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Abstract 
How can you as a planner tackle messy realities without losing sight of possible 
problematic outcomes of what you put in practice? This study explores the value of 
everyday frictions as a resource for phronetic planning, i.e. the ability to make situated 
ethical judements of what is ’better’ or ’worse’ in a particular setting. The intent is to offer 
a situated gaze of frictions from the perspective of a civil servant of the well organised and 
innovative municipality of Botkyrka in the metropolitan area of Stockholm, Sweden. From 
this outset, an autoethnographical methodology from a poststructural approach, is used to 
explore the frictions that the author has experienced as a practicing planner. The study 
shows that frictions can be used as 'weak signals' to identify possible tricky consequences 
of the creation and the staging of planning 'simplifications'. Based on this insight a 
'seismological' approach to planning is proposed. The argument is that planning practice 
should on the one hand utilize frictions when they arise and, on the other hand, actively 
challenge existing 'simplifications'. To achieve this, practical tools are offered to 'evoke', 
'narrate' and 'diffract' on frictions and 'trickster-objects' within the constraints of the 
planner’s role as a municipal civil servant. 

Keywords: Autoethnography, bureaucracy, phronesis, planning practice, post-structuralism 
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Sammanfattning 
Denna avhandlings syfte är att utforska skavningars möjliga värde som resurs för praktisk 
klokhet inom svensk kommunal planeringspraktik. Med praktisk klokhet avses förmågan 
att göra situerade etiska bedömningar om 'bättre' och 'sämre' på ett reflexivt sätt i ett visst 
sammanhang. Studiens teoretiska ram utgörs av poststrukturell subjektteori och arbetet 
bygger på en metodologisk ansats grundad i autoetnografi. Avsikten är att erbjuda en 
situerad ’inifrån blick’ om vardagliga skavningar i planering i en svensk kommunal 
förvaltningskontext baserat på författarens egen yrkespraktik från en kommun.  

I analysen framkommer att skavningar ofta kan uppstå när planeraren ikläder sig i grunden 
motsatta sätt att uppträda som planerare; i studien identifierat som en central, 
entreprenöriell och kommunikativ persona. Det som då sker är att olika idéer om ‘hur saker 
funkar’, olika typer av praktiska tekniker för att uppnå uppsatta mål och olika etiska 
ramverk om vad som är 'rätt'  införlivas och 'krockar'  inom planeraren. En slutsats är att 
skavningar kan ses som ’svaga signaler’ för att förnimma eventuella problematiska 
konsekvenser av de 'förenklingar’ som av nödvändighet görs inom planeringspraktik. En 
medvetenhet om sådana signaler kan bidra till en beredskap om existerande konfliktytor 
som den kommunala organisationen kan adressera i sin planering och 
verksamhetsutveckling. Den typ av planerarroll som har bäst förutsättningar att inrymma 
skavningar är en central persona, men för att den möjligheten ska realiseras krävs att 
skavningar uppvärderas som en av flera komponenter för att stärka planerarens 
bedömningsförmåga.   

I ljuset av studiens lärdomar tecknas ett utkast till vad som benämns en ’seismologisk’ 
ansats till planering. Argumentet som förs fram är att planeringspraktik å ena sidan bör 
tillvarata skavningar när de väl uppstår, och å andra sidan aktivt utmana existerande 
'förenklingar’. För att uppnå detta föreslås exempel på praktiska verktyg som planeraren 
och organisationen kan använda för att 'framkalla', '(åter)berätta' och 'diffraktera' kring 
skavningar inom gränserna för planerarens ansvar.  

Sökord: Autoetnografi, byråkrati, fronesis, planeringspraktik, poststrukturalism 
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Läsanvisning 

För den kommunala praktikern med tidsbrist rekommenderar jag att läsa kapitel 1 
Bakgrund och inledning, kapitel 3 Autoetnografisk berättelse om skavningar i planering 
som utgör studiens empiri samt avslutande diskussion i kapitel 6, Summering, lärdomar 
och medskick. Här beskrivs sammanfattande vägledning och praktiska metoder för att 
tillvarata skavningar som resurs för praktisk klokhet i arbetsvardagen.    

För den läsare som är intresserad av hur avhandlingen akademiskt byggs upp 
rekommenderas kapitel 2 Planeraren som skavande subjekt, vilket utgör studiens teoretiska 
ram samt bilaga A Autoetnografisk metodologisk ansats och bilaga B Praktiskt 
tillvägagångssätt. Den som vill ta del av hur analysarbetet är genomfört tar del av kapitel 4 
Kartläggning av ageranden och skavningar och kapitel 5 Skavningar som resurs.   

 Se vidare Disposition i kapitel 1. 
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1 Bakgrund och inledning 

Inledning 
Denna studie handlar om en tjänstepersons vardagliga skavningar och tvivel samt hur dessa 
kan synliggöras och användas. Utgångspunkten är att skavningar i form av upplevda 
problem eller dilemman i arbetsvardagen kan vara ingångar till möjliga förbättringar inom 
kommunens planering och verksamhetsutveckling. Skavningar kan innebära känslor av 
obehag med följden att de trängs bort så att uppdraget, projektet eller mötet ska kunna 
utföras effektivt. Ibland vill dock inte skavningarna släppa taget, och i vissa situationer kan 
de övergå till polariserade debatter eller i värsta fall våldsamma konflikter, eftersom det 
som står på spel kan vara motsatta uppfattningar om det normala, det goda och det rätta. 
Oavsett skavningens magnitud är det viktigt att påminna sig om att den skavande känslan 
av tvivel, kval och osäkerheter har varit drivande för den moderna vetenskapens, många 
religioners och kulturers framväxt, vilket idag kommer till uttryck i jämlikhets-, rättvise- 
och hållbarhetssträvanden. Skavningar är nämligen grunden för all mänskligt driven 
förändring; en ingång för att kreativt omskapa, hitta nya kopplingar, förändra positioner och 
färdas mot alternativa framtider. 

För att skapa en bild av studiens användningsområden är det möjligt att se skavningar som 
ett seismologiskt planeringsverktyg som kan användas för att uppmärksamma samhällets 
rörelser, kontinentalplattor och kollisionskurser i en komplex omvärld. Skavningar är en 
förnimmelse om alternativ och därmed en ingång för att göra bedömningar om bättre och 
sämre i oförutsägbara situationer, det vill säga vad Aristoteles benämner praktisk klokhet 
(Ramírez, 1995). Eller, för att låna ett uttryck från Tage Danielsson (1974, s. 103)1 - ”utan 
tvivel är man inte klok” - vilket fångar kärnan i mitt intresse. Det kan samtidigt framhållas 
att just tvivlande män kan ses som en speciell art i samhällslivet som med en bekymrad 
blick kan se sig stå inför avgörande beslut i förhållande till den självpåtagna börda som 
denne bär på sina axlar – eller som kan anse sig felad utifrån omvärldens oförmåga att 
respektera hans ställning. Min ingång när jag nu går in i genren av skavningar såsom den 
konstrueras här är inte att skriva ytterligare  en självutlämnande berättelse om den 
’tvivlande mannen’.  Ingången är inte heller att pressa bort egna kval, dilemman och fel 
genom att i efterhand visa att jag ’ändå agerade rätt’, vilket  kanske är vad många förväntar 
sig i en tid när den positivt klingande berättelsen används i kampen om attraktivitet som 
människor, organisationer och platser förväntas delta i. Istället är det skavningar som resurs 
för klokhet i planeringspraktiken som intresserar mig. 

I kommuner runt om i Sverige finns det många planerare som varje dag anstränger sig för 
att utveckla samhällsbygget. Det är inte en lätt uppgift och med denna studie vill jag bidra 
med en pusselbit om hur denna roll kan förstärkas. Att närma sig klokhet är ett svårfångat 
intresse eftersom det är en kunskapsform som sitter inom oss, den är en del av vår blick. 
För att undersöka skavningar som resurs för praktisk klokhet använder jag därför min egen 
yrkespraktik som tjänsteperson i Botkyrka kommun som framkallningsvätska. Det är ett 

1	  Tage	  Danielsson,	  1928-‐1985,	  var	  en	  svensk	  författare,	  skådespelare,	  regissör	  och	  samhällskritiker.	  Citatet	  är	  taget	  från	  boken	  
”Tage	  Danielssons	  tankar	  från	  roten”	  och	  har	  inspirerat	  studiens	  titel.	   
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upplägg som är förenat med vissa risker. Att närma sig skavningar och vardagliga 
bedömningar innebär nämligen att både lyckade och mindre lyckade handlingar, positiva 
och negativa erfarenheter, behöver inkluderas om en undersökning av detta slag ska vara 
meningsfull. Därför vill jag redan nu göra några förtydliganden.   

