraren ska företräda 
marginaliserade grupper, de vars röster oftast inte hörs (Brolund de Carvalho 2015). Brolund de 
Carvalho skriver om en “arkitektroll i medborgarens tjänst” och ger som exempel genom så 
kallade community design centres i USA och Storbritannien. Hon pekar ut större klasskillnader och en 
annan tradition av frivilligarbete som viktiga skillnader mellan de båda länderna och Sverige, och 
letar istället inspiration bland de urbana rättviserörelserna. I båda kontexten finns däremot ett 
utrymme för pedagogik; konsekvenser av olika planförslag och kunskap om att läsa ritningar kan 
vara avgörande för att kunna granska, och kommunicera sina behov och visioner (Brolund de 
Carvalho 2015).  

3.3 Dialogteori, demokratiteori och kritik  
Kritiken lät inte vänta på sig vid införandet av samrådet i PBL under slutet av 1980-talet. På 

samma sätt har också mycket kritik förts mot de mer ambitiösa dialogprojekt som många 
kommuner börjat arbeta med (Lindholm et al 2015). Samtidigt finns det mycket investerat i 
arbetet med medborgardialoger, och många hoppfulla teorier om hur ett meningsfullt 
dialogarbete kan se ut.  

Det är svårt att inte nämna Sherry Ansteins (1969) stege A ladder of citizen participation. Den 
illustrerar enkelt hur långt många dialogprojekt ofta är från att omfördela makt och ge 
medborgare, eller åtminstone deltagare, faktiskt inflytande. Arnstein delar in stegen i åtta 
stegpinnar, de två nedersta representerar icke-deltagande, de tre mittersta symboliskt deltagande 
(tokenism) och de tre översta representerar medborgarmakt (Arnstein 1969). Stegen har i sin tur 
varit inspiration för både trappor och spektrum, som till exempel den dialogtrappa som tagits 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting och som många svenska kommuner använder sig av 
(Castell 2013). 

Inslaget av medborgardeltagande och dialog inom planering härstammar förvisso från en 
kommunikativ planeringsdiskurs och en deliberativ demokratimodell, men handlar i praktiken 
ofta om en form av pluralistisk demokrati. Samråden leder sällan till inflytande, många av de 
viktiga besluten i planprocessen fattas genom förhandlingar mellan byggbolag och kommuner där 
medborgarna inte har någon större insyn eller påverkansmöjligheter och (Henecke & Khan 
2002).   

Motiv, förutsättningar och kritik 
Många författare betonar vikten av sättet som samråd och dialogprojekt organiseras på för 

möjligheten att föra en god eller meningsfull dialog, och tar upp olika rekommendationer för hur 
en “god” dialog ska skapas. Syftena och definitionerna av en meningsfulldialog skiljer sig åt 
något, men kokar alla ner till något som ska underlätta ett konstruktivt samtal, just en dialog 
mellan kommunen och medborgarna (Björnson, Tahvilzadeh, Cars 2015). Förväntningarna på 
vad det är dialoger ska åstadkomma är däremot av stor vikt. Ofta finns stora förväntningar på 
medborgardialogers potential, samtidigt som syftena med specifika dialogprojekt ofta är oklart 
definierade (Henecke & Khan 2002, Tahvilzadeh 2015). Många vänder sig också mot de 
förväntningar och falska löften som ofta uppstår i samband med många dialogprojekt där frågan 
ställs allt för öppet.  
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Cars lägger fokus både på vanliga samråd och på dialoger och utvärderar problemen och 
potentialen hos medborgardeltagande inom planering efter hur de uppfyller vad som oftast anges 
som motiv för deltagande som att “demokratin i beslutsfattandet ökar”, ”personliga färdigheter 
utvecklas hos den som väljer att delta”, “fler perspektiv i planeringsprocessen ger bättre resultat” 
och “legitimiteten och acceptansen för beslut förbättras” (2015: 136) vilket delvis kan jämföras 
med Tahvilzadehs motiv demokrati, effektivitet, legitimitet, och ansvarstagande för nedskärningar 
(2015:43-44). De båda författarna förhåller sig kritiska till dagens praktik, men har däremot 
väldigt olika till hur en meningsfull dialog kan nås.  

Tahvilzadeh bygger i sin text Deltagande styrning –optimistiska och pessimistiska perspektiv på 
medborgardialoger som demokratipolitik en viktig del av resonemanget på Fung & Wright1 ramverk. 
Deras ramverk kan kort beskrivas som att det:  

 ”ska röra konkreta frågor som är relevanta för medborgarnas vardag” 
 ”deltagande nerifrån och upp” 
 ”Hur väl uppnår då dialogerna idealet om deliberativ problemlösning?” 
 ”koordinerings- eller stödmekanismer” om hur dialoger ska utföras i kommunen 
 ”Delegering av makt till dialoger” 

Utifrån Tahvilzadehs studie i Göteborg är däremot de dialogprojekt som genomförts långt ifrån 
detta. ”Det blir därför svårt att konstatera att politiken för medborgardialoger i Göteborg har 
resulterat i att göteborgarna koloniserat den offentliga makten som Fung och Wright uttrycker det.” 
(2015: 35-39) 

Moa Björnson skriver i sin text Stadsplanering på tjejers villkor om villkoren för att kunna skapa 
engagemang, kommunicera med och locka deltagare till ett dialogprojekt, och konstruerar en 
modell kring fyra skalor om platsen, vilka som är berörda, tidsperioden och finansieringen. Enligt 
henne är förutsättningarna för dialogprojektet bättre i de fall där som förväntas delta är direkt 
berörda och platsen som det handlar om är avgränsad och nära målgruppen, samt om 
planeringstiden är kort snarare än lång, och det finns beslut och resurser för genomförandet. De 
har en hel del gemensamt med Fung och Wrights normer. Samtidigt tillstår hon att de många 
dialogprojekt som snarare håller sig till “fel” ände av skalan kan gälla viktiga frågor som går att 
skapa ett meningsfullt engagemang och dialog kring, men poängterar även hon vikten av att ta 
hänsyn till vilka förväntningar som väcks i den sortens dialogprojekt (Björnson 2015).  

Cars förordar framför allt vikten av att “tydligt ange ramar och restriktioner för dialogen” och 
kritiserar frågeställningar som “hur vill du att stadsdel X ska se ut i framtiden?” och kallar dem 
förödande eftersom de oundvikligen leder till “Kritik mot skendemokrati, särintressenas 
dominans och svekdebatt blir här oundviklig.” (2015: 142). Han föreslår också uppsökande 
arbete, och att snegla mot de metoder som privata företag använder för att få kunskap om sina 
kunders värderingar och vad som låter som marknadsundersökningar (Cars 2015). Tahvilzadeh 

                                                

11 Fung & Wright 2003 Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory 
Governance 
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förhåller sig däremot kritiskt mot just det sista och ser användandet av dialoger som redskap och 
marknadsundersökningar och kopplar ihop det med new public management och synen på 
medborgaren som just en kund: ”I denna logik är det produktionen av tjänster som är temat för 
eventuella samtal, inte förutsättningarna för denna produktion, vilket ofta är det som 
stadsinvånare förargas över i tider av åtstramningar.” (2015:47).  

Från ett teoretiskt perspektiv är Cars resonemang något dubbelt eftersom han efterfrågar att 
medborgardialoger och samråd verkligen ska spegla ”medborgar- och samhällsintressen snarare 
än särintressen” (2015:135), samtidigt som han kritiserar sökandet efter konsensus och efterfrågar 
att heterogeniteten bland medborgarna bättre ”fångas upp av kommunen” (2015:142). Den 
postmoderna kritiken mot den kommunikativa planeringens sökande efter konsensus byggde 
som sagt också på en kritik mot ”allmänintresset” som koncept Samtidigt är det intressant 
eftersom den här dubbelheten pekar på ett viktigt problem för medborgardialogen. Det är också 
viktigt att påpeka att även om Cars och Tahvilzadeh har intressanta analyser av motiven och 
förutsättningarna för dialogarbetet, har de väsensskilda förhållningsätt till vad dialoger borde 
användas till.  

3.4 Ungdomsdeltagande 
Ungdomsdeltagande har en viktig grund i FN:s barnkonvention och började dyka upp inom 

offentlig verksamhet under 1970-talet. Kort sagt handlar det om att barn och unga ska ha 
möjligheter att ha inflytande över de frågor som påverkar dem. Planering hör tveklöst till ett 
sådant område. Unga människor är däremot långt ifrån alltid inkluderade eller inbjudna i 
planering eller dess försök till att inkludera medborgarna i dialogprojekt (Checkoway 2011). De 
formella metoder som finns för att påverka planering i Sverige är inte öppna för minderåriga 
eftersom de inte får rösta (Henecke & Khan 2002). Det är däremot inte det enda hindret för 
ungdomars delaktighet. Efebofobi (ephebiphobia) och åldersdiskriminering pekas ut som en viktig 
faktor som innebär att vuxna ser ungdomar som problem snarare än resurser, eller till och med 
som hot mot vuxna (Checkoway 2011). I de fall som unga involveras inom planering är det en 
stor andel av projekten som handlar om att involvera barn och unga i planering vara väldigt 
fokuserade på antingen skolor, lekplatser och aktivitetsytor, eller fritidsgårdar (Frank 2006), 
frågor som utan tvekan rör dem men sällan påverkar vuxna människor. Barry Checkoways skriver 
som kommentar till detta, på samma tema som FN:s barnkonvention, att “young people have 
limitless issues, including schools and education” (Checkoway 2011: 342). Vanligtvis ses också 
ungdomsdeltagande som en möjlighet för barn och unga att lära sig och utvecklas genom 
medborgardeltagande (Frank 2006)   
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4 Bakgrund till Ung C Sundbyberg 

4.1 Bakgrund Sundbyberg 
Sundbyberg har en lång historia som arbetarsamhälle, södra sidan av stadskärnan, Lilla Alby, 

har under 1900-talet varit en plats för industrier och järnvägen som delar stadskärnan i två är tätt 
sammanknuten med Sundbybergs historia (Sundbybergs stad 2015d). I folkmun kallas 
Sundbyberg ofta för ”Sumpan”. De senaste 10 åren har mycket hänt i centrala Sundbyberg, 
mycket nytt har byggts längs med Bällstaån, hyresgäster hos kommunala Förvaltaren har slagits 
mot ombyggnationer och höjda hyror (Dagens Nyheter 2013, 5 april), en del pekar på att det 
pågår en gentrifieringsprocess i stadskärnan: 

”2015 är inte känslan av sömning byhåla lika påtaglig. Gentrifieringen har hittat hit och Sumpan börjar bli hippt. 
Fem restauranger slåss om att göra den bästa lyxhamburgaren – kändisrapparen Petter har precis gett sig in i kampen 
– och cafékedjorna växer upp som ogräs i kvartershörnen.” (Säll 2015, 15 oktober).  

Sundbybergs stad har arbetat med att få 
till stånd en överdäckning av järnvägen i 
över 20 år2 och när avtalet om den nya 
Mälarbanan var klart i mars 2013 inleddes 
kort därefter ett dialogarbete om den nya 
stadskärnan. I och med överdäckningen 
skulle en yta på 30 000 kvadratmeter 
frigöras, något som Sundbybergs stad ska 
betala 800 miljoner kronor för att få tillgång 
till i och med medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket.  

Staden ville föra dialog med invånarna 
om hur den skulle kunna se ut. I november 
2013 hölls det första mötet av sex i 
Framtidsdialogen – Sundbybergs nya stadskärna, 
hädanefter bara Framtidsdialogen, och under 
hösten 2014 inleddes arbetet med ett projekt 
som specifikt skulle involvera ungdomar i 
visionsarbetet med den nya stadskärnan. 
Idétävlingen Ung C Sundbyberg genomfördes 
med sina två deltävlingar som en fördjupad del av dialogarbetet med Sundbybergs nya stadskärna 
under våren 2015.  

 

                                                

2 A, projektledare för tävlingen, fältarbete 

Figur 1 Sundbybergs stad ligger i norra Stockholm, granne med 
Stockholms och Solna stad (Sundbybergs stad 2013: 21).  
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4.2 Relaterade dialogprojekt  
Genom de deltagare, tjänstemän, konsulter och arkitekter som involverats i arbetet med 

deltävlingen finns det många kopplingar till både tidigare genomförda dialogprojekt i både 
Sundbybergs stad och andra kommuner, liksom mer andra projekt med koppling till 
medborgardeltagande. Dessa redogörs för i den här kapiteldelen för att bidra med en bättre bild 
av de många motiv som förekommer i tävlingen, i synnerhet i den första deltävlingen.  

Tidigare dialoger i Sundbyberg 
Senaste 3 åren har Sundbybergs stad genomfört en rad olika dialogprocesser relaterade till 

Ung C Sundbyberg.  

 
 

 

Framtidsdialogen - Sundbybergs nya 
stadskärna, 2013-2014 

Framtidsdialogen var det första steget i 
dialogarbetet med Sundbybergs nya 
stadskärna, ett på sätt och vis ganska 
traditionell dialog i den mening att det 
byggde på öppna möten där deltagarna 
fick diskutera förbestämda ämnen i 
smågrupper. Framtidsdialogen skulle 
sedan ligga till grund för detaljplaneringen 
av den nya stadskärnan, som skulle 
påbörjas under hösten 2014 (Sundbybergs 
stad 2015b). Den övergripande 
frågeställningen var precis som för 
idétävlingen, ungefärligen hur vill ni att den 
nya stadskärnan ska se ut? och totalt 
genomfördes sex möten under perioden 
mellan november 2013 och mars 2014 
(Sundbybergs stad 2014b, 2014c, 2014d, 
2014e, 2014f). Dialogen påbörjades med 
andra ord ungefär ett halvår efter besluten 

2013 januari februari april maj juni juli augusti september oktober november december

2

3
2014 januari februari april maj juni juli augusti september oktober november december

2

3 Punkt 1.  
2015 januari februari april maj juni juli augusti september oktober november december

2

3

Rissne-
ambassa-
dörerna 
deltar i 
Deltävling I

Framtidsdialog

mars

Framtidsdialog Sundbybergs nya 
stadskärna

Rissnedialogen

mars

Punkt 9. Rosa pantern
mars

Punkt 1. Rissneambassadörerna

Idétävling Ung C Sundbyberg

Figur 3 Sundbybergs stadsdelar (Sundbybergs stad 2013: 30). 

Figur 2 Schematisk bild över de olika projekten från Sundbybergs stad som beskrivs i kapitel 4 
och 5, över hur de förhåller sig till varandra i tid.  
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om överdäckningen av järnvägen hade fattats. Varje dialogmöte inleddes däremot med en 
handfull korta föreläsningar på ämnet för dagen av ”representanter för staden, experter och 
föreläsare inom olika områden, politiker med flera” (Sundbybergs stad 2015f). Till exempel var 
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren en av presentatörerna under de två första mötena 
(Sundbybergs stad 2014b, 2014c). På stadens hemsida redogörs kort för de olika föreläsningarnas 
budskap, liksom de önskemål och visioner som betonats av deltagarna.  