Motivet med att rikta blicken mot mig själv och mina skavande känslor är inte att värdera 
organisationens, mina kollegors eller mitt eget arbete. Att jag närmar mig skavningar sker 
tvärtom utifrån en medvetenhet om att Botkyrka kommun är en erkänt ambitiös och 
skicklig organisation, vilket är en bild jag känner igen mig i efter att arbetat som 
tjänsteperson i denna kommun i snart tio år. Redan när jag började på 
kommunledningsförvaltningen i Botkyrka var den omnämnd som årets ungdomskommun2, 
årets kulturkommun3 och Sveriges kvalitetskommun4. Det finns alltså många erfarna 
politiker, chefer och kollegor, samt verksamheter, projekt och lokala aktörer som kan ingå i 
en legitim berättelse om den ’goda’ kommunen - inklusive mig själv. Ett konkret uttryck 
för detta är att de skavningar som presenteras och analyseras i denna studie, parallellt med 
mina forskningsstudier, har blivit mycket väl uppmärksammade inom den kommunala 
organisationen. Det uttrycker för mig att Botkyrka är en organisation som ligger i framkant 
när det gäller att ständigt anpassa sig utifrån föränderliga behov och utmaningar på ett 
praktisk klokt sätt. Även min roll som kommundoktorand och studiens tillkomst är i sig ett 
levande uttryck för att Botkyrka kommun är en organisation med högt i tak.  

Vad är då poängen med att i just denna kommun prata om skavningar i planering? I sin 
enklaste form är den idé jag för fram att Botkyrka likväl som andra kommuner i vissa 
situationer kan missa att uppmärksamma vad som tas förgivet när problem och lösningar 
ramas in. När minnesanteckningarna från morgonmötet, Power Point-presentationen till 
medborgarforumet eller tjänsteutlåtandet till politiken levereras så att en ny cykelväg, ett 
mer normkritiskt klassrum, en giftfri förskola eller ett nedlagt bibliotek kan ta form ute i 
världen är det alltid något som exkluderas när något annat inkluderas. När något berättas är 
det något som tystas –  och frågan är hur vi planerare och tjänstepersoner förmår att hantera 
detta ganska banala dilemma och de konsekvenser som det skapar, i de fall man inte aktivt 
arbetar med att analysera och hantera dem inom den dagliga praktiken. Med dessa 
förtydliganden ska jag nu kort redogöra för bakgrunden till studien.  

När jag påbörjade min anställning på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka fanns det 
en inslagen strategisk färdväg. En konstellation av några politiker, tjänstepersoner och 
externa kulturaktörer hade lagt ut en riktning för att göra platsen Botkyrka mer attraktiv för 
företagare, investerare och besöksnäring och samtidigt stimulera ungas kreativitet och 
entreprenörskap samt ökad sysselsättning, tillväxt och lokal stolthet. Det fanns även ett 
tydligt motiv bakom allt detta. Botkyrka, som ligger  söder om Stockholm stad (se figur 1), 
är en del av huvudstadsregionen med alla de möjligheter det innebär; men är samtidigt 
också en ytterstadskommun i periferin som har drabbats hårt av fysisk, social och 
ekonomisk segregation i förhållande till de mer resursstarka delarna av regionen. 
Kännetecknande för Botkyrka är bland annat den höga andelen av höghusområden i 
framförallt de norra kommundelarna Hallunda, Norsborg, Fittja och Alby som byggdes som 
en del av det så kallade miljonprogrammet. Omvärldens bild av dessa områden, uttryckt i 

2	  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=149806	  (2017-‐05-‐25)	  
3	  vision.se/nyheter/2015/december/vem-‐blir-‐arets-‐kulturkommun/	  (2017-‐05-‐25)	  
4skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvaliteteffektivitet/kvalitetsprissverigeskvalitetskommun.994.
html	  (2017-‐05-‐25)	  
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slentrianuppfattningar om ’förorten’, har varit en stor 
utmaning för kommunen. I en ambition att nyansera och 
ompositionera omvärldens bild av Botkyrka initierades i 
början av 00-talet Botkyrkas upplevelsesatsning, 5  vilket 
också blev mitt huvudsakliga uppdrag när jag började i 
kommunen. Förenklat uttryckt var min roll att se till att den 
kommunala organisationen erbjöd rätt förutsättningar för 
aktörer inom kultur och kreativa näringar att utvecklas och 
växa för att i sin tur bidra med olika värden till Botkyrka 
såsom ett ökat kulturutbud, nya nätverk och positiva 
associationer till platsen. I denna roll har jag ansträngt mig 
för att göra ett bra jobb men också upplevt personliga 
skavningar.  

Skavningarna var till en början inte helt entydiga för mig 
själv, utan bestod snarare i en känsla av att det fanns 
konsekvenser av kommunens satsningar som inte låg helt i 
linje med politikens målsättningar och ambitioner om att 
stärka förutsättningarna för platsen och de boende. Efter ett 
antal år inträffade sedan en tongivande, men långt ifrån 
planerad, händelse i Botkyrkas moderna historia som nästan 
’exploderade’ framför mig. Det var en konfliktsituation mellan Botkyrka kommun och 
nätverket Alby är inte till salu. Nätverket i Alby genomförde en namninsamling för att 
hindra kommunens helägda fastighetsbolag Botkyrkabyggen att sälja kommunala 
lägenheter på Albyberget.6 De bedrev en nationellt uppmärksammad kampanj med stöd 
från erkända musiker, författare, skribenter, tänkare och forskare. Den typ av aktörer som 
kommunen ansträngt sig för att attrahera inom ramen för upplevelsesatsningen stod nu 
plötsligt i opposition mot kommunen. Trots protester beslutade kommunfullmäktige vid ett 
extrainkallat sammanträde senvåren 2013 att sälja lägenhetsbeståndet till företaget Mitt 
Alby. Denna situation blev för mig en slags vändning, en peripeti, i min yrkesroll eftersom 
jag upplevde att vissa av mina skavningar kom till ytan i denna ’heta’ konfliktsituation. 
Konflikten var också orsaken till att jag ansökte om att bli kommundoktorand. Det som 
fångade mitt intresse var att kommunens beslutsprocess verkade ha utlöst en mobilisering 
kring frågor som både människor i Alby, i Botkyrka och i omvärlden upplevde som mycket 
angelägna vid denna tidpunkt men som kommunen inte verkade ha uppmärksammat 
tillräckligt väl.  

Det var alltså skavningar som förde mig till forskarstudier. Naturligtvis är det inte bara jag 
som skaver utan även andra kommunala tjänstepersoner och planerare som utifrån sin blick, 
erfarenhet, position och uppdrag i vissa situationer kan erfara störningar, avvikelser och 
problem i sin arbetsvardag. Skavande material finns det gott om och det problem jag därför 
tampas med i denna studie är hur skavningar kan användas som resurs för praktisk klokhet i 
kommunal planeringspraktik.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Se	  vidare	  kapitel	  3,	  ”Upptakt:	  När	  kreativiteten	  kom	  till	  Botkyrka”	  
6	  Se	  vidare	  kapitel	  3,	  ”Brytpunkt:	  Folkets	  hus”	  

Figur	  1	  Botkyrkas	  läge	  i	  
Stockholmsregionen.	  Källa	  Creative	  
Commons. 
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Samhällsplanering och kreativa näringar  
Att planera kan i vardagligt bruk avse en förberedelse för att göra något. Det är något som 
människor alltid har varit sysselsatta med. Hur planeringen riktas och vad som är dess 
föremål kan skilja sig åt beroende på hur den som planerar uppfattar sin omgivning och 
världen i stort samt hur en uppfattar att det är möjligt att nå kunskap om och förändra denna 
mot det bättre. Planering i detta sammanhang, samhälls- och stadsplanering, kan avse olika 
saker, exempelvis någon form av utveckling, såsom urban utveckling, regional utveckling 
eller hållbar utveckling. Vidare kan det innefatta en vis typ av rumslig form, exempelvis tät 
stad, smart stad, kreativ stad och hållbar stad. Därutöver kan det innefatta en önskvärd 
styrning, exempelvis effektiv styrning, demokratisk styrning eller rättvis styrning. Det kan 
också innefatta en viss teknik, exempelvis privata-offentliga partnerskap, medborgardialog 
eller samproduktion. För att ge ytterligare exempel kan det avse en uppsättning praktiska 
förmågor, såsom framtagande av tjänsteskrivelser, rapporter, detaljplaner eller strategier. 
Planering kan också ses som en integration mellan dessa aspekter, det vill säga att planera 
för en önskvärd utveckling i interaktion mellan plats, människa och styrning (Healey, 
2011). Det kan vidare framhållas att planering är en profession – samhällsplaneraren – och 
en aspekt av andra professioner inom kultur, utbildning, tillväxt och andra kommunala 
uppdrag där inslag av planering är tongivande. 

Den planeringspraktik jag själv har varit involverad i har avsett lokal utveckling med 
utgångspunkt i idéer om kreativitet. ’Kreativitet’ framträdde under 1990-talet och 00-talet 
som ett centralt policybegrepp runt om i världen med satsningar inom vitt skilda politiska, 
sociala och geografiska sammanhang såsom Kina, Kongo, Brasilien och Kanada.7 Inom 
EU, på nordisk nivå och i Sverige har det lanserats ett flertal satsningar inom kreativitet och 
kreativa näringar, exempelvis Europeiska kommissionens initiativ ”Supporting cultural and 
creative industries”, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 
“KreaNord” samt regeringens “Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar” (2009). 
Även jag har varit drivande i floran av policys för kreativitetet som uppdragsgivare för 
”Förslag till handlingsprogram för kreativa näringar i Stockholmsregionen” (2011), 
projektledare för framtagandet av ”Strategi Kreativa Botkyrka” (2014) samt utredare för 
KK-stiftelsen om “Internationalisering av svensk upplevelseindustri” (2006) och 
Exportrådet gällande ”Export av svensk upplevelseindustri” (2007). 

Kreativitet kan ses som exempel på den globala spridningen av policybegrepp som rör sig 
mellan lärosäten, tankesmedjor, konsultfirmor och offentliga administrationer genom 
akademisk litteratur, utbildningar, konferenser och media (Healey, 2010). Även svenska 
kommuner är del av den globala spridningen av planeringsnarrativ (Premfors et al., 2003, s. 
49-77). Cirkulationen av policybegrepp och hur de ’landar’ i specifika sammanhang kan 
diskuteras på olika sätt. I relation till min egen yrkespraktik som jag i denna studie ska 
reflektera över skulle jag exempelvis, med stöd i Healey (2011) kunna titta på hur begrepp 
som kreativitet utgör styrande hegemoniska ramverk som påverkar hur planerare ser på 
problem och lösningar med följden att den lokala kreativiteten trängs ut till förmån för en 
viss typ av kreativitet som anses passa in i policybegreppen. Ett annat upplägg kan vara att 
studera hur kreativitet är ett tomt ord utan betydelse som ’väntar’ på att laddas med lokal 
kunskap och innehåll vilken upplevelsesatsningen skulle kunna exemplifiera. En annan 
förklaringsmodell kan vara att med stöd i teori om gentrifiering visa den utträngning som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  en.unesco.org/creative-‐cities/	  (2017-‐05-‐28)	  
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sker av resurssvaga grupper när geografiska områden planeras och omstöps för en viss typ 
av resursstark kreativ klass. Mot detta skulle protestnätverket i Alby kunna ses som ett 
platsspecifikt uttryck för globalt framväxande sociala rörelser som utifrån 
rättvisesträvanden och med aktivistiska tekniker driver kamp mot bortträngning och andra 
negativa konsekvenser av städers ständiga förändring. De satsningar på kreativitet som jag 
har arbetat med skulle även, med stöd i forskaren och ’kreativitetsgurun’ Richard Florida 
(2002; 2005), kunna ta formen som ett ’best practice’ kring platsutveckling och 
platsmarknadsföring i en tid av ökande global konkurrens om resurser, talanger och 
investeringar. Ett annat sätt att uttrycka det på är att kreativitet, attraktivitet och relaterade 
samtida begrepp inom planering och platsutveckling kan ses som begreppsliga 
projektionsytor för olika tolkningar och strävanden om vem, varför, hur och mot vilka 
framtider det gemensamma, med den kommunala organisationen som verktyg, bör 
utvecklas. I detta sammanhang befinner sig den kommunala planeraren som inte bara är 
omgiven, utan även bärare, av i grunden motsatta tolkningsmöjligheter och radikalt olika 
handlingsriktningar mellan vilka det uppstår oräkneliga skavningar. 

Vardagspraktikens skavningar 
Att kommunal planeringspraktik dagligen hanterar olika värden, intressen och riktningar 
för hur planeringen bör utföras leder oundvikligen till frågor om rollen som tjänsteperson 
inom en representativ demokrati. Enligt en ideal och vardaglig förståelse av demokrati kan 
det ses som självklart att relationen mellan medborgare och förtroendevalda regleras genom 
ett representativt statsskick kompletterat med en kompetensbaserad förvaltning (Premfors 
et al., 2003, s. 19-48). Tjänstepersoners skavningar kring politiskt känsliga frågor kan med 
ett sådant synsätt ses som frågor för kommunens förtroendevalda att hantera. Samtidigt kan 
förvaltningsnivåns aktiviteter för att verkställa politiska beslut till stor del beskrivas som 
politiska processer (Premfors, 1989, s. 121). ’Byråkratins fader’, Max Weber, menar till 
och med att det inte är lönt att koncentrera sig på specifika gränsdragningar mellan 
förvaltning och politik utan föreslår att planeraren ikläder sig en tydlig byråkratroll eller 
’persona’ med en viss yrkesetik, uppsättning kunskaper och tekniker (du Gay, 2000, s. 114-
135). När Weber (1987, s. 73) ger riktning för en byråkratisk persona framställs byråkratin 
som en maskin. I maskinen arbetar den kunnige, noggranne och effektive byråkraten vars 
natur ligger i att filtrera bort ”… kärlek, hat och alla rent personliga och irrationella 
känsloelement, som undandrar sig beräkning” (Weber, 1987, s. 74). Enligt klassisk 
förvaltningsteori är det således en avhumaniserad planerare som inte tillåter sina skavningar 
att ta plats som eftersträvas i de situationer av motsättningar som exempelvis cirkulationen 
av narrativ om kreativitet uttrycker. Denna syn på planeraren står inte oemotsagd. Sigmund 
Bauman (1991, s. 223-260) står för en filosofisk byråkratikritik som ser Webers 
avhumanisering som ett moraliskt misslyckande och kräver istället att byråkraten tar ett 
personligt ansvar för att gå bortom ett renodlat tekniskt beslutsfattande. Denna idag 
populära uppfattning handlar om att tjänstepersonen måste närma sig medborgaren, ibland 
benämnd ’kunden’, på dess egna förutsättningar (du Gay, 2000, s. 14-60). Problemet med 
detta synsätt är att det är svårt att en gång för alla slå fast en enda valid moralisk och etisk 
helhet som planeraren kan navigera efter när denne strävar mot ett mer humanistiskt 
ansvarstagande. Tvärtom finns det olika etiska ramverk för hur den ’goda’ planerarollen 
bör utövas. Detta leder till ett grundläggande dilemma: det är inte möjligt att hantera 
samtliga värderingskonflikter inom planeringspraktiken.  
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Världen är ’stökig’ och det planeraren gör i sin vardag är att dela upp, avgränsa och 
’förenkla’ stökiga problem så att en beslutspunkt i en tjänsteskrivelse, ett nytt 
övergångsställe eller ett ombyggt torg kan ta form (Law, 2014; Rittel & Webber, 1973). Att 
göra världen enkel är nödvändigt men när en förenkling tar form är det samtidigt något 
annat som trängs bort. Ibland kan bortträngda stökigheter komma till ytan igen och ge 
upphov till överraskningar och oväntade situationer men också uppträda som en skavande 
förnimmelse om ett möjligt alternativ i förhållande till hur saker utförs vid en vis tidpunkt. 
Därmed närmar vi oss det som Aristoteles (2012) betecknar praktisk klokhet, det vill säga 
förmågan att göra bedömningar om bättre och sämre i situationer då skavande alternativ 
blir synliga utifrån frågan: ’vad är viktigast i den här situationen?’. Det som med detta 
synsätt därför är centralt, och även unikt, för planeraren är förmågan att göra kloka 
bedömningar med utgångspunkt i att planeraren alltid har ofullständiga kunskaper i en 
föränderlig omvärld (Healey, 2010; Law, 2014; Rittel & Webber, 1973; Weick, 2016).  