Det första dialogmötet vara ett uppstartsmöte där frågan ”Vad saknar ni i Sundbyberg och 
vad tycker ni att vi ska använda den frigjorda marken till?” ställdes till åhörarna med 
uppmaningen ”Tänk kreativt och begränsa inte era visioner. Om det ni önskar är möjligt eller inte 
får vi undersöka i nästa steg.” (Sundbybergs stad 2014b), en inställning som återkommer genom 
hela dialogarbetet med stadskärnan. De kommande dialogmötena hade teman som ”Stadens själ”, 
”Hållbar infrastruktur”, ”Leva och bo i centrala Sundbyberg”, ”Kommersiell utveckling och 
handel” och ”Resecentrum”. Generellt sett bygger dialogen på att medborgarna mer eller mindre 
utbildas snabbt i ämnet innan de diskuterar det applicerat på den nya stadskärnan. På mötet om 
hållbar infrastruktur verkar det utbildande inslaget varit extra starkt, men överlag är det tydligt att 
föreläsarnas ingång till ämnena påverkar samtalet därefter.  

Exempelvis det andra mötet med temat Stadens själ handlade om städers konkurrenskraft, 
attraktivitet, mångfald och platsmarknadsföring (Sundbybergs stad 2014c). De kallar det själ och 
många av värdena som förordas av föreläsarna dessutom uttrycktes i termer av att de kan bidra 
till ekonomisk tillväxt (Wahlström 2014). På detta möte deltog totalt 120 Sundbybergsbor. Enligt 
en av de tjänstemän som var involverade i arbetet med Framtidsdialogen och senare idétävlingen, 
deltog oftast bara de som brukar komma på dialogmöten i Framtidsdialogen3.   

                                                

3 Samtal med A, projektledare för tävlingen under ideathon 2015-03-28, Fältanteckningar.  
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Figur 4 Ungefärligt planområde för den nya stadskärnan i Sundbyberg (Sundbybergs stad 2015h).  

Rissnedialogen 2014 
Under våren 2014 genomfördes Rissnedialogen i Sundbyberg. Syftet var enligt de 

initiativtagande politikerna Jonas Nygren (S), Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Bengt Sjöholm 
(KD) och Stefan Bergström (C) att främja social hållbarhet, att skapa ”förutsättningar för en god 
livsmiljö där delatighet (sic!) och inflytande, barns och ungas uppväxtvillkor, förutsättningar för 
fysiska aktiviterer (sic) och trygghet är angelägna frågor” och ett Rissne som är ”en levande och 
attraktiv stadsdel” (Sundbybergs stad 2013/KS-0448/2013).  

A som jag hade kontakt med under idétävlingen var tidigare projektledare för Rissnedialogen. 
Genom affischering, informationsutskick och att ordna öppna dialogmöten och workshops, 
liksom uppsökande arbete på torget hoppades staden nå boende i området, men också de som på 
andra vis är verksamma i området ”såsom företagen, fastighetsägarna, närpolisen och andra 
lokala aktörer” (Carlsson 2015, Sundbybergs stad 2013/KS-0448/2013).   Totalt deltog 750 
personer, och de 1130 förslag som samlades in kunde lämnas både via sms, ett formulär på 
Sundbybergs stads hemsida (Carlsson 2015). Det resulterade i ett 10-punktsprogram för ett 
”bättre och tryggare Rissne” som alla skulle genomföras under 2014 (Sundbybergs stad 2014a). 
Sedan dess har särskilt några av utkomsterna av Rissnedialogen förekommit i olika tidningar och 
i nyhetsinslag som på olika sätt berättar om framgångar och ökad trygghet i området.    
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Tabell 2 ”10 punkter för ett bättre Rissne” (2014a). 

1 Rissneambassadörer 
2 Utveckla fritidsgården 
3 Väktare och Tryggve i Rissne 
4 Stärka Rissne centrum 
5 Rent och snyggt 
6 Bredare gångväg och ny belysning över Centrumvägen 
7 Upprustning av Rissne ängar 
8 Belysning på pitchen 
9 En ny basketplan 
10 Bättre belysning, planteringar och lekplatser på Förvaltarens 

gårdar 
 

Rissneambassadörerna 
Sedan i december 2014 har, som ett resultat av Rissnedialogen, 10 ungdomar anställts av staden 
för att “arbeta med att stärka den sociala gemenskapen bland ungdomar” i Rissne (Sundbybergs 
stad 2015-01-05). Rissneambassadörerna, som gruppen kallas, har fått i uppdrag att “vara en länk 
mellan ungdomar, föreningar och andra aktörer i området” och arbeta med “sociala aktiviteter, 
uppsökande arbete, dialogmöten samt söka bidrag för projekt och ansvara för budget.” 
(Sundbybergs stad 2014a: 2, Sundbybergs stad 2015-01-05). B är projektledare på kultur- och 
fritidsförvaltningen och arbetar tillsammans med gruppen som består av 10 tidigare arbetslösa 
ungdomar från Rissne som har en projektanställning hos Sundbybergs stad. De första 6 anställdes 
redan i december 2014, och de resterande 4 tillkom i januari (Sundbybergs stad 2014d).  

Sedan starten har Rissneambassadörerna intervjuats av SVT Nyheter Stockholm i samband med 
det ”alternativa julfirandet” (Andersson 2014, 22 december), varit med i SR P5 Stockholm i slutet 
av januari 2015 och i DN Sthlm i juni 2015. DN Sthlm intervjuade en av Rissneambassadörerna 
tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande om arbetet bakom 
Rissnedialogen, men framförallt det arbete som Rissneambassadörerna hade gjort dittills. Enligt 
artikeln har brottsligheten i området minskat markant jämfört med motsvarande period året 
dessförinnan (Tottner 2015, 6 juni). Rissneambassadörernas första projekt var ett alternativt 
julfirande i Rissne, och har fortsatt med en skidresa till Romme i Dalarna, nattvandring på helgen, 
turneringar i fotboll och basket och valborgsfirande. De har också varit involverade i arbetet med 
det nya aktivitetshuset ”Hundra74:an”, med plats för fritidsgården, tjejjour och 
Rissneambassadörernas verksamhet. Aktivitetshuset ligger i Rissne centrum, bland annat för att 
undvika att ha fritidsgården på skolan eftersom många ungdomar inte vill vara på skolan på 
kvällar och helger (Tottner 2015, 6 juni, Sundbybergs stad 2015g).  
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5 Fallbeskrivning: Idétävlingen Ung C Sundbyberg 
Fallet som jag ska titta närmare på heter: Deltävling I Framtidens Sundbyberg – Leva, Bo & 

Arbeta och är en del av idétävlingen Ung C Sunbyberg. Den första deltävlingen pågick mellan 28 
mars 2015 och 3 maj 2015, medan hela idétävlingen pågick fram till mitten av juni 2015.  

 På hemsidan för idétävlingen möts du av texten “Hur vill unga att Sundbyberg ska vara i 
framtiden? Tävla med dina idéer och vinn 25 000 KR! Tävlingen är öppen för dig mellan 16-26 år 
och det viktigaste är inte hur snygg idén är utan hur genialisk och unik den är. Var med och 
påverka!” (Sundbybergs stad 2015c).  

5.1 Tävlingsformatet 
Idétävlingen bestod av två deltävlingar som pågick mellan 28 mars och 10 maj, respektive 13 

maj och 14 juni. Båda bygger på att få in idéer till arbetet med den nya stadskärnan i Sundbyberg 
på två olika teman, den första deltävlingen hade temat ”Framtidens Sundbyberg; Leva, Bo & 
Arbeta” medan den andra deltävlingen hade ”Framtidens Kreativa och Flexibla Arbete”. 
Sundbybergs stad bjöd in vem som helst i åldern 16 till 26 att delta, och skrev på 
tävlingshemsidan att ”Det är svårt att dra en gräns mellan unga och vuxna men vi har valt att 
kalla personer mellan 16-26 år för unga” (Sundbybergs stad 2015c).  

Respektive tävling avgjordes i två steg och korade tre vinnare, ett 1:a, 2:a och 3:e pris med 
prispotter på 25 000, 10 000 respektive 5 000 kronor. För att delta i tävlingen behövde deltagarna 
ladda upp sina bidrag i en mall på tävlingshemsidan; namn, en eller flera bilder, en titel och en 
kort presentationstext vid sidan av en utförligare beskrivning av tävlingsbidraget i en film, text 
eller med fler bilder. Det fanns inga krav på att några direkta planer eller ritningar över idén skulle 
lämnas in och tävlingsdeltagarna uppmanades till att ”det viktigaste är inte hur snygg idén är utan 
hur genialisk och unik den är” (Sundbybergs stad 2015c). Inom ramen för deltävlingarna 
organiserades ett antal ideathon som var frivilliga heldagsworkshoppar där deltagarna blev indelade 
i grupper och fick arbeta intensivt med att generera och presentera idéer, som de sedan kunde 
ladda upp som förslag redan samma dag eller fortsätta arbeta med4.  

Varje ideathon organiserades som ett gratis evenemang, som den som ville delta kunde 
anmäla sig till genom att hämta en ”biljett” via en biljettförsäljningstjänst. Varje ideathon var 
dimensionerat för upp till 50 deltagare. Inom ramen för den första deltävlingen arrangerades bara 
ett ideathon som hölls på Marabouparken i Sundbyberg samma dag som tävlingen öppnade. 
Tanken var att de bidrag som laddades upp av ideathondeltagarna under den första dagen skulle 
sätta standarden, och deltagarna uppmanades arbeta fram flera olika idéer under dagen5. I den 
andra deltävlingen som hade en internationell inriktning hölls ideathon i Berlin och London; det 
första hölls den 16 maj ett par dagar efter tävlingsstarten på Lower East Lab i Kreuzberg i Berlin, 
och det andra på Impact Hub Westminster på Haymarket i London en vecka senare (Sundbybergs 
stad 2015c). Hur de olika momenten i tävlingen förhåller sig till varandra i tid går att se i Figur 5. 

                                                

4 Fältanteckningar 2015-03-28 
5 Fältanteckningar 2015-03-28 
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2015-03-28 Start Deltävling I, Ideathon 
Marabouparken

2015-04-02 Workshop 1 av 5 Stationen

2015-04-09 Workshop 2 av 5 Stationen

2015-04-16 Workshop 3 av 5 Stationen

2015-04-23 Workshop 4 av 5 Stationen
2015-04-24 Workshop 5 av 5 Stationen

2015-05-03 Sista inlämningsdag Deltävling I

2015-05-10 Omröstning avslutad Deltävling I

2015-05-12 Vinnare Deltävling I korade
2015-05-13 Start Deltävling II

2015-05-16 Ideathon Berlin

2015-05-23 Ideathon London

2015-06-07 Sista inlämningsdag Deltävling II

2015-06-14 Omröstning avslutad Deltävling II

2015-06-16 Vinnare Deltävling II korade
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Figur 5 Tidslinje över tävlingen.  
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Omröstning och bedömning 
Vinnarna i tävlingen utsågs genom två steg, i det första steget kunde vem som helst med ett 

facebook-konto lägga en röst per dag och per bidrag från och med att det hade laddats upp. Den 
här omröstningen pågick sedan i en vecka efter deadline för inlämning av tävlingsbidrag. 
Tävlingsdeltagarna uppmuntrades att lämna in sina bidrag så tidigt som möjligt för att kunna få så 
många röster som möjligt, men också till att sprida sina bidrag i sina sociala nätverk för att samla 
röster, eftersom de 10 bidrag som sedan fick flest röster skulle gå vidare för bedömning av en 
jury. Antalet röster ett bidrag hade fått i det första steget vägdes däremot inte in i 
jurybedömningen (Ung C Sundbyberg 2015c).   

Juryn bestod i båda deltävlingarna av tre politiker, närmare bestämt kommunstyrelsens 
presidium, samt stadsdirektören, stadsbyggnadschefen och tre unga från Sundbyberg. Det 
framgår inte om det var samma tre ungdomar i juryn i bedömningen av båda deltävlingarna. De 
tre politiker som hörde till kommunstyrelsens presidium var kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, tillika ordförande i stadsmiljö- och 
tekniska nämnden Stefan Bergström (C) och kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika 
oppositionsborgarråd Mikael T. Eriksson (M) (Sundbybergs stad 2015j). på Sundbybergs 
stad.Juryn skulle bland de 10 bidrag som fått flest röster utse en 1:a, en 2:a och en 3:e pristagare i 
vardera tävling efter kriterierna ”innovation, kreativitet och hållbarhet” (Sundbybergs stad 2015c).  

Hur spreds information om tävlingen? 
Sundbybergs stad och konsulterna på innovationsbyrån arbetade med att sprida information 

om idétävlingen via många olika kanaler, tävlingshemsidan ung.csundbyberg.se var viktig i och 
med att bland andra tävlingsregler, omröstning och inbjudan till ideathon gick att hitta där, och 
många av de andra kanaler som de använde sig av refererade till hemsidan.  

Inom projektet fanns ett antal mål för spridningen av idétävlingen, det ena var att få in 80 
tävlingsbidrag och det andra att 15 000 skulle engageras i tävlingen, antingen som deltagare eller 
genom att rösta på bidragen i tävlingarna6. 

Idétävlingen hade konton på både Instagram (@ungcsundbyberg) och Facebook 
(https://www.facebook.com/ungcsundbyberg/), och det skapades en hashtag #ungcsundbyberg 
som också användes på Twitter (https://twitter.com/hashtag/ungcsundbyberg). Tävlingen 
marknadsfördes också på Sundbybergs stads Facebooksida 
(https://www.facebook.com/sundbyberg.se/) och uppdateringar om idétävlingen fanns med på 
Sundbybergs stads hemsida och nyhetsbrev (Sundbybergs stad 2015k, 2015m, Sundbybergs stad 
2015, februari, 2015, juni). På tävlingshemsidan fanns också en blogg där liknande uppdateringar 
om vad som pågick i tävlingen gjordes, vid sidan av kortare inlägg med inspiration till potentiella 
tävlingsdeltagare. Eftersom idétävlingen också vände sig till internationella deltagare, då i 
synnerhet Deltävling II, fanns all information på tävlingshemsidan också på engelska. På 
tävlingshemsidan finns all information förutom på svenska också översatt till engelska, även 
bloggen finns i en engelsk version (Sundbybergs stad 2015c). 