I avhandlingen utforskas tanken att Webers byråkratiska etos är problematisk att följa, inte 
för att det är moraliskt fel enligt Bauman – utan för att när planerarens förenklingar sätts i 
spel, oavsett vilka de är, kommer nya bortträngningar och skavningar alltid att uppstå vilket 
potentiellt kan omvandlas till praktiskt klok planering.   

Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att utforska skavningars möjliga värde som resurs för praktisk klokhet 
inom svensk kommunal planeringspraktik i en ’stökig värld’. Målet är att bidra med 
vägledande förhållningssätt och praktiska verktyg för att kunna använda sig av skavningar 
som resurs för praktisk klokhet i vardaglig planeringspraktik.  

Tre frågeställningar vägleder studien varav den första frågan är deskriptivt orienterad, den 
andra frågan mer analytiskt orienterad och den tredje frågan normativt orienterad.  

1. Vilka planeringspersona är i spel, och vilka skavningar framträder, i den 
planeringspraktik som beskrivs i studien? 

2. Hur begränsar eller möjliggör olika planeringspersona skavningar som resurs för praktisk 
klokhet?     

3. Hur skulle en planeringspersona kunna formuleras där skavningar ses som resurs för 
praktisk klokhet inom kommunal planering? 

Dessa frågeställningar besvaras primärt genom en autoetnografisk studie av hur 
överväganden och handling kan gå till i praktiken samt de skavningar som då kan 
förekomma, utifrån personlig erfarenhet från svensk kommunal planeringspraktik. Med 
planering avses både yrkesprofessionen samhällsplanering och planering som aspekt av 
andra verksamheter såsom kultur, konst, utbildning, tillväxt och andra kommunala uppdrag. 
Jag tillhör själv den sistnämnda kategorin.  

Tillvägagångssätt   
I detta avsnitt presenteras en summering av studiens praktiska tillvägagångssätt. För en 
fördjupning av studiens metodologi se bilaga A Autoetnografisk metodologisk ansats. För 
en fördjupning av studiens tillvägagångssätt se bilaga B Praktiskt tillvägagångssätt. Att 
metodologi och tillvägagångssätt är placerade som bilagor motiveras i Disposition i detta 
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kapitel. För att framkalla, (åter)berätta och diffraktera kring skavande yrkeserfarenheter 
används en autoetnografisk metodologi med en poststrukturell ansats. Arbete med teori och 
empiri har varvats i en abduktiv forskningsprocess. 

Framkalla 
För att framkalla skavningar tas utgångspunkt i att narrativ och berättelser om världen inte 
är något som forskaren neutralt kan ’dra in’ (Czarniawska, 2004, s. 33-46). På motsvarande 
sätt är minnen och erfarenheter inte är något fast som kan ’dras ut’ från individen 
(Waldemarsons, 2009). Istället framkallas minnen, erfarenheter och berättelser med en viss 
intention i relation till ett visst sammanhang. I en tid när berättelsen om framgång är ett 
verktyg i kampen om attraktivitet som länder, regioner, kommuner, organisationer och 
enskilda människor förväntas delta i (Healey, 2010; Holmberg, 2003) kan individer och 
kollektiv sträva mot att ’trycka bort’ dilemman eller handlingar som inte gav önskat resultat 
till förmån för ’segrarnas historia’ (Waldemarson, 2009, s. 134). Problemet som kan uppstå, 
om sättet vi minns och berättar står i direkt relation till mekanismer som gör att det 
lättförklarade premieras, är att den sökande processen mot ’alternativa’ sätt att tänka 
uteblir. I denna studie tonas därför berättelsen om ’det goda kommunala exemplet’ eller den 
’framgångsrika karriären’ ned. Istället hämtas inspiration från Ellis (2004, s. 130-155) och 
Waldemarson (2009) som uppmanar att färden måste gå i en annan riktning: ”mot det vi 
helst av allt vill glömma” (s. 156), vilket i studiens fall är skavande yrkeserfarenheter. 
Syftet med att ta utgångspunkt i upplevda problematiska situationer är att dessa potentiellt 
kan inrymma flera tolkningsmöjligheter än den framgångsrika berättelsen. Samtidigt 
innebär inte det att den skavande yrkeserfarenheten är mer verklighetstrogen eller mer 
kritisk än den framgångsrik berättelsen.  

Mer konkret framkallas skavningar i mitt arbete som tjänsteperson i Botkyrka kommun 
med tyngdpunkt på åren 2007-2014. Fokus är två kommunala utvecklingsprocesser: 
Botkyrkas upplevelsesatsning och försäljning av fastigheter på Albyberget. I det första 
fallet uppstod vardagliga skavningar i yrkespraktiken vilket i studien förstås som ’svaga 
signaler’. I det andra fallet uppstod en offentlig konflikt vilket i studien ses som en ’stark 
signal’ (se avsnitt Diffraktion). Den autoetnografiska ansatsen innebär att empiriskt 
material utgörs av ett personligt narrativ. För att bygga upp detta narrativ används tre 
empiriska delmaterial.   

• En autoetnografisk yrkesmemoar om författarens yrkespraktik har tagits fram. 
Syftet är att beskriva hur författaren i egenskap av tjänsteperson har agerat samt 
vilka minnen, känslor och erfarenheter som kan spåras från yrkespraktiken. En 
svårighet i arbetet med yrkesmemoaren har varit att å ena sidan skriva fram 
skavande och ibland obekväma minnen och å andra sidan att också fånga att det 
parallellt också finns en berättelse om allt det framgångsrik arbete som har gjorts av 
mina kolleogr, mig och de aktörer som berörs, vilket, som jag har nämnt, också 
lever inom mig. Resultatet är en text jag kan stå för och som tjänar syftet att 
diskutera skavningar i planering men som är en selektiv bild av de situationer som 
framställs. 

• Kommunala dokument och andra källor har använts för att framställa en berättelse 
av Botkyrkas upplevelsesatsning och försäljning av fastigheter på Albyberget. 
Framförallt används dokumenten och texterna för att ge en bakgrundsbild av varför, 
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hur och med vilken avsikt Botkyrkas upplevelsesatsning initierades och tog form. 
22 kommunala handlingar har använts. Dels använde jag ärenden som jag själv 
handlagt och dessutom sökte jag handlingar i kommunens diariehanteringssystem 
med sökord som ’lokalt utvecklingsavtal’ och ’översiktsplan’. Vidare har 31 
internetkällor använts som har hämtats genom i huvudsak sökmotorn Google med 
hjälp sökord som ’upplevelsesatsning’ och ’försäljning Alby’. Därutöver har ett 
begränsat antal, 7 stycken, rapporter från regionala och nationella offentliga aktörer 
samt andra skriftliga verk använts. Flera av dessa rapporter hade jag tillgång till på 
min arbetsplats. Från två av dessa rapporter har det använts citat i det 
autoetnografiska materialet, framförallt i kapitel 3 ”Upptakt: När kreativeten kom 
till Botkyrka”. Detta framgår genom fotnot.  

• En intervjustudie har genomförts 2014-2015 med 21 deltagare. Dels intervjuades 8 
Albybor som varit engagerade i nätverket Alby är inte till salu. Dessa intervjuer 
berörde upplevelsesatsningen och försäljning av fastigheter på Albyberget. Dels 
intervjuades 6 politiker och 7 tjänstepersoner i Botkyrka kommun och 
Botkyrkabyggen. Dessa intervjuer genomfördes med två andra forskare och berörde 
enbart försäljning av fastigheter på Albyberget. Urvalet av respondenter gjordes 
genom befintligt kontaktnät. När det gällde kollegor visste jag vilka som var 
lämpliga att kontakta och när det gäller Albybor kände jag till och hade träffat flera 
av de som intervjuades. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 

(Åter)berätta 
Utöver att framkalla empiriskt material är forskaren involverad i att ’(åter)berätta‘ 
materialet, snarare än att ge en ’fullständig’ representation av världen (Czarniawska, 2004 
s. 33-46; Ellis et al., 2011, s. 274). För att (åter)berätta skavningar tas stöd i Barbara 
Czarniawska (2004, s. 117-130) för att utveckla en berättelsestruktur utifrån tre 
orienterande begrepp:   

Krönikan utgörs av en berättelse om Botkyrkas upplevelsesatsning med stöd i dokument 
och yrkesmemoar. När jag började i kommunen fanns det en politiskt antagen strategi och 
en igångsatt operativ färdväg och det är den som berättas. I krönikan beskrivs också min 
bakgrund och färdväg till Botkyrka. Läsaren ska ha i åtanke att det är min selektiva 
framställning av dessa processer som redovisas.8  

Mimesis utgörs av en berättelse om en tjänstepersons skavningar baserat på mig själv. 
Avsikten är att mimetiskt skapa en bild av en planeringspraktik som ständigt är involverad i 
motsättningar och olika vägval som ibland framträder som skavningar vilka kan 
omhändertas på olika sätt. Materialet som används är yrkesmemoaren om mitt arbete som 
tjänsteperson.9  

Intrigen tar utgångspunkt i att vissa skavningar för mig i min yrkespraktik nådde en peripeti 
i samband med försäljning av fastigheter på Albyberget. Denna konfliktsituation innebar 
för mig en brytpunkt eftersom vissa av mina skavningar som tjänsteperson uttrycktes i en 
offentlighet. De narrativa teknikerna som används för att återberätta denna brytpunkt är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Krönikan	  följer	  i	  avsnitt	  ”Upptakt:	  När	  kreativiteten	  kom	  till	  Botkyrka”.	  Vidare	  är	  utdrag	  från	  yrkesmemoaren	  en	  del	  av	  
krönikan	  i	  avsnitt	  ”Startpunkt:	  Blå	  hallen”.	  Se	  disposition	  nedan.	  	  
9	  Mimesis	  följer	  i	  avsnittet	  ”Färdväg:	  Gröna	  huset”.	  Se	  disposition	  nedan.	  
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röster från intervjuer sammanställt i en fiktiv konversation kombinerat med den 
autoetnografiska yrkesbiografin.10 

Dessa tre delar i berättelsestrukturen innehåller kronologiska inslag men är i grunden 
fragmentarisk och ska inte ses som ett försök att återge en exakt ordningsföljd eller en 
komplett bild av de händelseförlopp som beskrivs. Fokus är att ge en bild av skavningar i 
vardaglig planeringspraktik. 

Diffraktera  
Det autoetnografiska empiriska materialet om mig som yrkespraktiker undersöks teoretiskt 
av mig som forskare. Det finns därmed två berättarröster, ’jag’ som forskare och ’jag’ som 
tjänsteperson. När jag som forskare arbetar med det empiriska materialet sker det utifrån 
två ingångar; dels sker reflektion-över-handling (Schön, 1983) genom att olika teoretiska 
linser tillämpas på det empiriska materialet, därutöver intas en diffraktiv	  (Haraway, 1997; 
1998) forskningsansats. Skillnaden mellan dessa begrepp är att reflektion förutsätter 
distans, i detta fall genom att jag reflekterar med stöd i teori om händelser som har inträffat 
tidigare i mitt yrkesliv, medan diffraktion avser den situerade praktiken att forska. Därmed 
tydliggörs att även reflektion-över-handling där distans tillämpas alltid sker utifrån en 
situerad position här och nu. Hur jag använder dessa två begrepp förklaras nu.   

Den diffraktiva ansatsen till forskningsarbetet innebär, med stöd i Donna Haraway (1997, s. 
125-130; 1998, s. 575-599) att jag aktivt närmar mig ’narrativa konversationer’ mellan 
kontrasterande berättelser, teorier och andra material. Poängen är att bryta olika material  
mot varandra för att på så vis närma sig vad som faller utanför ens ’veckade’ referensramar 
och situerade utsiktspunkt. Exempelvis innehåller det empiriska materialet berättelser som 
kan uppfattas som ’positiva’ likväl som ’problematiska’ och teoretiskt ges både plats för 
idéer om ’god’ planering, det kloka handlandet samt det ’splittrade’ och motsägelsefulla 
subjektet i en rörlig omvärld. Det framhålls att diffraktion ses som ett förhållningssätt i 
forskningsarbetet som framförallt handlar om att vara lyhörd för överraskningar, oväntade 
vändningar och skavningar som framträder när olika material och teorier möter varandra. 
De diffraktiva inslagen i arbetet med studien handlar mer konkret om att uppmärksamma 
och stå kvar i de skavningar som framkommer i forskningsarbetet. Utöver det diffraktiva 
förhållningssättet i det praktiska forskningsarbetet har det genomförts reflektion-över-
handling. Berättelsestrukturen för reflektionen byggs i tre steg, som motsvarar studiens 
frågeställningar, där det föregående steget leder fram till nästa led i tankekedjan.11  

För att besvara den första frågeställningen identifieras vilka planeringspersonor som satts i 
spel i olika situationer i mitt arbete samt vilka skavningar som uppstått inom och mellan 
olika typer av ageranden. Avsikten är att förstå hur jag, mer eller mindre medvetet, har 
riktat uppmärksamheten på vissa sätt och därmed agerat för att dra processer i vissa 
riktningar. Vidare är avsikten att förstå hur jag genom att agera på olika sätt har bidragit till 
att iscensätta något, men inte något annat, samt hur saker som trängs bort i vissa situationer 
kan uppträda som skavningar. Teori om samtida typer av planeringspersona används som 
teoretiska resurser: central persona, kommunikativ persona – i rollen av antingen en 
’neutral mellanhand’ eller ’sakförare’ - samt entreprenöriell persona. Dessa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Intrigen	  följer	  i	  avsnitt	  ”Brytpunkt:	  folkets	  hus”	  och	  i	  ”Röster	  om	  Botkyrka”.	  Se	  disposition	  nedan.	  
11	  Se	  kapitel	  4	  ”Kartläggning	  av	  ageranden	  och	  skavningar”,	  kapitel	  5	  ”Skavningar	  som	  resurs”,	  kapitel	  6	  ”Summering,	  lärdomar	  
och	  medskick”.	  Se	  disposition	  nedan.	  	  	  
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planeringspersonor identifieras med hjälp av  Webers (1987) klassiska byråkrat, Jürgen 
Habermas (1996) kommunikativa planerare, Chantal Mouffes (2005) och Paul Davidoffs 
(1965) ’kritiska’ planerare samt planering med stöd i marknadens ideal (Premfors et al., 
2003, s. 341-354). Vidare används Aristoteles (2012) kunskapsformer vetande och 
kunnighet, samt Donald Schöns (1982) begrepp kunskap-i-handling som handlar om hur 
planeraren genom att agera på viss sätt också upprätthåller vissa etiska ramverk. För att 
kartlägga mina skavningar används poststrukturell subjektteori. Med stöd i Gilles Deleuze 
och Félix Guattari (2009) förstås subjektet som ett ’slagfält’ mellan diskurser, sociala 
relationer och andra komponenter som är ’inveckade’ hos subjektet. När ’veckandet 
krånglar’ uppstår skavningar. Dessutom används John Law (2014) för att förstå planering 
som att ’förenkla’ saker vilket innebär att något annat samtidigt trängs bort som det 
’stökiga’. Med stöd i Karl E. Weick (2016) framhålls vidare värdet av skavande ’svaga 
signaler’ som ingång för att förutse potentiellt problematiska situationer innan dessa 
övergår till vad som med stöd i Tommaso Venturini (2010) kan benämnas ’starka signaler’, 
det vill säga konfliktsituationer. 