                                                

6 Samtal med A, projektledare för tävlingen 28 mars 2015 (fältanteckningar).  
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För att engagera så många som möjligt använde staden och konsulterna inte bara hemsidorna 
och sociala medier, utan också andra mer uppsökande metoder. För att nå ut till potentiella 
deltagare skickade de mail till 1300 ungdomar i Sundbyberg genom att använda maillistor för 
ungdomar som listat sig för kommunens sommarjobb under 2014. Enligt en av tjänstemännen i 
tävlingsprojektet hade 3 av de ungdomar som hade nåtts via maillistorna var bland de totalt 47 
anmälda till ideathonet 28 mars7. De utnyttjade också ett antal tillfällen där Sundbybergs stad 
skulle vara representerad till att berätta om idétävlingen, under Framtidsmässan, en 
arbetsmarknadsmässa för offentlig sektor, försökte de uppmuntra besökare i montern till att delta 
i tävlingen8, och när det var vårmarknad i centrala Sundbyberg i mitten av maj ställde de upp ett 
tält där besökare kunde ställa frågor om tävlingen och bygga ”framtidens Sundbyberg i lego” 
(Sundbybergs stad 2015i). Staden använde sig också av affischering för att marknadsföra 
tävlingen, och under våren förekom idétävlingen i ett antal olika nyhetsmedier, bland annat i SVT 
(Benson 2015, 10 mars), i Veckans Affärer (VA.se 2015, 26 mars) och ett antal gånger i tidningen 
Vi i Sundbyberg (Cederblad 2015, 28 mars, Cederblad 2015, 2 maj, Ekström 23 maj, Cederblad 
11 juli). Det var tal om att en journalist från ”lokaltidningen” skulle ha varit med under ett av 
workshoptillfällena under workshopserien i Deltävling I men det blev inte av9. Under 
nationaldagsfirandet på Golfängarna i Sundbyberg hade de en ceremoni för vinnarna i den första 
deltävlingen10.  

De korta citat och beskrivningar som förekommer på stadens hemsida och informationsblad, 
på tävlingens hemsida och kanaler på sociala medier kan vara till hjälp för att förklara motiven 
bakom tävlingen. Det som förekommer oftast är olika varianter av ”Det är ju de som ska bo här i 
framtiden” (Sundbybergs stad 2015, februari, Sundbybergs stad 2015l, 2015m, 2015, juni), men 
också att de är intresserade av unga eller unga vuxnas perspektiv på stadsutveckling, och att de, i 
synnerhet i och med Deltävling II, ser det som ”ett sätt att trendspana och vi vill inspireras av 
tankesätt och fenomen som existerar också utanför Sveriges gränser” (Sundbybergs stad 2015m). 

  

                                                

7 Samtal med A, projektledare för tävlingen 28 mars 2015 (fältanteckningar).  
8 Samtal med A, projektledare för tävlingen 23 april 2015 (fältanteckningar).  
9 A, projektledare för tävlingen 2015-04-16 
10 Fredrik Holmberg 2015-11-12 
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5.2 Deltävling I: ”Framtidens Sundbyberg; Leva, Bo & Arbeta” 

Tillfälle 1. Ideathon Hack the City, Marabouparken 

Scenen 
Marabouparken är både en park och en verksamhet, med konsthall, restaurang och en 

kulturverksamhet för barn och unga som heter Monsterklubben. Det ligger på södra sidan om 
Sundbyberg, där Bällstaån rinner och större delen av arbetsplatserna finns och har funnits. 
Parken som konsthallen ligger i var en privat park förr och är omgärdad av murar.  

Klockan var halv tio en lördagsmorgon och deltagare och andra gäster togs emot vid 
ingången där de fick ta en namnbricka, eller snarare göra en själv. En av konsulterna på 
innovationsbyrån som ledde Ideathonet och deras praktikant tog emot, och när jag kom dit 
förklarade jag lite klumpigt att jag inte var deltagare, liksom för att avbryta det glada 
välkomnandet av vad som skulle visa sig vara väldigt få deltagare. Den enda jag hade pratat med i 
förväg om att jag skulle komma dit var A, projektledare och tjänsteman på Sundbybergs stad, så 
jag fick referera till det och förklara lite snabbt vad min studie gick ut på. Jag kom överens med 
dem om att jag skulle vänta med att ta en namnlapp tills de flesta deltagare hade dykt upp, något 
som resulterade i att jag senare aldrig fick tag i någon. De olika färgerna på namnlapparna skulle 
användas för att dela in deltagarna i arbetsgrupper, och när jag kom dit var de lite oroliga över att 
så många valt gröna lappar 

Mellan entrén och konsthallen som alla skulle samlas i låg en museishop. Kvinnan som 
jobbade där hjälpte till på ett hörn och pekade var alla skulle ta vägen.  

Ingången till konsthallen i Marabouparken ligger ovanför själva utställningsytan, med en 
läktare och trappa som leder ner. Högst upp fanns ett par stolar och två bord med kaffe, te, 
vatten, fruktskålar och rotfruktschips. Några deltagare hade satt sig till rätta i läktaren, och 
nedanför stod ett litet ståbord vid sidan av projektorduken som hängde ner från taket. I 
bakgrunden pågick en utställning med fotokonst och det spelas någon sorts popmusik som låter 
lite som Lykke Li men ändå inte. Rummet är ganska mörkt för att det knappt finns några fönster 
in hit. Eftersom de flesta verkade ganska upptagna bestämde jag mig för att bara sitta ner, hålla 
mig ur vägen och försöka klura ut vem som var vem; vilka som hade kommit dit. Ett första 
intryck ungefär. Jag satte mig högst upp i trappan i ena hörnet för att se så mycket som möjligt.  

De som hade kommit hit dittills satt i läktaren, som snarare såg ut som en trappa, en ljusblå 
sitt-trappa med oversized trappsteg. En del av de som såg ut att vara deltagare verkade ha anmält 
sig tillsammans med en kompis, medan andra var där ensamma. Nästan alla som organiserar 
eventet verkar vara kvinnor. En man, som är kommunikatör på Sundbybergs stad, fotograferar 
lite med en systemkamera. Några andra män dyker upp, de ser ut vara från kommunen. Den ene 
visade sig vara kommunstyrelsens ordförande. Fyra personer står i ett hörn överst i rummet. A, 
en äldre kvinna och två till. De verkar vara från kommunen och beter sig ungefär som kollegor. 
Någon av dem skulle kunna vara politiker.  

Introduktionen 
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Kvart över tio släcker någon i taket nere vid “scenen” i konsthallen. Presentationen börjar 
med en google earth-lik inzoomning på Sundbyberg och under tiden spelas någon annan musik. 
Konsulterna berättar att de hade valt att inte använda mikrofoner eftersom det ‘skulle bli lite för 
formellt’, och presenterar sig som C och D, som driver en innovationsbyrå. C börjar med att 
beskriva konceptet för dagen; ideathon kommer från det som kallas hackathon, det vill säga ett 
event där man träffas och kodar och arbetar med 1-2 problem under en kort koncentrerad tid. 
Det tilläggs skämtsamt att det här är ett kodfritt event, och poängteras att det här eventet ska 
“kickstarta” idétävlingen.  

Konsulterna berättar att intentionen med den här dagen var att se på “Sundbyberg med nya 
ögon”, “inspireras och involveras”, och “generera nytänkande, galna, hållbara idéer”. De frågar i 
en handuppräckning om vilka som redan nu har idéer med sig. Bara en av dem hade en idé redan 
då. De fortsätter med att arbetsgrupperna ska utarbeta minst 3 idéer, och uppmanar deltagarna till 
att: ”Ha högt i tak i tanken, det finns bara bra idéer. Lyssna på varandra, försök inkludera 
varandra. Håll fokus och närvaro. Försök.” De avslutar med ”Vi kommer leda dagen, lita på oss. 
Vi kommer leda”. Varje grupp ska också utse en ansvarig ledare inom arbetsgruppen, senare blev 
det klart att den personen var ansvarig för att hålla kontakt med gruppen eftersom bara en 
persons mailadress gick att knyta till ett uppladdat tävlingsbidrag på hemsidan.  

Kommunstyrelsens ordförande  
Jonas Nygren, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad 

presentera sig, jämte stadsdirektören på Sundbybergs stad. Nygren skulle presentera Sundbyberg 
för deltagarna och han började med att de ”står inför en jätteutmaning”, att ”göra om hela vår 
stadskärna”. Han poängterade att när man bygger så bygger man för framtiden, och att man 
skapar någonting helt nytt. ”Hur ska den här staden se ut?” frågade han utan att egentligen vänta 
på svar.  Nygren fortsatte med att det är ”väldigt viktigt att lyssna på er som är yngre”, och att 
”ni ska vilja bo och jobba här, komma hit”. Han bad sedan om en liten handuppräckning, och 
undrade vilka av deltagarna som bor i Sundbyberg. 4 av de 11 deltagarna visade sig bo i 
Sundbyberg, varav en av dem var samma person som var ensam om att redan ha idéer till ett 
förslag.  

Han inledde sin presentation i en skämtsam ton om att han ska försöka gå igenom en 
presentation på 20 slides på 10 minuter, och fortsatte med att prata om geografin. Sundbyberg 
”ligger ju verkligen MITT i Stockholm”, sa han och pratade om att det utgör en “Fantastisk 
grund till attraktiv stad” på grund av att det är så nära mycket. Han berättade vidare om 
Sundbybergs historia, om att ”just här” fanns en stor godsägare; Anders Peter Löfström, som 
ville få hit järnvägen för att locka arbetarfamiljer och “fabriksmän”. Marabouparken var enligt 
Nygren en del av Löfströms trädgård. Sundbyberg var först bara små trävillor uppbyggda kring 
järnvägen fortsätter han och går in på industrihistoria; Gamla kabelfabriken, som senare blev en 
del av Ericsson och Marabou som hade tillverkning här fram fram till 70-talet, men behöll 
forskning och kontor i Sundbyberg efter det. Nygren berättade sedan vidare om hur Sundbyberg 
sedan 40-talet mer eller mindre har utvecklats med en ny stadsdel per årtionde. Han nämnde 
Duvbo, Hallongbergen, Ursvik och några fler stadsdelar.  
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Nygren fortsatte berätta om det växande Sundbyberg, att kommunen precis passerade 44 000 
invånare, och växer med 4 % per år. Jämförelsevis, berättade han, växer de flesta storstäder, som 
till exempel New York bara med 1 % per år. Han gick vidare med att berätta om spännande 
byggprojekt från den senaste tiden, Trähusen i Lilla Alby och Tuletornen. 

”En av de absoluta styrkorna är kommunikationer” fortsatte han sedan, och lade lite skämtsamt 
till att det enda trafikslaget som saknas är båt, och kallade det ”unikt” att Sundbyberg, i egenskap 
av närförortskommun till Stockholm som jag förstod det, har en stadskärna. Han beskrev också 
Centrala Sundbyberg som ett område med väldigt gott om möjligheter att träffas och umgås, den 
kommun i Sverige som har flest restauranger/utskänkningstillstånd per invånare, men kritiserade 
Sundbybergs torg och utryckte en viss önskan om att underlätta för dagens pub-kultur men också  

Han lyfter fram kommunens satsningar på god arkitektur, och höga hus, som exempel 
Tuletornen. ”Alla har en åsikt om dem” ”Alla förändringar är lite utmanande.” Simhallen i 
Sundbyberg är också ny, och är tydligen Sveriges enda HBT-certifierade. ”När staden växer måste 
man leverera mer”, tillägger han också, men det är lite oklart om han menar HBT-certifieringen 
specifikt eller de nya projekten mer i allmänhet. Han fortsätter med Signalfabriken, som innan 
flytten till Hallonbergen på 80-talet var Sundbybergs stadshus och idag i princip är en 
utomhusgalleri, och Swedbanks flytt av sitt huvudkontor till Sundbyberg.  

Nygren avråder sedan skämtsamt från att bada här i Bällstaån tillsvidare, men får det att låta som 
om något man på kommunen hoppas på för framtiden. ”Under många år var det här 
Sundbybergs baksida” fortsätter han och syftar på industrierna som legat där innan han fortsätter 
med världens högsta trähus på 8-våningar som tydligen är Sundbybergs största besöksmål. 
Presentationen avslutas med en bild av en stiliserad bild av gatunätet i Sundbybergs stadskärna 
med ett frågetecken över. 

Projektledaren presenterar  

Jonas Nygren (S) lämnar över till A från Stadsledningskontoret. Kort sagt beskriver hon 
planeringsarbetet som kommunen står för och vad det är som ska hända. Järnvägen ska grävas 
ner i och med att Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på 
järnvägen. Hon beskriver hur det skulle bli katastrofalt för stadskärnan om den förändringen 
gjordes i ytläge; det skulle inte få plats med två spår till utan att göra stora ingrepp i stadsbilden. 
Sundbybergs stad jobbat länge för att järnvägen ska dras i tunnel eftersom den delar norr och 
söder som den gör, och i och med medfinansieringsavtalet har staden fått betala en del i till 
Trafikverket för att få ta över den yta som frigörs. Ytan som frigörs motsvarar ungefär 4 
fotbollsplaner, och staden vill nu ta ett ”helhetsgrepp om hela Sundbyberg” och planera för barn, 
barnfamiljer, unga, pensionärer, de som jobbar i Sundbyberg med flera.  

Planeringsarbetet är fortfarande i tidigt skede, berättar hon, och att arbetet förväntas börja 
2019 och bli klart 2025, om tio år. ”Idag vill vi att ni tänker att allt är möjligt” säger hon och 
berättar om dem som är involverade i projektet C Sundbyberg och arbetet med att ta fram en 
vision. Byggherrarna, experter, fastighetsägarna, förslag från medborgare medborgarförslag, Ung 
C Sundbyberg och parallella idéuppdrag. Hon går vidare med att berätta om de olika 
idéuppdragen, som skulle svara på frågan Hur kan Sundbyberg se ut 2030? För att få igång tankar 
om de olika funktioner och behov som finns i en stad ställer hon en retorisk fråga till publiken 
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Vad är en stad? och nämner några men ber deltagarna fylla i. Olika transportsätt, kulturaktiviteter, 
nöjen och fritidssysselsättningar nämns, och att det är viktigt att tänka på både barn, studenter 
och pensionärer. Presentationen avslutas med några fler frågor: Hur kan man skapa en trevligare 
station? Vad ska vi göra med Sturegatan?  

Avrundning med konsulterna 

Kvart i elva tar konsulterna över rodret igen. De börjar med att poängtera att det är viktigt att 
det inte behöver se så proffsigt ut, och går igenom frågeställningarna för dagen:  

1. ”Hur vill du att framtidens Sundbyberg ska vara?” 
2. ”Hur ser livet ut? Arbetar du? Var? Träffar du folk?” 
3. ”Hur bor vi? Hur möts vi?” 
4. ”Vad är framtidens Sundbyberg och hur känns det att vara där?” 

Konsulterna försöker bolla lite med deltagarna, och en dem tror att kulturellt kapital blir 
viktigare. Vi kan inte konkurrera med industriländer i framtiden, säger hon.  

5. ”Vad är ett hållbart och smart Sundbyberg…?” fortsätter de med 

Till sist berättar C och D från Innovationsbyrån om själva idétävlingen. Den börjar idag, och 
idéer från den här dagen kan ni tävla med sa de och berättade om första-, andra-, och tredjepriset 
med 25000, 10000, respektive 5000 kronor i prispotten. De poängterar att gruppen delar på 
priset, och gruppledaren laddar upp och ansvarar för att hålla kontakt med gruppen.  

Ledorden är ”kreativitet, innovation, hållbarhet”, ”Förmedla era idéer på ett kul sätt, roligt 
och enkelt” uppmanade de det och förklarade att i slutet av dagen presenterar ni era förslag, 10 
minuter per grupp ungefär. Konsulterna bad deltagarna att ställa frågor till dem, A, G eller H om 
de undrade något, och skicka presentationerna till slutet av dagen till deras mail och förklarade de 
att det fanns datorer på övervåningen som de kan använda.  

Till sist berättar de att Konsulterna tidigare har jobbat med en annan idétävling, UngBo12. 
Den handlade om att lösa bostadsbristen i Malmö. De visar förslag därifrån, som inspiration för 
hur förslagen kan presenteras. Bland exempelbidragen finns hus i luftballonger, olika former av 
kollektivboenden, ett förslag som hette Livet på räls, och ett annat Göra en värld för unga på vatten. 
De avslutar med ett ”Lycka till!” och ber sedan deltagarna att komma ner till ”scenen” för att 
göra två övningar, eller snarare leka lekar och sedan dela in grupperna.  

Arbetet 

Rummen 

Grupperna ska ta plats i två rum på övervåningen, två av grupperna blir placerade i 
biblioteket och den tredje gruppen i ett rum som påminner lite om en bildsal som ligger en avskilt 
från de andra rummen på övervåningen, men ber om att få sitta i biblioteket tillsammans med de 
andra grupperna.  
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Mellan trapphuset och biblioteket finns ett rum där fika och senare lunch står uppdukat på ett 
långbord. En lång bänk står längs med den andra väggen, och många av de som är där för att 
jobba med ideathonet sitter där och pratar med varandra när de inte har lika mycket att göra 
under dagen. Inne i biblioteket hänger det vimpelgirlanger och ballonger, tre stora bord är 
uppställda och det mesta är i ljust trä. På borden finns det kartor över Sundbyberg och 
pappersmaterial framställt åt deltagarna. Biblioteket och ett angränsande rum är reserverat för 
konstnären Hilding Linnqvist som verkar ha en anknytning till Sundbyberg. Det andra 
arbetsrummet som liknar en bildsal, kallas på Marabouparkens hemsida för Pedagogiskt labb, och 
det används bland annat till barn- och ungdomsverksamheten ”Monsterklubben”. Arbetsrummen 
ligger på en varsin sida av övervåningen, med öppna, mindre utrymmen och trappuppgången 
emellan sig. Från övervåningen går det att se ut över delar av Sundbyberg. Snarare ut mot Lilla 
Alby och Bällstaån, men även mot stationen och norra delen av centrala Sundbyberg.  

Deltagarna 

På ideathonet på Marabouparken kände många av deltagarna inte varandra. De var ganska 
spridda åldrar, enligt projektledaren för tävlingen11 sträckte det sig från 16 till 25. De flesta kom 
från olika delar av Sundbyberg eller olika delar av Stockholm.  

Mer fältanteckningar 

Det visar sig vara väldigt få deltagare jämfört med vad de hade förväntat sig, 47 hade anmält 
sig till eventet men bara 11-12 hade dykt upp. Totalt är det 3 grupper; 

• 1 tjej + 3 killar  
• 1 tjej + 2 killar, 1 till tjej ett tag, men ett tag efter lunch var det bara de två killarna) 
• 2 tjejer + 2 killar, två kompis-par verkade det som.   

Grupparbete första passet 
Efter det började grupperna arbeta direkt och det verkade finnas mycket olika idéer. 

Jag bestämde med processledarna att jag skulle hålla mig undan från grupperna till en början och 
låta dem arbeta. Jag satt ner och pratade med A ett par gånger under förmiddagen när hon hade 
tid. 

En av de som närvarade under dagen men inte var deltagare eller var där på uppdrag av/från 
Sundbybergs stad var en kvinna som var arkitekt, och lärare på en gymnasieskola i Stockholm 
som hade ett program inriktat på arkitektur och hade bett om att få vara med. Precis som 
processledarna bett mig att hålla mig undan från deltagarna till att börja med så att de skulle få 
arbeta ifred, hade hon betts att göra det. När hon inte riktigt gjorde det, utan gick mellan 
grupperna och snarare agerade som om hon varit där i egenskap av lärare snarare blev det lite 
rörigt och det verkade som att processledarna hade svårt att få henne att förstå att hon var 
tvungen att sluta med det.  

Lunch 

                                                

11 A, projektledare för tävlingen fältanteckningar 2015-04-16.  
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Flera av de ansvariga för dagen har på olika sätt bakgrund inom kommunikation/pr/reklam 
vilket påverkar stämningen och ‘snacket’ i bakgrunden när grupperna arbetar. Under större delen 
av dagen är ett övervägande antal av de som arbetar under dagen mer införstådda med den typen 
av arbete, än till exempel planering eller arkitektur. Överlag kändes det som en väldigt påkostad 
lunch även om det bara var mackor. Under lunchen hann jag mest prata med en av deltagarna, 
hon berättade att hon hade bestämt sig för att strunta i att göra högskoleprovet för att kunna vara 
med på ideathonet, hon hade flera idéer med sig till workshopen och beskrev sig själv som 
politisk aktivist. Jag försökte förklara lite vad min studie handlade om och vad jag pluggade. Vid 
samma bord satt också gymnasieläraren, som vad jag förstod ville att hennes elever skulle ställa 
upp i tävlingen och därför var med på ideathonet för att kunna ta med sig mer material och 
information tillbaka till eleverna.  

Grupparbete andra passet 

Särskilt mot eftermiddagen är det många av deltagarna som utnyttjade att Marabouparken 
ligger så centralt för att diskutera och prata om det som finns idag i Sundbyberg. Kring 15 är det 
paus för lek. En del deltagare verkar tyst skeptiska, och stressade för att dagen snart är slut. kallas. 
Jag bestämde mig för att delta då för att jag inte skulle vara en sån främmande typ.  

Avslutande arbete 

Kring kl. 16.  

Sedan leken har konsulterna dragit igång lite musik som spelas till och från i arbetsrummet. 
Deltagarna arbetar för fullt. En grupp verkar använda GoogleSketchup. Andra gör en 
Powerpoint. Den tredje arbetar mest på papper. A har fått svara på frågor en hel del men jag vet 
inte riktigt om vad, som jag förstår av att ha pratat med henne så kommer de jobba en del med 
utvärdering, särskilt av deras olika metoder för att nå ut och locka deltagare. 

Grupperna blir instruerade att de kan lägga upp videor på till exempel Vimeo eller Youtube 
och länka i bidraget, men det går inte att lägga upp videofiler direkt på hemsidan. Deltagarna 
uppmanas att det är upp till dem att kampanja och sprida sina bidrag. Det går att rösta 1 gång per 
person, dag och bidrag från och med idag och en vecka efter deadline. Processledarna berättar 
också att juryn inte bara kommer bestå av tjänstemän och politiker, utan även ungdomar. ”om ni 
laddar upp tillsammans, tänk på att ta varandras kontaktuppgifter!” Bidragen ska laddas upp med 
max 600 ord lång text. 

Klockan är kvart över fyra nu och när planarkitekten H dyker upp och pratar lite, ochh kollar 
vad de olika grupperna vill göra, berättar för några av dem om vad hon jobbar med som 
planarkitekt. En av grupperna har bytt rum till ”bildsalen”, de försöker spela in en film för att 
presentera sitt arbete med. 3 av gruppmedlemmarna går i gymnasiet, och den fjärde är en lite 
äldre 21-årig kompis.  

Presentationer och uppladdning av förslag 

Någon av processledarna tackar för den här dagen.   
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Jonas Nygren och H som är planarkitekt ansvarig för C Sundbyberg är tillbaka, 
stadsbyggnadschefen är också med och presenterar sig. Jag noterar också att det är en till politiker 
med och lyssnar. Får senare reda på att han sitter i fullmäktige för Sverigedemokraterna och heter 
Gary Elius. En av tjänstemännen hade bjudit in politikerna i kommunfullmäktige att komma och 
lyssna i slutet av dagen, han var den enda som hade dykt upp. 

 Det första förslaget som presenteras kallas Projekt Orange, de pratar om att sy ihop såret 
som har skapats och skapa en mittpunkt där alla kan samlas. Det är uppdelat i fyra ”case”.  

• Sundbyberg statement 
Porten in till Sundbyberg. Trä som är uppmärksammat och tegel. En ikon, en 
riktigt skyskrapa. Trafik. Lite parkering.  

• Bubblan.  
Där stationen är nu. Park fast inomhus. Lite mer gropigt, kullar. Bänkar, mycket 
grönare. I väntan på bussen, tåget. Bryter av området. Ska vara skönt att vänta, 
och inomhus. Där plattformen går ungefär. Magazine stands ungefär som 
bibliotek. Lägg en bok, ta en bok. Ingen egen byggnad men med ett glastak, skydd 
från regn till exempel.  

• Spåren. 
Innan Marabouparken. Sport, vattenspegel i mitten skridskor. Programmera 
lampor i marken, löpbana ena dagen och fäktning andra dagen. Snyggt också. 
Skulle också kunna vara kulturinstallation. Regnbågsfärger under pride till 
exempel.  

• Nya Marabouparken 
Hänga, skatepark, scen, allt möjligt och dra in vattnet från Bällstaån, som Under 
bron, med konstgjord strand .  

Gruppen får en fråga om vad de tänkt ska vara i skyskrapan, men de har inte resonerat så 
mycket kring det, men nämner bostäder och mötesplatser. 

Den andra presentationen, kallar sitt bidrag ”Framtida Sundbyberg 2030, tankar och idéer om 
hur Sundbyberg kommer se ut” 

Nästa kulturcentrum för Sundbyberg, kring stationen. Historiskt, med fokus på industri. 
Sundbyberg och Sverige, kulturellt kapital. Ett självförverkligande-hus. Ställe för studenter. Friare 
än bibliotek. En E-sportsarena, där människor tävlar i spel. Lag möter lag. Du kan göra karriär 
inom e-sport). Lånekort. Kollektivt & kultur ABF Sundbyberg. Arena som en pyramid och 
kollektivmoduler. Each-one-teach-one metod. Aggregat. Pedagoger och studiecirklar, handlar om 
att lära medborgare att lära ut sina kunskaper. Biohacking. Hålla kurser och workshops. Dator- 
och hackerspace, verktygsbibliotek, syateljé. Elverkstad och 3D-skrivare. 

Från samma grupp presenterar några andra - Hur vi kan göra om Bällstaån till studentboende 

Använda vattnet till något bättre. Containerbostäder för studenter på flotte. Plexiglas för att 
kunna se vattenytan. Vissa containrar kan vara täckta med träpaneler. Solceller på några 
containrar. Sådana som riktar sig vartefter solen är. Grönsaksodling A-linjeformade system utan 
jord för odlingen och rena vatten med hjälp av ostron. Bänkar. Lite utomhusmiljö.  
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Containrar med studiolokaler ovanpå. Ungefär som attefallshus/container. Kortsiktig lösning 
visserligen, men det är ändå akut. Ny sorts växthus Våningsväxthus vid järnvägen. Vem ska sköta 
om odlingen? Kan gå att genomföra redan under byggtiden? Tillägg: Unga vill gärna bo 
tillsammans. inte i minimala ettor.  

Tredje gruppen presenterar sitt förslag. De har gjort en presentationsfilm.  

Lite bostäder och samlingspunkt med torg. Torg med punktgrönska. Ungdomsbostäder, 
finns för lite även om det byggs idag. Små miljösmarta hus, med solpaneler på taket. Moduler 
som är mobila, på hjul. Om man vill bo i kollektiv, sätt ihop modulerna. På bredden, eller på 
höjden. Ska komplettera trähusen i Sundbyberg. Modulerna även som båthus, husbåtar. Bättre 
ställe för unga också att bo på. Torget lite som Kungsträdgården, kring fontänen. Fotboll, 
skridskor på vintern, många bänkar, kiosker över allt. Ena änden som ett ungdomsvänligt 
område. Så mycket miljötänk som det går. Ta vara på så mycket material som möjligt från rivning 
under bygget av nya centrum. Bygg gärna i trä, plats för odling, om kollektivbostäder kanske 
gemensam odling.  

Frågor efteråt handlar om Är trafik något som ni pratat om? Ska vi köra bil i centrala Sundbyberg? 
Det blir en allmän diskussion och några åsikter som lyfts är 

• Rimligare är att folk delar på färre bilar 
• Ta alla parkeringsytor i centrum, men inte förbjuda 
• Mer elbilar kanske?  
• Göra det mer tillgängligt för cyklister 
• Lokaltrafiksmekka 

Fler frågor: Befintliga Sundbyberg? Hur ser Sturegatan ut? 

• ”Jag personligen vill bygga in Sturegatan i en galleria” 
• Handeln lever kanske upp till målgruppen 
• Biograf vore nice! 
• Gamla Råsunda finns ju, många hyr in sig i den gamla biografen. Kanske kombinera? 
• Folkets Hus? Ta vara på bättre. Kanske bio? 
• Kanske borde Sturegatan vara mera som Söder? Marknad och småbutiker? inte 

konkurrera med Söder.  
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Workshopserien på Stationen, Ängskolan 
Under en period på fyra veckor i april hölls som en del av idétävlingen fem workshopar med 

handledning av arkitekter tillsammans med en grupp ungdomar från Rissne. De flesta deltagarna 
arbetade också tillsammans inom projektet Rissneambassadörerna, och projektet startades av B, 
projektledare för Rissneambassadörerna. I mars hade Jerez uppmärksammat tjänstemännen som 
arbetade med Ung C Sundbyberg på risken att många unga kanske har bra idéer men inte 
självförtroende och verktyg att uttrycka dem, och att många inte nödvändigtvis har tillgång till en 
laptop eller surfplatta. Fritidsledare i kommunen skulle uppmuntra “sina” ungdomar att komma 
till fritidsgården Stationen på Ängskolan och delta i en workshop. B och arkitekten och läraren F, 
och arkitekten E höll en workshop varje torsdagskväll under fyra veckor mellan 18 och 21. Den 
femte och workshopen hölls mellan 9 och 17 en fredag.  