För att besvara den andra frågeställningen undersöks hur olika planeringspersona begränsar 
eller möjliggör skavningar som resurs för praktisk klokhet. Avsikten är att titta på hur 
skavningar kan tillvaratas som resurs inom planering.  Stöd tas i Deleuze och Guattari som 
ser skavningar som en ingång att förnimma alternativa sätt att tänka och agera (Deleuze, 
1990; Deleuze & Guattari 2009). Detta kompletteras med vad Aristoteles (2012) benämner 
praktisk klokhet, vilket sätts i spel i skavande situationer när alternativ blir synliga. Med 
hjälp av dessa begrepp jämförs studiens tre planeringspersona i förhållande till dess 
potential att tillvarata skavningar som resurs för praktisk klokhet.    

För att besvara den tredje frågeställningen diskuteras hur en kommunal planerarroll skulle 
kunna formuleras där skavningar ses som en resurs för praktisk klokhet. Avsikten är att 
föreslå ett utkast till en vägledning och praktiska metoder för planeringspraktik i ett 
sammanhang där ’stökigheter’ alltid existerar. Som stöd för diskussion sker en återkoppling 
till begreppen ’förenklingar’ och ’stökigheter’ samt Haraways (1997;1998) begrepp 
’diffraktion’ och ’tricksterobjekt’. Diffraktion och relaterade begrepp används därmed både 
som ett förhållningssätt i forskningsarbetet och för att diskutera möjliga förhållningssätt 
inom planeringspraktik där föremålet för reflektion aldrig är helt fast 

Abduktiv forskningsprocess 
Forskningsprocessen har pendlat mellan teori, empiri och praktiskt tillvägagångssätt i en 
abduktiv forskningsprocess (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25). En beskrivning av centrala 
inslag i forskningsprocessen följer i bilaga B, avsnitt Rollen som kommundoktorand.  

Det förtydligas att studiens autoetnografiska metodologiska ansats och abduktiva 
forskningsprocess bygger på ett antagande att forskarens uppmärksamhet, analytiska 
intresse, metod, teori och andra medvetna och omedvetna vägval skapar en viss 
sammansättning som säger något men inte något annat. Ett komplett forskningsnarrativ är 
inte möjligt. När något förenklas och berättas är det något som tystas och förblir stökigt 
vilket gäller även denna studie. Det som läggs fram av mig som forskare är en framkallning 
av mina skavningar som (åter)berättas på ett visst sätt samt med stöd i teori innebär en viss 
diffraktion. Tanken med studiens upplägg som beskrivs ovan är att ’vända’ den traditionella 
forskarblicken som antas undersöka och neutralt spegla sin omvärld mot att istället fokusera 
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på den berättelse som jag själv kommer att framföra i avhandlingen med utgångspunkt i 
min egen yrkespraktik. Ambitionen är att ge en möjlighet för läsaren att få inblick i vilka 
som är de centrala och övergripande autoetnografiska komponenterna som jag själv har 
upplevt i min yrkespraktik samt med stöd i teori konstruerar i studien. 

Avhandlingens bidrag i relation till tidigare planeringsforskning 
Geoff Vigar (2012) och Patsy Healey (2010) framhåller att det specifika för 
planeringsprofessionen inte sitter i en viss uppsättning fackkunskaper och praktiska 
färdigheter, vilka i stora drag delas med andra yrkeskategorier, utan i planerarens 
förmåga att göra etiska avvägningar i nya och ofta komplexa situationer. Som Davidoff 
(1965) framhåller, behöver planerarens personliga värderingar om det ’rätta’ i vardagliga 
bedömningssituationer därför inte bara göras synliga utan även ses som en viktig 
komponent i ett professionellt utövande. I en liknande riktning rör sig planeringsforskaren 
Kristina Grange (2016) som framhåller vikten av att planeraren talar ’uppriktigt’ i relation 
till sitt demokratiska uppdrag, vilket kan ses som en uppvärdering av planerarens kunskaper 
och även som ett närmande av ett mer radikalt politiskt förhållningssätt utan att för den 
skull sträva mot en partipolitisk roll. Ett sådant förhållningssätt menar John Forester (1999) 
innebär att agera som en ”kritisk vän” i relation till planerarens omvärld såsom kollegor och 
uppdragsgivare, ytterst politiken. Healey (2010) drar dessa tankar ett steg längre genom att 
se planering som ett ’kall’ för att utveckla platser och samhällen grundat i en 
personlig uppmärksamhet och insikt om att planeraren är sammankopplad med andra 
människor, andra platser och andra tider i det förgångna och i framtiden. Som Metzger 
(2014) framhåller är det ’kall’ och den ’uppmärksamhet’ som Healey ser som så centrala 
komponenter för planeraren samtidigt inte något som denne med självklarhet besitter utan 
något som ständigt behöver tränas. Denna studie delar ansatsen om vikten av att 
uppmärksamma och träna planerarens ’kall’, etiska blick och ’uppriktiga’ bedömning likt 
en omsorgsfull ’kritisk vän’.   

Vikten av att medvetandegöra ens uppmärksamhet och bedömningsförmåga på ett reflexivt 
sätt har inom organisationsstudier varit en återkommande fråga sedan Chris Argyris och 
Donald Schön (1978) introducerade idén om att bli ’reflekterande praktiker’ för att 
uppmuntra ett ifrågasättande av egna referensramar och synsätt i arbetet. Schöns (1971, s. 
9-30) budskap, som formulerades för mer än fyrtio år sedan, är att institutioner för att ha ett 
berättigande i en föränderlig värld behöver fungera som lärandesystem med en kapacitet att 
facilitera olika typer av konfliktartade perspektiv. Mer specifikt föreslog Schön (1982) ett 
organisatoriskt förhållningssätt där olika perspektiv bryts mot varandra så att ’fel’ och 
’störningar’ kan prövas offentligt. När det gäller reflektion inom svensk planeringspraktik 
belyser Maria Håkansson (2005) att det finns en stark normativ föreställning om förmågan 
till objektivitet i planerarens yrkesroll trots en ökad diskursiv betoning av reflexivitet för att 
fånga upp signaler i omvärlden. Denna studie bidrar till diskussionen om tillvägagångssätt 
för reflektion med stöd i poststrukturell subjektteori och begreppet diffraktion där 
skavningar ses som centralt. Samtidigt tas fasta på att det kan finnas utmaningar med att 
uppmuntra reflektion inom svensk kommunal planeringspraktik.  

Healey (1992), Forester (1999) och Schön (1982) erbjuder inom 
samhällsplaneringsforskning klassiska bidrag för att förstå planerarens förmåga till 
reflexiva bedömningar. I dessa verk undersöks vardaglig planeringspraktik av en forskares 
’utifrån’-blick. Med spjärn i denna forskning bidrar denna studie med ett inifrånperspektiv 
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där forskaren studerar sin egen planeringspraktik med stöd i en autoetnografisk ansats – 
vilket kan ses som ett underforskat område och tillvägagångssätt. En föregångare på detta 
område inom svensk planeringsforskning är dock José Luis Ramirez (1995) viktiga bidrag 
när det gäller reflektion över egen yrkespraktik. Här hanteras olika Aristoteliska 
kunskapsformer, däribland fronesis, praktisk klokhet.  

Den danska planeringsforskaren Bent Flyvbjerg (2004) introducerar begreppet ’fronetisk 
planeringsforskning’ med stöd i Aristoteles. Flyvbjerg argumenterar för att 
planeringsforskning som har fokuserat på planerares värdebedömningar ’inifrån’ praktiken 
såsom Healey (1992) och Forester (1999) är problematiska eftersom de tar utgångspunkt 
från en habermasiansk (1996) tradition om kommunikativ handlande. Flyvbjerg (2004) 
framhåller att den svaga delen av Aristoteles syn på praktisk klokhet är avsaknaden av 
antaganden om makt och betonar att den fronetiska forskaren behöver undersöka värden 
och makt i ett specifikt sammanhang. Studien tar avstamp i Flyvbjergs uppmaning att 
relatera makt till fronesis. Flyvbjergs studie kan grovt sorteras inom en strukturalistiskt 
orienterad tradition. I förhållande till denna forskning bidrar den här avhandlingen till 
diskussionen om praktisk klokhet inom planeringspraktik genom att ta stöd i en mer 
poststrukturalistisk tradition, vilken ger större utrymme för och uppmärksamhet åt 
tvetydigheter och kreativa omkopplingar och dynamiska subjektprocesser. I en sådan 
riktning rör sig Sofia Wiberg (2017) som undersöker möjligheten att närma sig känslor av 
obekvämlighet som en ingång för att reflektera kring ens situerade kunskaper vilket är en 
ansats som delvis prövas även i denna studie.  