Under den första workshopen, som jag missade, ordnades en stadsvandring runt 
Sundbybergs stadskärna, där de pratade om bland annat skala och historiska lager, stilar och ideal.  
Deltagarna fick en frivillig hemläxa att ta en eller flera bilder på något positivt i hemmiljön till 
nästa workshop12.  

Tillfälle 2. Workshop 2 av 5 
Torsdag 9 april 2015, 18-21 i aulan och på fritidsgården Stationen, på Ängskolan i centrala Sundbyberg. 

Workshopen ska hållas på en fritidsgård som heter Stationen. Den ligger vid Ängskolan i 
centrala Sundbyberg. Jag har skrivit upp fel tid och kommer dit en timma för tidigt, klockan 17 
istället för 18. Kommer på att jag borde dubbelkolla tiden precis när jag hunnit fram till skolan. 
En del föräldrar håller fortfarande på och hämtar sina barn. När jag kommer dit en timma senare 
tänker jag på hur annorlunda många skolgårdar känns nu mot när jag var barn. Egentligen vore 
det konstigt om jag förväntade mig något annat. De liksom stål-inburade idrottsplanerna är det 
som gör den största skillnaden.  

Längst in på skolgården ligger entrén som går till fritidsgården. Det är ganska tomt, men det 
är öppet fortfarande. Om jag inte minns fel på öppettiderna på dörren så skulle det vara öppet till 
23. När jag går in på fritidsgården verkar det som att alla de unga killarna som hänger i fiket och 
fritidsledaren som står bakom kassan vet var jag ska. Att det händer något på Stationen ikväll. De 
säger välkommen. Lite skämtsamt. Lite på allvar. Pekar var jag ska någonstans, in till aulan. Jag 
har bara pratats vid med F kort under dagen och sagt att jag skulle komma dit och i dörren till 
aulan möter jag en kvinna som jag gissar måste vara B som projektledaren A pratade om. Hon 
som påtalade problemet med att man måste ha med sig egen dator till Hack the City, och som 
föreslog att F och Crister skulle kunna leda något. Mycket riktigt är det B, jag försöker förklara 
snabbt att jag är student på KTH och att jag pratade med F tidigare idag.  

Än så länge är det rätt tomt inne i aulan. Den är ganska liten och innerväggarna är i tegel, den 
är väl från sextio-sjuttio-talet, och jag tänker på min egen högstadieskola. Det finns en scen med 

                                                

12 F, fältanteckningar 2015-04-09 
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två trappsteg, men inga fasta stolar, ingen lutning. Stolar och bord står uppradade längs med 
väggarna. Ett konferens-u av bord och stolar är uppställt i mitten nära scenen. I det vänstra 
hörnet finns ett skåp med dator och kontroller för projektorn. Projektorduken är nere och det 
ligger kassar och ihoprullade ritningar i scentrappan i vänstra hörnet.  

Det är svårt att veta hur mycket jag ska hålla mig undan. Så jag håller mig undan lite onödigt 
mycket till att börja med. Lägger ifrån mig mina grejer och ytterkläder vid några stolar längst bak 
och börjar packa upp. Jag är fortfarande ganska obekväm i de här situationerna, även om det har 
gått ganska bra än så länge så blir det lätt onaturligt. Eftersom jag inte organiserar, eller har något 
ansvar går det inte att ”gömma” sig i den rollen. Samtidigt kan jag vara observant på lite allt 
möjligt.  

Två män förutom B kommer in med mer grejer, packar upp en dator och gör i ordning. Jag 
väntar lite med att hälsa, det var troligtvis lite dumt men gjort är gjort. Jag hälsar på den ena, 
frågar om det är han som är F och det var det. Jag hade googlat honom tidigare och tyckte mig 
känna igen honom. Jag ber honom berätta om förra veckans workshop. De kör 5 träffar som 
sitter ihop. Förra veckan fick de en frivillig hemläxa att ta en eller flera bilder på något positivt i 
hemmiljön. F verkar vara entusiastisk och ta det här på stort allvar.  

Inspiration och bilder 

Det börjar strömma in ungdomar i aulan. De pratar, hittar någonstans att sitta. Några av dem 
hjälper till, eller frågar åtminstone om de kan det. Det släcks i taket. Projektorn är igång. F 
uppmärksammar att de har två nya tillskott till gruppen. Jag inser att de förväntas delta under alla 
möten, och att det alltså inte rör sig om fristående workshopar. F presenterar och E presenterar 
sig, jag har inte hunnit hälsa på E ännu. Han är också arkitekt och säger att han ska driva den här 
gruppen mot ”feta projekt”.  

F fortsätter att prata om hemuppgiften, som handlade om hemmiljön. Tanken är att den och 
bilderna är bra att starta samtal ifrån, deltagarna ska maila eller sms:a bilderna till B. Alla har inte 
tagit någon bild. Någon skrattar och skojar för att han har tagit en bild på sina skor, och mattan 
hemma. Det är 8 deltagare, tre av dem är tjejer, resten är killar. Två av killarna är nytillkomna, de 
var inte med förra veckan. Bland materialet som arkitekterna och B har tagit med sig finns kartor, 
flygfoton och liknande från Sundbybergs stad, det ser ut att vara ungefär detsamma som fanns på 
ideathonet. Bilderna deltagarna har tagit med sig till idag kommer från Rissne, senare får jag veta 
att alla i gruppen också är från Rissne. Det ska ta ett tag innan jag förstår att de dessutom jobbar 
tillsammans med Rissneambassadörerna.  

En tjej berättar att bilden är från hennes balkong, från vardagsrummet. Det är utsikten som är 
fin, säger hon, fast det ser inte så mycket ut nu. F kommenterar bilden och försöker öppna samtal 
om kvaliteterna runt om kring. Frågar om gården hur den ser ut. Eftersom många verkar känna 
till området så är det lätt för andra att flika in och förklara hur det ser ut runt omkring. I bilden 
syns en brant sluttning, med en hiss och en trappa. Det är en inglasad balkong och F frågar ”hur 
funkar det? Blir det varmt?” och Sabine säger att det funkar jättebra, det blir som ett extrarum. 
Någon flikar in: Jag har också utsikt. Fast det bara är från våning två, men det ligger på ett berg så 
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man har utsikt ändå, och Christian undrar hur solen ligger på. Fram till två tre säger tjejen som 
presenterade bild.  

Nästa par bilder är de som det skojades om tidigare. Fotografiet visar någons fötter med skor 
från två olika par skor på vardera foten, ena är svart, andra är vit. Jag tycker det ser ut som att det 
till och med är samma modell men bara olika färg. E eller F frågar Varför? Och det blir fniss i 
rummet. För att det går ihop med allt! Svart eller vitt. Han hade inte förstått att det var två olika 
par. Diskussionen glider över i kampanjen Rocka Sockor som var på tapeten för ett par veckor 
sedan. Vad var det den handlade om nu igen? Det var något om allas lika värde. Vi går vidare. 

Nästa bild visar en ganska stor svart hund vid ett köksbord. Enligt hon som tagit bilden så är 
det ute på landet, landstället med andra ord. Hon säger att hon föredrar det framför Rissne. Hon 
tycker om tystnaden, att kunna gå på stigar med hunden, och naturen. Hon vill föra in mer sånt i 
Sundbyberg. Senare kommer hon och en kompis som är sjuk vid det här tillfället att börja arbeta 
på ett eget förslag.   

Arbete 

En fritidsledare förutom B är med under tiden. Under kvällen och resten av workshopserien 
blir det tydligt att de flesta känner henne, och att hon inte bara var den som tog initiativ till de 
workshop-serien, utan också håller ihop gruppen. I efterhand verkar det förstås självklart 
eftersom hon är projektledare för Rissneambassadörerna.  

F och E jobbar mycket med att de ska lära sig saker under tiden. De ritar tillsammans med en 
del och pratar om perspektiv och idéer. Det här är första workshopen de får göra något praktiskt 
och börja jobba med sina idéer. De ska göra en modell av Sundbybergs stadskärna som den ser ut 
idag, och sedan ändra och lägga till sådant som hör till förslaget. Arkitekterna har med sig en 
frigolitskärare, och en ritning över centrum längs med spåren som det ska byggas en 
frigolitmodell på. E visar hur den ska användas och många av killarna blir väldigt intresserade av 
den här biten, men det är också så att den hamnar av praktiska skäl i mitten där de flesta av 
killarna sitter.  

Kring åtta-tiden är det kvällsfika, och senare under kvällen när arbetet är igång pratar jag lite 
med F om mitt arbete och om vad jag har kommit fram till hittills, om ideathonet och så vidare. 
”Det här är framtiden” säger F och refererar till workshopen.    

I slutet av workshopen ges en ny hemläxa, till nästa vecka ska de samla ihop bilder på 
aktiviteter som de gillar.  

Tillfälle 3. Workshop 3 av 5 
Torsdag 16 april 2015, 18-21 i aulan och på fritidsgården Stationen, på Ängskolan i centrala Sundbyberg. 

Några saknas den här workshoppen, och andra har kommit till eller tillbaka efter att ha varit 
sjuka. A som jag har haft kontakt med och träffade under ideathonet är med under workshopen 
den här dagen och var också med under den första workshopen med stadsvandringen. En ny kille 
är här idag, han går i nian på Ängskolan, alltså skolan som fritidsgården Stationen hör till. Han är 
16 och hade blivit uppmuntrad av en fritidsledare att gå på workshopen. Klockan kvart över sex 



 
 

 

 38 

har vi inte riktigt kommit igång ännu, datorstrulet drar ut på tiden, B jobbar med bilderna och E 
och F grejar med förlängningssladdar och koppla in laptops och frigolitskärare.  

Tanken är att gruppen ska gå igenom det som deltagarna har med sig och prata om aktiviteter 
som de tycker är viktiga i staden, och att F och E sedan ska komma med inspiration och berätta 
om olika sätt att tänka på parker, och hur man kan presentera ett förslag. På grund av datorstrulet 
blir det inte riktigt så.  

F börjar: vi ska kolla på aktiviteter som kan få en att åka hit. Men idag blir det lite omkastat, 
säger han och berättar att de först kommer de prata generellt om hur man kan tänka om parken. 
Man refererar ofta till sånt en inte upplevt själv, säger han och E tar vid: Det är för att ni ska 
reflektera kring vad är en park? De visar en handfull bilder på olika exempel av offentliga platser. F 
visar med en första bild hur det går att inledningsvis presentera sin idé på ett tematiskt vis med 
olika rutor längs med ytan, som får representera olika funktioner eller material. E kommenterar 
att det kan vara bra att använda sig av olika material i sektioner för att det är en ganska lång 
sträcka som de arbetar med. En annan bild visar hur det går att skapa en höjd längs med sträckan, 
som det kan gå att placera något under. Allt måste inte ha en exakt identitet. En tredje bild är från 
Malmö och visar en parkmiljö vid kusten. En fjärde bild är från Rotterdam, och visar vad någon 
av F eller E kallar för en väldigt urban park, med hårda material. En idé om en utomhusbio från 
förra workshopen tas upp, kanske kan det kopplas till en miljö av den här typen? 

Nästan alla deltagare arbetar tillsammans med modellen, men två av tjejerna som är med 
under workshopserien har börjat arbeta med en egen idé i minecraft istället och sitter och arbetar 
med det. Vid förra workshopen hade de precis börjat arbeta med modellen och då var 
uppdelningen inte lika tydlig, och båda arbetsgrupperna arbetar med idéer som kretsar kring en 
slags park. E ber deltagarna att skriva ner det de tänker på under workshopen, som att tänka på 
de olika årstiderna. F försöker gå igenom lite av det som gruppen pratat om under tidigare 
workshopar med den nya killen, och A är med och är ett stöd ungefär som under ideathonet och 
svarar på frågor om Sundbyberg när de dyker upp. När några diskuterar bostäder och dyra 
bostadsrätter flikar hon till exempel in att Sundbyberg ligger näst efter innerstan i pris per 
kvadratmeter för bostäder. I samma diskussion pratade de med mig lite om studentbostäder 
eftersom jag pluggar på högskolan, och jag försökte förklara hur kösystemen fungerar för 
studenter. Senare pratar några andra om att man nästan aldrig ser några barn leka utomhus i 
centrala Sundbyberg, att det är lite konstigt jämfört med hur det är i Rissne, A berättar att det 
samtidigt finns väldigt många nyfödda i Sundbyberg just nu och de diskuterar hur man kan tänka 
på det i förslaget?  

När deltagarna har arbetat med förslagen ett tag är det dags att prata om det som var veckans 
hemläxa, om aktiviteter de tycker om och idéer som kan bygga vidare på det.   

Den nytillkomna killen får presentera sina idéer först för att han hade missförstått tiden och 
var tvungen att gå hem. Han håller på med parkour på fritiden och berättar om att det finns en 
parkourpark i Tensta, men att det vore bra om det fanns i Sundbyberg eftersom det finns 
tunnelbana och pendeltåg och det går snabbt att komma hit. E ställer några frågor till honom, det 
finns bara parkourparker på 10 ställen i Stockholm idag.  
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Nästa person berättar om två idéer, han har en idé om att ha en lång gokartbana längs med 
hela sträckan, det kanske skulle kunna vara Europas längsta gokartbana? Hans andra idé handlar 
om att ha en universitetsentré i stadskärnan och kanske göra om en del lokaler som finns idag.  
E är tveksam till idén även om han säger att Sundbyberg är positivt som knutpunkt, men B 
försvarar den och påpekar att universitet kan organiseras på olika sätt. Å ena sidan finns det 
Stockholms universitet som är byggt mer enligt amerikansk campusmodell, medan Göteborgs 
universitet är mer utspritt även om det bara finns i de finare stadsdelarna i Göteborg. Jag flikar in 
att KTH i Kista (KTH) är ett exempel på ett campus utanför campus. Så här går många av 
diskussionerna under workshopserien när en idé är lite annorlunda, oftast försöker 
processledarna tänka efter, utifall de vet några exempel på hur liknande saker kanske har gjorts 
och försöker peka på att mycket är möjligt. 

En av de två tjejer som arbetar med en egen idé pratar lite om sina intressen, hunden och 
hästen. Hon pratar om att de saknar skogs- och grönområden och att hundrastgårdar som bara är 
en gräsplätt inte är tillräckligt, och att det behövs mer varierade platser för hundar i staden. En 
annan kille har en idé om en utomhusbio, men är inte säker på hur det ska gå att göra, det kanske 
kan vara en tillfällig aktivitet i parken bara? F säger att de har en utomhusbio i Tensta som är inne 
på sitt andra år. Någon föreslår att de kanske går att ha en helt rå vägg eller skiva som finns året 
om och går att projicera filmer på under sommaren, och de tittar lite på var i modellen som de 
kan föreslå det. Han tycker också att det behövs en fotbollsplan, och att det finns för lite idrotts- 
och lekplatser, det behövs mer fotboll och basket, och kopplar ihop det med diskussionen om att 
det inte syns några barn i centrum. B berättar apropå det att det pågår en utredning om 
idrottsplatser i centrala Sundbyberg på fritidsförvaltningen, och att det ska bli fler än det är idag. 
Idag ligger idrottsplatsen vid simhallen flikar A in.  