Att undersöka kommunal planeringspraktik innebär att närma sig frågor om rollen som 
byråkrat och i offentlig sektor. Företagsekonomen Alexander Styhre undersöker fenomenet 
byråkrati inom en svensk kontext (Styhre 2007, 2009). I böckerna diskuteras 
tjänstepersonspraktiken i en ’flytande’ och ’rörligt’ omvärld vilket är en ansats som denna 
avhandling med dess poststrukturella ansats delar. Styhre (2007) framhåller behovet av att 
ersätta en statisk syn på byråkrati som bärandes på något inneboende ’bra’ eller ’dåligt’ – 
vilket inte sällan tycks anses vara det senare - med en processorienterad syn på byråkrati 
där intresset riktas mot vad det som sker i praktiken. En utgångspunkt i Styhre (2009) är att 
byråkratin ska förstås som en uppsättning principer för att upprätthålla stabila relationer 
mellan olika aktörer i komplexa sammanhang, vilket kan ta sig många olika organisatoriska 
uttryck. Studien delar med denna avhandling andan av att inte syfta till att förkasta 
byråkratin, utan istället titta på hur den kan förstås och vidareutvecklas i ett visst 
sammanhang i en rörlig värld. Med stöd i Ingalill Holmberg (2003) ligger i en sådan 
ambition också att anpassa retorik om den ’goda’ planeraren i förhållande till offentliga 
sektorns särdrag. 

I relation till den geografiska platsen Botkyrka har det genomförts forskning av varierat 
slag de senare åren. Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla (2015) genomlyser och 
problematiserar medborgardialoger i Botkyrka kommun. Nazem Tahvilzadeh och Lisa 
Kings (2014) belyser i en artikel om försäljning av fastigheter på Albyberget problematiken 
med otydliga gränsdragningar mellan representativ demokrati och forum för 
medborgardeltagande. Denna forskning om Botkyrka har för mig genererat ett intresse 
kring tjänstepersoners vardagliga bedömningar, i detta fall bedömningar om och när olika 
arenor för medborgardeltagande ska tillämpas. I en liknande riktning orienterar sig Juan 
Velásquez (2005) som i sin avhandling med utgångspunkt i en undersökning om ett 
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kommunalt projekt för deltagande i stadsdelen Alby i Botkyrka landar i en diskussion om 
vikten av att belysa tjänstepersonens praktiska kunskap och förvaltningens känsla för 
invånarnas upplevda verklighet. Denna studie har inspirerat intresset för en syn på 
planering som att anlägga ett viss kall och blick enligt Healey (2010) med flera ovan.    

Avslutningsvis kan det innebära etiska och praktiska utmaningar att forska om sin egen 
organisation vilket Janet Vähämäki (2017) belyser i sin avhandling och vars lärdomar den 
här studien tar tillvara när det gäller praktiska tillvägagångssätt för att hantera rollen som 
kommundoktorand.  

Sammanfattningsvis bidrar studien till litteraturen om planerares vardagliga praktik och 
förmåga till praktisk klokhet genom att erbjuda en situerad ’inifrån blick’ om skavningar i 
planering i en svensk kommunal byråkratisk kontext med stöd i en autoetnografisk 
metodologisk ansats och en poststrukturell subjektteoretisk ram. Därmed fyller studien ett 
behov eftersom det idag saknas forskning, både nationellt och internationellt, som utifrån 
en autoetnografisk ansats erbjuder ett inifrån-perspektiv på utövandet av planeringspraktik. 
Det är en typ av forskningsansats som är av hög relevans med utgångspunkt i förståelsen att 
centralt för utövningen av planering är förmågan att dagligen väga olika i sig ojämförbara 
värden mot varandra. 

Avgränsningar 
Studiens främsta avgränsning är att avhandlingen bygger på en enskild tjänstepersons 
skavningar vilka undersöks genom en autoetnografisk metodologisk ansats. Det empiriska 
materialet bygger på min praktik i Botkyrka kommun. De händelser, aktörer och processer 
som framkommer i empirin ska enbart betraktas som ’framkallningsvätska’ för att få fram 
bilder av skavningar i planering med avsikt att undersöka skavningars möjliga värde i 
planeringspraktik, och inte som någon form av förment komplett redogörelse av de 
diskuterade händelserna. Det betonas således att Botkyrka kommun samt de projekt och 
verksamheter som beskrivs i studien inte är analytiskt fokus. Det görs inte på något sätt en 
utvärdering av exempelvis upplevelsesatsningen, försäljning av fastigheter på Albyberget 
eller kommunens relationer med Alby inte till salu – och avhandlingen kan därmed under 
inga omständigheter läsas på ett sådant sätt. Det görs inte heller en utvärdering av mitt eget 
arbete i rollen som tjänsteperson i kommunen. Det betonas också att studien inte erbjuder 
ett exakt händelseförlopp eller en ’heltäckande’ bild av de situationer, processer och aktörer 
som beskrivs. Även i fall då jag exempelvis kan tyckas göra antydningar till tolkningar av 
mina kollegors uppfattningar av olika skeenden är dessa uteslutande baserade på mina egna 
intryck.  

Något jag har övervägt har varit att inkludera kollegor och externa aktörer i 
forskningsprocessen utifrån ett intresse att undersöka deras upplevelser av de situationer 
som beskrivs i det autoetnografiska materialet. Det hade även varit möjligt att skifta 
analytiskt fokus från mina skavningar till mina kollegors eller externa aktörers skavningar. 
Med ett sådant intresse hade det varit möjligt att studera skavningar utifrån mina kollegors 
uppdrag och verksamheter snarare än de verksamheter jag har använt som 
’framkallningsvätska’ i denna studie. Anledningen till att detta inte gjorts har att göra med 
både praktiska orsaker och analytiskt intresse. När jag tillsammans med mina handledare 
landade i nuvarande forskningsupplägg hade redan intervjuer genomförts och jag fann det 
svårt i förhållande till min tidsbudget att starta en ny intervjuundersökning, genomföra 
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reflektionspass med kollegor eller liknande aktiviteter. Den främsta orsaken är dock att jag 
också i allt högre grad kom att se ett värde av att bidra med situerad inifrånforskning om 
svensk planeringspraktik, då denna typ av studier i stort helt saknas.   

Utöver dessa förtydliganden om empiriska avgränsningar kommenteras teoretiska vägval.  
Med stöd i teori om planeringstyper och praktisk kunskap försöker jag sätta ord på hur jag 
har agerat och vilka skavningar som har framkommit i min yrkespraktik. Jag gör inte en 
noggrann analys av orsaker till mitt handlande eller mina skavningar ’, exempelvis om mitt 
agerande och mina skavningar är resultat av ett individuellt rationellt agerande och ’inre’ 
känsloliv eller i hög grad styrt av sociala konstruktioner och diskurser. Istället använder jag 
poststrukturell subjektteori för att förklara att skavningar ständigt uppstår i interaktioner 
mellan det ’inre’ och det ’yttre’ i konkreta situationer där både sociala och materiella 
faktorer har betydelse. Fokus är att sätta ord på skavningar och diskutera hur de kan 
tillvaratas. 