En fjärde kille i gruppen presenterar några exempel på det som får honom att åka från 
Sumpan, en bild på NK får representera City och han pratar om att shopping är viktigt, att det 
finns många affärer och mer att välja på. F kommenterar det och pratar om att det hänger ihop 
med köpkraft, mer människor mer pengar. Det pratas lite om att Sundbyberg växer, att de 
kommer växa från dagens 40 000 till 70 000 invånare, och att större köpkraft kommer naturligt. 
Fler bostäder skulle kanske hjälpa till? Kanske bostäder på kontorshusen? Den andra bilden som 
den fjärde killen visar är på SF Bio, och han pratar om att det inte finns någon biograf i Sumpan. 
B följer upp det och undrar Visst finns det beslut om folkets bio i allaktivitetshuset? Men 
eftersom de tydligen mest visar smalfilm är reaktionen från deltagarna ganska negativ och någon 
utbrister Vi behöver SF! E säger att det är en jättestark idé, och pratar om att det om 15 år 
antagligen kommer behövas fler. Framtidsbio, kan det vara SFs flaggskepp? Specialhus, ny 
tekniken och design, kanske Europas bästa? 

Två killar presenterar sina idéer ihop som handlar om ett studenthus och en liten park, de har 
några olika idéer till studentbostäder och säger att de tycker att Marabouparken är ganska tråkig. 
Det blir en liten diskussion om parker för alla åldrar men att det är svårt bygga för det, att få inte 
hela barndomen är svårt. B berättar om exempel från alla städer som hon tycker lyckas bra med 
det. Hon säger att människor nästan bara umgås i parker på helgerna i Los Angeles, att det är 
varmt ute, barnen leker och föräldrarna grillar. Ett annat exempel som hon ger är Slottsskogen i 
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Göteborg, som är stor men samtidigt ofta full. Någon kommenterar att ett Universitet och 
studentbostäder är genialt. 

En av tjejerna som är där berättar om att hon har tänkt på att det inte finns någon fin, central 
uteservering i Sumpan utan bara pubar. Hon visar en bild med en uteservering nära en gräsplätt 
eller om det är en park, och säger att hon tänkt på att alla kanske inte har råd och att det är bra att 
ha gräs eller så bredvid. De pratar lite om Kungsträdgården, att det är olika tempo på de olika 
platserna, och fontänen som är lite olika beroende på årstiderna. Någon tänker på att det kanske 
kan gå att åka skridskor där? En sista presenterar sina idéer men av någon anledning har jag inga 
anteckningar om dem.  

F uppmuntrar deltagarna och säger att de har jättemånga bra idéer, men att de måste omsätta 
dem. Det är bara 20 minuter kvar av kvällen och det är snart dags att plocka ihop och stänga 
aulan. De diskuterar lite mer om hur de kan presentera förslaget i tävlingen. Modellen är i princip 
klar, men idéerna finns inte riktigt representerade.  

A berättar för mig att praktikanten nyss har börjat och kommer vara med henne på en liten 
workshop på Aggregat i Hallonbergen nästa vecka. A tror inte att så många kommer komma dit, 
kanske 2-3 stycken bara och tycker inte att jag behöver komma. Hon verkar överlag ganska 
stressad över att så få bidrag har kommit in.  
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Tillfälle 4. Workshop 4 av 5 
Torsdag 23 april 2015, 18-21, i aulan och på fritidsgården Stationen, på Ängskolan i centrala Sundbyberg. 

När jag kom till Stationen den här kvällen satt de redan inne i ett annat rum och jobbade och 
pratar lite. Det är ett litet rum precis vid ingången där fritidsgården bland annat har sina 
lånelaptops och workshopgruppen får förvara modellen som de arbetar med. E stod och hjälpte 
den en av tjejerna i den mindre gruppen och gav lite kommentarer på hennes text. Jag gick in och 
sa hej, kollade om jag kunde ta med något in till aulan, och där inne pratade jag lite med A som 
var med den här kvällen med. Det kom ingen journalist den här kvällen heller, jag frågade inte 
om det för att det kändes uppenbart att ingen skulle komma från lokaltidningen. Jag hade 
sprungit på A på en arbetsmarknadsmässa som heter Framtidsmässan under tisdagen samma vecka, 
och nu berättade raggat lite deltagare till tävlingen på den mässan, nästan 20 stycken av de hon 
hade pratat med hade sagt att de ville delta. Överlag var hon ganska positiv efter mässan och 
trodde att tävlingsprojektet bidrog till att ge mässbesökarna ett bra intryck av Sundbyberg. Hon 
berättade också om workshopen på Aggregat i Hallonbergen En person som var praktikant på 
Aggregat hade suttit med och lyssnat, och två killar som var lite för unga för att få delta i 
tävlingen och “mest ville prata av sig om sin fritidsgård”.  

Uppstart 

Högstadiekillen som var nytillkommen förra veckan på den tredje workshopen och gick på 
Ängskolan är inte här idag. Några är lite sena, men B berättar att hon har fått en massa bilder och 
idéer skickade till sig, och F säger till gruppen att det är dags att få ihop det här, sammanfatta det 
vi har skrivit och bygga klart. E inflikar att gruppen vad han förstått har suttit och jobbat under 
eftermiddagen tillsammans med B. Ja, vi har jobbat flera dagar den här veckan fortsätter hon och 
presenterar olika bilder tillsammans med de idéer som gruppen har tagit fram under veckan.  

Idéer 

Hur lockar man de framförallt från Rissne och Hallonbergen som inte brukar hänga i 
Sundbybergs centrum utan brukar åka in till stan istället? Några av idéerna handlar om en 
utomhusbio, där det ska gå att streama konserter och idrottsmatcher, och som kan skapa 
gemenskap och integration. En annan idé är en cykelbana som går genom hela centrum, där det 
går att och skatea, åka inlines också och inte bara cykla, men också att bilarna ska bort från 
centrum med tanke på miljön. Barnfamiljer ska kunna grilla, och det ska gå att ha picknick. Det 
ska finnas lekplatser, och så finns det en idé till en lekplats inomhus inspirerat av en japansk 
konstnärinna som stickar.  

En annan idé handlar om att bygga en spelhall med arkadspel eftersom det finns bara en 
sådan i Stockholm, och den ligger i Heron City i Skärholmen. De har också tänkt en del på 
vintern och att kunna vara inomhus. Det ska finnas uteserveringar, men även ställen som man 
kan ta med egen mat till och en fontän, ungefär som i Kungsan, men som det går att åka 
skridskor på när det är vintern. En tredje idé handlar om att ha ett universitet och kongresshall i 
Sundbyberg. Gruppen får uppmuntran från F och E om kongresshallen, i och med att 
Sundbyberg är nära till mycket, det ligger strategiskt och har bra kommunikationer. En 
kongresshall skulle kunna vara en inkomstkälla för staden föreslås det. Någon föreslår att de 
också skulle kunna ha artister som hyr in sig, kanske kan någon släppa en ny video som 
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premiärvisas på utomhusbion? och E berömmer gruppens idéer. Han säger att det är riktigt starkt 
och många punkter som berör alla. Så bra förbindelser! Kongresshallen kanske kan vara bio 
också?  

B fortsätter och ber en av deltagarna att berätta om parken som en förlängning av 
Marabouparken. En av killarna säger att Marabouparken ju är ganska bortglömd, och inte så 
attraktiv, men att det skulle gå att koppla den till den nya parken och E utbrister Du talar som en 
arkitekt! F inflikar att de behöver fundera på hur de ska göra det och de måste besluta det nu.  

Arbetet med modellen 

Senare när arbetet med modellen har kommit igång är det lite diskussioner om att ha små 
paviljonger, och ytor som behöver definieras, vad ska de användas till? Några börjar sätta ut 
miniträd med hjälp av häftmassa. B pratar med E om bilderna som deltagarna tagit fram för den 
här dagen och F säger till dem att de måste fördela arbetet, att de kan använda färgat papper, leka 
fram det och tänka schematiskt. B säger att vi ska prata om bilderna för veckan lite senare och 
jobba med modellen först.  

Jag hänger lite över B och hennes dator tillsammans med A. B visar bilderna de tagit fram 
och berättade om tankeprocessen under veckan, hur gruppen först varit obekväma med att prata 
”integrera” som i att bättre integrera Marabouparken i med den nya parken, eftersom det inte 
brukar användas så. De har också tänkt på det här med miljön, och mindre buller och avgaser i 
centrum. A berättade lite mer om Aggregat också. Att killarna som dök upp egentligen letade 
efter något annat och hade missförstått tävlingen lite, men pratade lite om att om de hade kunnat 
tävla så hade de gjort en raklång motocrossbana.  

För att de hade pratat om paviljonger och att tänka på de olika årstiderna ville jag visa ett 
projekt jag kom att tänka på för B som var från Kanada och heter Warming Huts, men hon 
verkade inte tycka att det var så intressant, och jag ville inte pusha det direkt utan bestämde mig 
för att hålla mig lite mer i bakgrunden igen. 

B påminner gruppen om att de pratade om bostäder, studentbostäder och gentrifiering, och 
att det inte bara ska finnas dyra bostadsrätter tidigare. Några målar papper som ska markera 
grönytor och sätter ut miniatyrträd. Någon frågar vilka mått en bioduk har och undrar hur de ska 
skära till den till modellen.  

Senare börjar gruppen prata om att visa kopplingen till Marabouparken och någon inser att 
ritningen som arkitekterna förberett inte täcker hela det planerade planområdet och att det inte 
riktigt finns med i modellen just nu. A, F och E diskuterar hur det ska gå att lösa, att det nog går 
att lägga till papper på något vis, att det inte är så noga, allt behöver inte stå på en CAD-ritning. 
Senare skissar F ihop något för hand. De ska försöka filma modellen imorgon och det börjar bli 
lite stressigt.  

Hemläxan 
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B har nu fått ihop bilderna som deltagarna har skickat till henne och nu ska de prata om 
känslan som gruppen vill förmedla med förslaget. Det är ett tiotal bilder, någon på en lummig 
park och en handfull på olika utomhusbiografer som de vill inspireras av, men också några som 
visar ganska spektakulär arkitektur. En av utomhusbiograferna är ett exempel från Belgien med 
uteservering och B säger Den här vill jag till! E frågar gruppen vad man behöver tänka på när det 
gäller en utomhusbiograf? Ljus, var solen går ner till exempel föreslår någon. 

Fortsatt arbete 

Deltagarna och processledarna fortsätter att prata mer om utomhusbiografen från Belgien. Det 
finns en idé om att ha en fast plats för en utomhusbiograf i parken i nya Sundbyberg. Vilket håll 
ska skärmen vara vänd tå med tanke på solen? Man tittar på kvällen, var går solen ner? F fortsätter med 
Hur i parken? Mer frågor dyker upp om var fontänerna ska vara och var det kan finnas plats för 
en fotbollsplan, och kanske också en basketplan. E ber dem att skära ut en fontän med 
frigolitskäraren först innan de bestämmer sig.  

Några av deltagarna pratar om vad de tycker är trevligt och en av dem säger att han vill bo där det 
inte är så mycket ”spring”. Senare pratar de om att vad i parken som ska ligga i anslutning till 
Marabouparken. Lekparken, stickade konstverk? Kanske en kiosk, fotboll och basket.  

B försöker få deltagarna att prata mer om kongresshallen. Vad behöver man då, för de som ska 
på konferens? Hotell? Det finns inte med här. Någon tar fram en långsmal frigolitbit och ställer 
den i mitten av modellen. Som Burj Khalifa utbrister någon, och så kan vi ha en mer urban park 
runt omkring föreslår en annan. F säger att han tycker att de ska vara mer djärva och B berättar 
att hon har varit uppe i Burj Khalifa och någon frågar om det var dyrt, men hon inte bott där 
utan bara varit uppe med hissen. Vad är det som saknas nu? Arkadspelhallen, lekplatsen.   

Jag sitter ner en stund med den lilla gruppen senare, även om det bara är en av dem här idag, och 
frågar om idéerna de har jobbat med. Förslaget ska presenteras med en modell i minecraft som 
hon som är här idag arbetar med. Det förslaget är också en park, men med fyra teman utspridda 
genom parken; ett café som ser ut som ett Hobbit-hus och ett landskap som påminner om Fylke 
i Sagan om ringen, ett Tikicafé eller en bar, och ett hundcafé och en fontän som det ska gå att åka 
skridskor på under vintern.  

Den större gruppen pratar om hotellet och hur högt det borde vara, och någon skämtar om att 
det här inte är Dubai. B kommer med några idéer om parker på tak från sina resor i New York 
och visar bilder. E grejar och förklarar hur en kan tänka kring höga hus och ljus, var det är bra 
med öppna ytor och var skuggorna faller. En av killarna skär till ett lite smalare, och lite lägre 
hotell som får stå nära kongresshallen. Senare berättar B om nyheter från stadsledningskontoret, 
Sundbybergs stad kommer behöva anställa 400 till för att kommunen kommer väx så mycket. 
Tänk då på andra.  

Strax före åtta är det kvällsfika, och det är ungefär samma varje vecka, fritidsgården hjälper till att 
duka fram kaffe, te, frallor, smör, ost och smörgåskalkon, alla får göra sin egen macka och tänka 
på annat en stund innan sista timmen för kvällen sätter igång.   
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De som arbetar med modellen arbetar mer som en grupp idag, förra veckan var det fortfarande 
ganska uppdelat mellan olika ansvar för att bygga modellen och de olika deltagarnas egna idéer. B 
sitter och pratar med tjejen som arbetar i den mindre gruppen, och de pratar lite om ett eventuellt 
studiecafé.   

Några fikar fortfarande medan andra sitter och pratar om att taket på Åhlénshuset ska göras om 
till ett ”grönt tak”. F levererar en mild avhyvling, kom igen nu, ät upp mackorna, och pratar om 
att de har en bra idé, och att de kanske kan vinna om de får ihop det här, och att det är viktigt att 
det inte känns som att några har dragit ett mycket större lass än de andra. När de har kommit 
igång med arbetet senare pratar de med F om att förhålla sig till skalan.  

Jag sätter mig ner med tjejen som arbetar själv ikväll och frågar henne om hennes 
tävlingsbidrag. Vi tittar på modellen hon gör i minecraft, och jag försöker prata lite med henne 
om hur hon drar in vatten i parken på ett sätt som påminde mig om något jag hade sett i Spanien.   

Några i den andra arbetsgruppen börjar prata om formklippta buskar eller andra 
blomarrangemang som ser ut som hjärtan. Någon pratar om ”Sundbybergs hjärta” och en annan 
skojar om Edward Scissorhands som klipper häckar. Går det att ha en bilväg som leder till ett 
hjärtformat träd? Det är ju välkomnande! De spånar idéer fram och tillbaka och skojar lite, och så 
utropar någon Vi kommer vinna! B hjälper till och googlar efter exempel på det de pratar om och 
gruppen spånar vidare.  

Mot slutet av dagen berättar B att hon och E har känt varandra länge, nästan 20 år och de 
pratar lite om annat, medan någon klinkar på aulans piano. De har bokat aulan hela dagen 
imorgon och modellen får stå kvar därinne över natten. När ska vi träffas nästa dag?  

Tillfälle 5. Workshop 5 av 5  
Fredag 24 april 2015, 9-17 i aulan och på fritidsgården Stationen, på Ängskolan i centrala Sundbyberg. 

Vi skulle ses nio, jag kom lite sent men nästan ingen var där ännu. F och B var med och ledde 
arbetet under förmiddagen, och igår hade det bestämts att F och E skulle bytas av kring lunch för 
att de inte kunde vara med under hela dagen. Två av tjejerna saknades den här dagen, i den lilla 
gruppen är det en av dem som verkade ha huvudansvaret och hon arbetade själv med att få klart 
texten. Killen som var med på den tredje workshopen kom inte den här dagen heller. Den stora 
arbetsgruppen gjorde en presentationsfilm av modellen under eftermiddagen, som de fick hjälp 
av B att filma eftersom hon har en bakgrund inom film. B stannade också kvar med en av killarna 
för att spela in berättarrösten till filmen. 

Under eftermiddagen började det framgå för mig att de på sätt och vis jobbar under 
workshopparna, eller åtminstone tillsammans. Senare tog jag reda på att de i gruppen som är 
Rissneambassadörer är projektanställda av Sundbybergs stad (Sundbybergs stad 2014d).   

Förmiddagen 

Under förmiddagen är det fortfarande mycket kvar att göra med modellen för den stora 
gruppen, en av killarna har arbetat betydligt mer med frigolitskäraren än resten av gruppen de 
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senaste veckorna och har på sätt och vis tagit ett ansvar för det. I den gruppen är det diskussioner 
om hur de kan komplettera hotellet som ska byggas i centrum. Vad vill de som ska bo på hotellet 
göra när de är färdiga för dagen? Festa? Kanske en skybar med glastak högst upp i huset? Igår 
fanns det en idé om att ha en pool på taket. Senare pratar de mer om parken och kopplingen till 
Marabouparken. B frågar gruppen om de olika aktiviteterna, och påpekar att det är mycket 
lekpark, fotboll och basket. Vad händer om man har ett utomhusgym eller parkour? Hon berättar 
att högstadiekillen, som höll på med parkour, och som var med för ett par veckor sedan hade 
hört av sig och sagt att han inte fyllt 16 ännu och inte fick delta. Han kanske skulle kunna skicka 
sina idéer så kan vi få med dem ändå? Några arbetar vidare med det, och börjar prata om skalan i 
modellen, och hur stor är en fotbollsplan egentligen?  

Det är en del skoj och skämt kring frigolitskäraren. F verkar hålla sig undan lite mer idag, 
driva på dem ibland men inte lägga sig i för att de ska bestämma och jobba själva, medan B är 
mer delaktig i arbetet. Det är svårare att in och observera när jag är med mer, jag försöker att 
mest hjälpa till praktiskt men precis som igår kväll är jag med lite i några av diskussionerna.  

Lunch 

E kommer till Stationen strax innan lunch, och det märks att det blir en annan stämning när 
båda arkitekterna är här samtidigt. Den stora arbetsgruppen går iväg tillsammans och äter lunch, 
medan tjejen som arbetar med ett bidrag till den lilla stannar kvar ett tag och arbetar och E, F och 
B pratar om hur de ska förbereda för att kunna filma modellen senare. När jag kommer tillbaka 
efter lunch har några varit och hittat tvättsvampar fulla med grön färg från bildsalen intill som 
skulle klippas till buskage och liknande. A har kommit dit också och är med under resten av 
eftermiddagen. 

Eftermiddagen 

När arbetet har kommit igång igen är det en del diskussioner om gröna tak. B har berättat om 
att Sundbybergs stad ska ha en ny strategi för gröna tak och stadsodling, och det har den större 
arbetsgruppen tagit fasta på. De pratar om var det passar och inte, en av killarna har suttit och 
ritat och förberett för att kunna visa att vissa tak ska vara gröna, men den som har arbetat med 
att skära ut modellen för kongressbyggnaden är tveksam till att den ska ha gröna tak. Gruppen 
röstar om det till slut och bestämmer sig för att ha grönt tak även på kongressbyggnaden.   

Eftersom de arbetar under dagen en vanlig skoldag kan de inte låna bord från bildsalen intill, 
så de har lite mindre arbetsyta jämfört med tidigare workshopar. När modellen börjar bli klar 
tryter koncentrationen lite men det är fortfarande är enstaka saker som måste och B och E 
försöker peppa. Båda grupperna behöver fortfarande jobba på ett namn på sina förslag, ett tema 
och motto till tävlingen, och den större gruppen börjar spåna lite idéer relaterat till hjärtan. De 
har jobbat en del med formklippta buskar och träd som ska vara hjärtformade vid en entré till 
parken och namn som Hjärtat av Sundbyberg, Sumpans Hjärta och Heart of Sundbyberg 
kommer upp.  

Jag tänker att jag ska hålla mig undan mer under eftermiddagen men det blir inte riktigt så. B 
hjälper tjejen som arbetar själv med texten till sitt förslag, men har lite ont om tid och ber mig att 
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ta en titt på den också så jag hjälpte henne lite med språket. Senare fick E också kolla på den och 
gav nog betydligt mer värdefulla kommentarer än jag kunde ge.   

När det mesta börjar bli klart, både namnet, presentationstexten och texten som ska läsas upp 
över presentationsfilmen är det dags att förbereda för filmningen. De ska använda några svarta 
skärmar som hör till aulans scen som bakgrund till modellen och E ber några hjälpa till med det. 
Kring halv fyra börjar B och E arbeta med att filma modellen, de diskuterar hur den bäst ska 
filmas, det beror på kameran och objektivet, och de är inte riktigt överens. När det är klart är det 
bara är dags att packa ihop och allt är klart förutom inspelningen av berättarrösten måste 
modellen delas upp på tre för att den ska gå att flytta på. Jag och A försöker hjälpa till med det 
mer praktiska. En av killarna fick stanna kvar med B och spela in berättarrösten senare, när alla 
andra gått hem.  

5.4 Deltävling II  
Enligt projektledaren för idétävlingen förväntar sig projektet att få in idéer från deltagare som 

troligtvis är lite äldre än de i den första deltävlingen, möjligtvis högskolestudenter som kanske 
med en bakgrund inom andra ämnen än arkitektur och planering.13 Inom ramen för deltävlingen 
genomfördes som tidigare nämnt två ideathon i Berlin respektive London (Sundbybergs stad 
2015m).  

5.5 Tävlingsbidragen 
Totalt kom det in 32 bidrag till tävlingen (Sundbybergs stad 2015c). Nedan beskrivs i grafiken 

hur de olika bidragen gick vidare i respektive tävling.  

Deltävling I 
Tabell 1 Visar antal tävlingsbidrag och i förlängningen vinnarbidrag som kommer från de olika workshoparna.  

Deltävling I   
Bidrag från ideathon 4 
Bidrag från workshopserien 2 
Övriga 14 

Vinnarbidrag från ideathon 0 
Vinnarbidrag från workshopserie 1 

Vinnarbidrag, övriga 2 

 

                                                

13 A, projektledare. Fältanteckningar 2015-03-28. 
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Figur 6 Urvalsprocessen i Deltävling I. Inom () antalet röster i första urvalssteget.  

  

Alla tävlingsbidrag
Studentboende på flytande 
containrar på Bällstaån [sv]
Projekt Orange [sv]
En Vision Om Ett Framtid 
Sundbyberg [sv]
Sundbybergs hjärta [sv]
Järnvägsparken [sv]
Quarma [en]
Sundbyberg Square [sv]
Demokratisera framtiden! [sv] 
Uppe bland molnen [sv]
Hur en kilometer cykelväg kan 
knyta samman Sundbyberg [sv]
Sumpan Tower [sv]
Park Fagerberg [sv]
Kreativa hållplatser [sv]
Sedd i Sundbyberg [sv]
Nya Sundbyberg [sv]
Sumpan Central Park [sv]
Vi sitter på samma bänk [sv]
Sundbyberg. Ett blivande 
innovationscentra. [sv]
Permakultur i staden - där djur, 
växter och människor möts [sv]
Michael de Lange [en]

Finalister
Demokratisera framtiden! (715)
Sedd i Sundbyberg (470)
Kreativa hållplatser (454)
Järnvägsparken (366)
Sundbybergs hjärta (329)
Uppe bland molnen (307)
Hur en kilometer cykelväg kan 
knyta samman Sundbyberg [287]
Permakultur i staden - där djur, 
växter och människor möts (245)
Michael de Lange (234)
Park Fagerberg (198)

Vinnare

1. "Sundbybergs hjärta"  
Rissneambassadörerna
2. "Uppe bland molnen"  
 Anna Gronow
3. "Park Fagerberg"  
Mikael Svensson



 
 

 

 48 

Deltävling II 

 

Figur 7 Urvalsprocessen för Deltävling II. I brist på information om finalisterna och antalet röster som bidragen fått anges 
inte detta.  

 

Tabell 2 Antal bidrag i respektive tävling.  

  Deltävling I Deltävling II 
Totalt antal bidrag 20 12 
Tävlingsbidrag på svenska 18 3 
Tävlingsbidrag på engelska 2 9 
Vinnarbidrag på svenska 3 0 
Vinnarbidrag på engelska 0 3 

 

  

Alla tävlingsbidrag
Sundbybergs väg till Sveriges mest attraktiva 
kommun för hållbart företagande och innovation, 
2030 [sv] 
The limitless work [en]
Delad arbetsplats [sv]
Sundy-b on Track [en]
Work, Live, Love: Sundbyberg [en]
Green Loft [en]
Pop-up your life [en]
Evolving City [en]
Open Space [en]
Silicon Sumpan [en]
Businest [en]
En virtuell resa [sv]

Vinnare
1. "Silicon Sumpan"  
Tor Åstro ̈m, Hannah Jacobs and Niya Tekle  
2. "Pop-up your life" Sophie Aoun
3. "Sundy-b on Track" Mayer
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6. Analys  

Hur motiveras valet av ungdomar som målgrupp?  
Till en början handlade det om att Framtidsdialogen som skulle bidra med underlag för 

visionsarbetet med den nya stadskärnan inte nådde ut till en tillräckligt mångfaldig grupp 
deltagare, och ungdomar var särskilt dåligt representerade. Under det fortsatta arbetet med 
idétävlingen Ung C Sundbyberg har det främsta motivet uttryckts i olika termer av ”det är ju de 
som ska bo här i framtiden”. Det har ungefär förklarats som att de som är mellan 16 och 26 idag 
kommer vara de 26 till 36-åringar som kommer bo, arbeta eller bara vistas i Sundbyberg när den 
nya stadskärnan är klar om 10 år. Det är en annorlunda åldersgrupp till att börja med när det 
kommer till ungdomsdeltagande, och den här inställningen pekar på att det snarare handlar om 
ett intresse för en generation blivande ”young professionals” och småbarnsföräldrar. Det tyder på 
att det snarare handlar om en form av marknadsundersökning i enlighet med det som kritiseras 
av Nazem Tahvilzadeh (2015), men förordas av Göran Cars (2015). Angående den andra 
deltävlingen i projektet sägs det också att Sundbybergs stad ser det som ”ett sätt att trendspana” 
och att de ”vill inspireras av tankesätt och fenomen som existerar också utanför Sveriges gränser” 
(Sundbybergs stad 2015m).   

Hur ramar processledarna in tävlingsuppgiften?  
Inramningen av tävlingsuppgiften i Deltävling I verkade i synnerhet under ideathonet handla 

om att försöka få deltagarna att vara kreativa och modiga i arbetet med människor de kanske 
aldrig träffat förut. Förhoppningen var att tävlingen skulle “generera nytänkande, galna, hållbara 
idéer”. Konsulterna som ledde ideathonet sa saker som ”Ha högt i tak i tanken, det finns bara bra 
idéer” och Lyssna på varandra, försök inkludera varandra” och bad deltagarna att förmedla sina 
idéer på ett kul sätt. Det ges stor frihet och uttrycks i lätta och lediga termer. Från Sundbybergs 
stads vill de att deltagarna ska tänka att allt är möjligt och fråga sig hur den här staden ska se ut 
för att de ska vilja bo och jobba i Sundbyberg, eller bara komma dit. Mer specifikt handlade 
frågorna som väcktes om det nya resecentrumet i stadskärnan, attraktivitet och hållbarhet, samt 
offentliga platser. En del frågor som ställdes i inledningen av dagen sökte också ställa frågor om 
hur vi lever, umgås och arbetar om tio år.  

Liknande material användes i workshopserien under Deltävling I men arkitekterna och tillika 
processledarna hade en lite nedtonad inställning till det kreativa och galna. Ofta försökte de 
uppmuntra deltagarna och visa att väldigt mycket går att göra genom både internationella och 
svenska exempel. De ställde också mer djupgående frågor som Hur fungerar staden? Hur fungerar den 
nuvarande stadskärnan? Vad tycker ni om i era hemmiljöer? Vilken typ av aktiviteter är det som får er att åka 
från Sundbyberg? till deltagarna och arbetar kontinuerligt med dem kring hur det går att integrera 
deras idéer i den nya stadskärnan. Överlag rör det fortfarande sig om väldigt öppna frågor, och 
den form av visionsarbete som kritiseras hårt av särskilt Göran Cars (2015), men också 
problematiseras av Moa Björnson (2015).  

Metoderna som används av arkitekterna F och E respektive Konsulterna är ganska olika. Jag 
uppfattade det som att det på Marabouparken handlade mer om att uttrycka idéer och 
nytänkande. Det var extremt fria tyglar, men också mindre tid för att tänka och lära sig, och även 
om det var fritt att vänta med att lägga upp sina förslag från dagen fanns det också en viss press 
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på att presentera och ladda upp förslag i slutet av dagen. I workshopserien på stationen fick det 
gå tid mellan träffarna och metoden bygger på att de ska lära sig något och hinna tänka efter. Lära 
sig tänka på skala, volym, ljus, och vad de tycker är viktigt och positivt där de rör sig och hur det 
går att skapa och uttrycka. De har visserligen inte så mycket tid till att lära sig om allt det, men 
mer än vid ideathonet.  

Vilka olika planerarroller finns representerade i tävlingen?  
Jag har funderat en del på skillnaderna mellan hur Konsulterna presenterade uppgiften och 

den typen av ”krav” arkitekterna och lärarna F och E ställde. De senare manade på deltagarna att 
tänka igenom relationen mellan de olika funktionerna och platserna i sitt förslag, arbetade med en 
mer eller mindre skalenlig modell och la i början en del vikt vid att visa olika som de kan 
presentera sina idéer på. Samtidigt fanns en mer officiell beskrivning av tävlingen som var 
betydligt lösare och luddig, ”det viktigaste är inte hur snygg idén är utan hur genialisk och unik 
den är”. Egentligen ställs inte särskilt stora krav på vad ett tävlingsbidrag kan vara, det behöver 
knappt ens vara realiserbart.  

På sätt och vis representerar de två processledargrupperna två olika ideal för planerarrollen 
som båda syftar till ett ökat medborgardeltagande i planeringen. F och E passar på sätt och vis väl 
in inom ramen advocacy planning och den engagerade arkitektroll som Brolund de Carvalho 
(2015) söker efter, om än med ett något nedtonat fokus på att lyfta det politiska inom planering 
och arkitektur. B är visserligen varken planerare, arkitekt eller kommunikatör, men tar också an 
en roll och ett arbetssätt som påminner om advocacy planning. Hon fungerar som ett viktigt kitt 
mellan arkitekterna och deltagarna och leder arbetet utanför workshoparna. Med en bakgrund 
inom kommunikation representerar konsulterna C och D från Innovationsbyrån en slags 
kommunikativ planering, de har organiserat en process som bygger på intensivt arbete mellan 
personer som kanske inte känner varandra sedan tidigare, och ska välkomna många olika slags 
idéer. 

Hur förhåller sig projektet till tankar om demokrati och inflytande?  
Det ursprungliga syftet med idétävlingen Ung C Sundbyberg var som sagt att se till att ungas 

röster fanns representerade i visionen för den nya stadskärnan, och workshopserien i Deltävling I 
initierades som ett försök att nå fler ungdomar med olika bakgrund. Samtidigt är det inte frågan 
om att just Sundbybergs unga ska bidra med sina idéer. Ideathon-dagarna i Berlin och London i 
Deltävling II, liksom möjligheten för vem som helst i rätt ålder att delta i tävlingarna är en väldigt 
stark indikator på att lokaldemokrati inte är ett centralt motiv för dialogprojektet Ung C 
Sundbyberg. Samma problem som tas upp av Henecke & Khan (2002) kring bristande påverkan på 
och insyn i de avgörande beslut som fattas senare i plan processen riskerar dessutom att dyka upp 
i det här fallet.  

Det handlar inte om någon form av direktinflytande i den här idétävlingen. När det handlar 
om att arbeta fram en så kallad vision i en medborgardialog är deltagarnas möjligheter till 
inflytande och insyn över det fortsatta arbetet dessutom ofta begränsat. Många frågor ställs öppet 
och deltagarna uppmanas att inte begränsa sig och komma på galna, kreativa idéer. Rent 
hypotetiskt finns det ganska stora möjligheter för deltagarna att styra samtalet inom ramen för 
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sina tävlingsbidrag, samtidigt som det i början av dialogmötena finns en ganska tydlig styrning av 
samtalet. Deltagarna har till viss del mer kontroll över framställandet av deras idéer, samtidigt 
som det också kommer göras en sammanställning av alla bidrag inför det fortsatta arbetet med 
visionen. Men bidragen ligger kvar på tävlingens hemsida och det går att fortsätta föra en 
diskussion om de olika visionerna och kravet på att presentera en konsensus blir inte lika stort. I 
och med detta bleknar på sätt och vis momentet där konsensus ”skapas” i en sammanställning 
som sedan ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Hur förhåller sig projektet till ideal för hur en ”god” dialog ska organiseras?   
Den här typen av dialoger med väldigt öppna frågeställningar, så som just ”Hur vill ni att 

centrum ska se ut?” har alltså fått mycket kritik från många håll. Hur står sig tävlingen och 
dialogarbetet mot de ideal som finns?  

Att döma av de riktlinjer som användes av både Tahvilzadeh, Cars och Björnson finns det 
inte några större förutsättningar för att uppnå en meningsfull dialog där deltagarna kan ha 
inflytande. Det är svårt att se hur tävlingen sak uppfylla idealet som Fung och Wright målar upp. 
Frågorna som ställs är långt ifrån ”konkreta” och målgruppen för tävlingen behöver inte ens ha 
satt sin fot i Sundbyberg, och även om ytan som ska frigöras är tydligt avgränsad är stadskärnan 
det inte. Uppmaningar om att ”ni ska vilja bo här i framtiden” kan visserligen läsas som ett 
försök att rikta frågan direkt mot deltagarna och få uppgiften att handla mer om dem än ”alla” 
och vem som helst, men i slutändan är det ett planeringsobjekt som rör en stor grupp människor 
(Tahvilzadeh 2015, Cars 2015, Björnson 2015). Deltagandet är klart inbjudet handlar inte om 
någon form av ”deltagande nerifrån och upp”, och det förekommer ingen delegering av makt till 
deltagarna. Stadsledningskontoret som leder de flesta dialogprojekt i Sundbybergs stad är förvisso 
koncentrerat, men det finns inga uttalade ”koordinerings- eller stödmekanismer” om hur dialoger ska 
utföras i kommunen (Tahvilzadeh 2015). Det går också att påstå att många av instruktionerna är 
direkt motsatta till de tydliga ramar och restriktioner som Cars (2015) förespråkar för dialogen. 
En viss heterogenitet går att fånga upp genom att tävlingen inte tvingar fram en yttre bild 
konsensus som jag tidigare nämnt, men samtidigt handlar det knappast om att fånga mångfalden 
av idéer och förhoppningar för den nya stadskärnan bland unga i Sundbybergs stad.  
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7 Diskussion och slutsats 
Det tål att sägas många gånger, deltagandeprojekt och dialoger, tävlingar i synnerhet eller 

visionsfokuserad planering för den delen, har inte nödvändigtvis särskilt mycket med demokrati 
att göra. Men det inte sagt att demokratin inte spelar någon roll. Grundsyftet för idétävlingen 
uttrycks trots allt som att unga ska ”vara med och påverka!”.  

Det är inte första gången jag undersöker ett planeringsprojekt som är en tävling om en 
stadskärna, och ställer frågor om projektet som handlar om demokrati. Det är inte heller första 
gången som jag under arbetets gång kommit fram till att projektet, och i synnerhet tävlingen, har 
siktet inställt på något (helt) annat än demokrati. När jag undersökte arbetet med 
arkitekttävlingen om Kirunas nya stadskärna för två år sedan utgick jag från en tanke om att ett så 
omvälvande arbete som att flytta en halv stad krävde inflytande från medborgarna, och någon 
form av dialog. Det jag kom fram till handlade snarare om hur arkitekttävlingar förhåller sig till 
demokratiska ideal, men det handlade också om den andra sidan av myntet; Kirunas nya 
stadskärna. Arkitekttävlingar handlar om expertis, om en form av, för de tävlande, kostsam 
upphandling. Ett så omvälvande arbete som att flytta en halv stad är svårt och väldigt komplext 
och krävde just därför genomarbetade, speciella idéer och expertis. Det betyder å andra sidan inte 
att dialogprojektet inte har något som helst med demokrati och mer specifikt lokal demokrati att 
göra.  

Som dialogprojekt är idétävlingen inte ett exempel på ett sådant med höga ambitioner utåt att 
bidra till demokratiskt inflytande över arbetet med visionen och planeringen av den nya 
stadskärnan. I presentationen av tävlingen används samtidigt en del uttryck så som ”var med och 
påverka!” och projektet genomfördes som en slags fortsättning på ett mer traditionellt 
dialogprojekt, Framtidsdialogen, med just den ambitionen. Det finns också en del aspekter i hur 
den första deltävlingen organiserades som tyder på att det finns vissa motiv bakom tävlingen som 
går ut på att låta ungdomar påverka planeringen. Genomförandet av workshopserien på 
Stationen i den första deltävlingen handlade om att ge ungdomar en chans att delta som annars 
inte skulle varit representerade i tävlingen, och ge dem fler resurser att sätta sig in frågan. 
Personligen tycker jag att det arbetssättet inom ramen för workshopserien är väldigt intressant 
som exempel på en form av advocacy planning eller urban pedagogik, samtidigt som det verkar 
svårt att som processledare inte påverka deltagarna för mycket. Behöver medborgarna tänka och 
prata som planerare och arkitekter för att vi ska lyssna på dem?   

Det finns en hel del motsägelser inom idétävlingsprojektet, och det är också vad som gör det 
så intressant. Det var mycket som nog inte blev riktigt som man hade tänkt sig. Bara 12 av 47 
anmälda deltagare kom på Ideathon Hack the City den 28 mars, något som med stor sannolikhet 
kan förklaras av att det samma dag var vårens högskoleprov. Det var förvisso en av deltagarna på 
ideathonet som hade bestämt sig för att strunta i att skriva högskoleprovet trots att hon hade 
anmält sig, men i åldrarna 16 till 26 finns det troligtvis gott om personer som behöver prioritera 
det istället. I idétävlingsprojektet fanns det också ett antal ganska ambitiösa mål för tävlingen; 

 



 
 

 53 

• att få in 80 tävlingsbidrag 
• att 15 000 personer skulle engageras i tävlingen, antingen som deltagare eller genom 

att rösta på något av tävlingsbidragen 

Istället för att få in 80 bidrag fick de istället in totalt 32 stycken, att döma av 
omröstningssystemet och det jag kunnat ta reda på om antalet röster som varje bidrag fått i den 
första deltävlingen är det inte sannolikt att det andra målet har nåtts heller.  

Målet att engagera 15 000 personer i tävlingen tyder också på att det finns ett underliggande 
motiv med projektet att skapa uppmärksamhet kring stadsomvandlingen. I relation till 
genomförandet av Framtidsdialogen blir det extra tydligt att Sundbybergs stad med sitt 
dialogarbete om stadskärnan fokuserar mycket ”utåt”, på attraktivitet och olika former av 
platsmarknadsföring. När jag satt och läste igenom berättelserna om de sex dialogmöten som 
hölls inom ramen för ”Framtidsdialog Sundbybergs nya stadskärna” och fastnade jag för det 
andra mötet som skulle handla om ”Stadens själ”. Upplägget där en handfull föreläsare sätter 
tonen för varje möte placerar dialogprojektet någonstans mellan konsultation och manipulation 
på Arnsteins stege. Det mesta som deltagarna verkade föreslå under mötena var helt i linje med 
det som föreläsarna hade pratat om. I och med just mötet med temat ”Stadens själ” indikerar 
också att fokus för dialogarbetet med visionen för den nya stadskärnan snarare ligger på 
platsmarknadsföring och attraktivitet mer än medborgardeltagande.  

Möjligheten att i slutändan påverka de avgörande besluten kring utformningen av stadskärnan 
är troligtvis få. Samtidigt ges deltagarna möjlighet att ”tycka till” och komma med idéer om lite 
vad som helst inom ramen för ”Leva, Bo & Arbeta” och ”Framtidens Kreativa Och Flexibla 
Arbete”. Även om chansen är större att deltagarna har något inflytande i den ena änden av skalan 
där avgränsningarna och restriktionerna är större, så är de fallen också betydligt mer begränsade i 
fråga om vad de har inflytande över.  

Den öppna frågeställningen skapar förutom risken för svekdebatt och utdragna processer där 
många blir besvikna, ett maktförhållande som inte är helt oproblematiskt. Till sist går det att 
ifrågasätta om tävlingsuppgiften “generera nytänkande, galna, hållbara idéer” verkligen är en 
öppen frågeställning. Det kan vara både bra och viktigt att tänka utopiskt, men mycket tyder på 
att det handlar om ett sökande efter visioner som ska locka rätt människor och göra Sundbyberg 
attraktivt, snarare än en frågeställning som uppmuntrar till att tänka sig ett annat samhälle, eller 
en annan stad. Det är inte nödvändigtvis fel att söka efter den här typen av visioner men är det 
något som ska utforskas med medborgardialoger som verktyg?  

När jag analyserade fallet blev det ganska tydligt att det fanns många olika kopplingar mellan 
de olika personerna som arbetade med Deltävling I som påverkade hur tävlingen genomfördes, 
särskilt den tillagda workshopserien.  

Trots de initiala ambitionerna med tävlingen går det inte att förstå fallet som en 
medborgardialog som ska bidra till ett större demokratiskt inflytande över visionsarbetet för 
Sundbybergs nya stadskärna. Analysen tyder också på att intresset för ungdomar som grupp går 
att ifrågasätta, istället handlar det snarare om ett dialogarbete nära besläktat med 
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marknadsundersökningar, med ambitioner att skapa uppmärksamhet kring stadsomvandlingen i 
Sundbyberg. 

Vidare studier 
Jag kom över Latours bok Reasssembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory under 

arbetets gång, men det var sent i processen och jag vill inte göra anspråk på att använda mig av 
ANT eftersom jag helt enkelt inte är tillräckligt införstådd med det. Ett möjligt sätt att bedriva 
framtida forskning på liknande fall vore att använda sig av Actor Network Theory för att studera 
både hur det fysiska rummet som skapas i samband med dialogmötena i projektet, men också 
personerna och de relaterade projekten som förekommer i fallstudien som aktörer (Latour 2005). 

Om 15 år skulle också kunna vara intressant att studera hur mycket av tävlingsbidragens 
innehåll som syns i dels visionen som ska tas fram, men framför allt hur mycket av det som syns i 
Sundbyberg.  

Epilog 
Den ena av de två bidragen som kom ut av workshopserien på fritidsgården Stationen vann 

den första deltävlingen. De gick under namnet Rissneambassadörerna för att de flesta i gruppen 
också var en del av Rissneambassadörerna och det inte gick att skriva ut alla deltagares namn på 
hemsidan. Efter att vinnarbidraget hade korats i juni uppstod kontrovers kring detta och att 
gruppen är projektanställda av Sundbybergs stad, något enligt vissa skulle kunna strida mot 
tävlingsreglerna. Jag fick reda på det långt i efterhand av F när jag sprang på honom på KTHs 
campus och har bestämt mig för att inte ta med det i min analys av fallet. I lokaltidningen Vi i 
Sundbyberg skrevs den 23 maj en artikel med rubriken ”Vann omröstningen – men nobbades av 
kommunen” som handlade om att den som hade ”vunnit” första urvalssteget i Deltävling I var 
besviken, det skrevs om att tävlingsuppgiften och juryns kriterier var väldigt otydliga, och att 
förstaprisvinnarna var projektanställda av kommunen (Ekström 2015, 23 maj).  
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