Disposition 
Avhandlingens text är i sin helhet disponerad enligt följande: 

Kapitel 1: Bakgrund och inledning – detta kapitel – började med rubrik Inledning, där 
bakgrund och motivering av studiens intresse redovisas. Det följdes av en översiktlig 
introduktion av de sakområden som berörs i studien, se rubrik Samhällsplanering och 
kreativa näringar. Därefter presenterades en teoretisk inramning av studiens 
problemområde under rubrik Vardagspraktikens skavningar. Mot detta följde Syfte och 
frågeställningar. Sedan följde en summering av studiens Tillvägagångssätt för att 
Framkalla, (åter)berätta och diffraktera kring skavningar i en abduktiv forskningsprocess. 
Därefter förklarades Avhandlingens bidrag i relation till tidigare planeringsforskning följt 
av Avgränsningar och Disposition.  

Kapitel 2: Planeraren som skavande subjekt, presenterar studiens användning av 
poststrukturell subjektteori under rubrik Var börjar och slutar subjektet?. Studiens centrala 
nyckelbegrepp introduceras i rubrik Stökigheter, förenklingar och skavningar. Därefter 
följer en diskussion om reflektion med fokus på begreppen ’diffraktion’ och ’trickster’, 
vilket följs av en inramning av skavningar som ’svaga’ respektive ’starka’ signaler, samt en 
diskussion om skavningars värde för att göra etiska bedömningar, under rubrik Från 
reflektion till diffraktion och tricksterobjekt. Sedan redogörs för studiens syn på praktiken 
att planera under rubrik Olika sätt att förenkla saker. Mot detta presenteras tre 
kunskapsformer med stöd i teori om praktisk kunskap – se rubrik Vetande, kunnighet och 
praktisk klokhet - samt tre planeringspersona med stöd i teori om olika typer sätt att agera 
som planerare – se rubrik Central, kommunikativ och  entreprenöriell persona. Dessa 
begrepp används som teoretiska resurser för att analysera olika former och aspekter av 
planeringspraktiken i studiens empiri. 

Kapitel 3: Autoetnografisk berättelse om skavningar i planering är studiens empiriska 
kapitel. Först följer en bakgrund till den planeringspraktik som är studiens fokus, se rubrik 
Upptakt: När kreativiteten kom till Botkyrka. Under rubrik Startpunkt: Blå hallen beskrivs 
författarens, det vill säga mig egen, ingång till uppdraget. Olika empiriska utsnitt från 
planeringspraktiken följer under rubrik Färdväg: Gröna huset. Yrkesbiografin avrundas 
med en händelse i form av en konfliktsituation som fungerar som en ’peripeti’ för den 
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planeringspraktik som beskrivs, se Brytpunkt: Folkets hus. En tongivande del av kapitlet är 
avsnittet Röster om Botkyrka där utdrag från empirin i form av citat från intervjuer och 
andra material redovisas i en fiktiv konversation. Berättelsen syftar till att synliggöra de 
skavningar som har ägt rum hos tjänstepersonen och som även har cirkulerat på platsen 
Botkyrka. 

Kapitel 4: Kartläggning av ageranden och skavningar, utgör studiens första analyssteg. 
Först följer en identifiering av tjänstepersonens agerande som de empiriskt framställs med 
hjälp av studiens teoretiskt konstruerade persona och kunskapsformer, se Identifiering av 
olika persona. Därefter följer avsnittet Kartläggning av skavningar. Avslutningsvis 
diskuteras konsekvensen av att skavningar inte tillvaratas under rubrik När skavningar 
trycks bort.   

Kapitel 5: Skavningar som resurs, utgör studiens andra analyssteg. Inledningsvis diskuteras 
hur olika planeringspersona möjliggör eller begränsas skavningar som resurs för praktisk 
klokhet, se Hur olika planeringspersona ger utrymme för praktisk klokhet. Därefter 
diskuteras hur en persona kan anpassas för att inrymma skavningar med stöd i 
poststrukturell subjektteori vilket följer i avsnittet En omkonfigurerad central persona. Det 
följs av en diskussion om hur en omkonfigurerad central persona kan förstås i relation till 
studiens empiri, under rubrik Konsekvenser av en omkonfigurerad central persona. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om planerarens ansvar att tillvara skavningar utifrån rollen som 
tjänsteperson i en representativ demokrati, se Skavningar inom gränserna för planerarens 
ansvar. 

Kapitel 6: Summering, lärdomar och medskick, består av samlade lärdomar och bidrag till 
planeringspraktiken. Inledningsvis följer studiens samlade teoretiska och metodologiska 
bidrag under rubriken Två bidrag till ett hörn av planeringsforskningen. Sedan följer 
medskick till planeringspraktiken, se Sju lärdomar för en omkonfigurerad 
planeringspersona i teori och praktik. Mot studiens lärdomar följer en diskussion om en 
möjlig inriktning för ett praktiskt klokt förhållningssätt inom planeringspraktik, se avsnitt 
Mot en seismologisk planeringspraktik, samt Exempel på praktiska metoder. Kapitlet 
avslutas med Framtida forskning.  

Bilaga A: Autoetnografisk metodologisk ansats, utgörs av studiens metodologiska 
utgångspunkter. Inledningsvis beskrivs autoetnografisk metod samt dess syfte och mål följt 
av studiens metodologiska inramning, se Autoetnografi med en poststrukturell ansats. Det 
följs av en metodologisk inramning för att samla empiri, se Framkalla skavningar, samt att 
sätta samman empirin med stöd i vissa tekniker, se Återberätta skavningar, vilket följs av 
sätt att teoretiskt analysera teorin, se Diffraktera skavningar. Kapitlet avrundas med 
avsnittet Kritik mot val av metodologisk ansats samt upplägg för forskningsarbetet under 
Abduktiv forskningsprocess. 

Bilaga B: Praktiskt tillvägagångssätt, utgörs av en beskrivning av studiens genomförande. 
Först redovisas val och insamling av empiri under rubrik Empiriskt material, vilket följs av 
tillvägagångssätt för att strukturera empirin till en berättelse under Berättandetekniker. Hur 
teoretisk reflektion av det empiriska materialet går till förklaras i Tillvägagångssätt för 
diffraktion. Avslutningsvis beskrivs den abduktiva forskningsprocessen i Rollen som 
kommundoktorand.  
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Bilaga C: Intervjuguide, visar underlag i samband med intervjuer.  

Motivet med att placera metodologi och tillvägagångssätt som bilagor, vilket är inte en 
traditionell disposition för en avhandling, är att forskarens berättelse ska stå i fokus snarare 
än hur det har gått till, vilket kan ses som ett ändamålsenligt upplägg med en 
autoetnografisk ansats. Det framhålls samtidigt att en välargumenterad metodologiskt 
inramning, en grundlig dokumentation av tillvägagångsätt och ett välutvecklat resonemang 
om de tillämpade metodernas styrkor och svagheter är viktiga komponenter av en 
akademisk avhandling. En diskussion om dessa aspekter av studien följer i de två bilagorna 
för den intresserade läsaren att fördjupa sig i.   
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2 Planeraren som skavande subjekt 

I detta kapitel redovisas teoretisk ram som är poststrukturell subjektteori med bidrag från 
teori om praktisk kunskap och planeringsteori. Kapitlet börjar med en redovisning av 
poststrukturell subjektteori med fokus på att rama in hur det skavande subjektet kan förstås, 
vilket följs av en presentation av tre poststrukturalistiskt inspirerade begrepp som syftar till 
att ringa in skavningars potentiella värde för planeringspraktik: ’stökigheter’, ’förenklingar’ 
och ’skavningar’. Kapitlet fortsätter med en vidareutveckling av studiens teoretiska 
nyckelbegrepp genom en nedbrytning och tillämpning i planeringsfältet. Med stöd i olika 
tänkare diskuteras begreppet ’reflektion’ och hur det kan förstås med en poststrukturell 
utgångspunkt genom begreppen ’diffraktion’. Detta följs av teori om vad det innebär att 
planeraren förenklar saker genom olika ’sätt att styra’. För att sätta ord på olika ’sätt att 
styra’ används kunskapsbegreppen ’vetande’, ’kunnande’ och ’praktisk klokhet’ samt 
planeringstyperna ’central’, ’kommunikativ’ och ’entreprenöriell’ persona. I tabell I följer 
en summering av hur olika planeringspersona respektive kunskapsformer har satts samman 
i studien.  

Var börjar och slutar subjektet?     
Anslaget i denna avhandling är något ovanligt eftersom forskningsobjektet är en 
tjänstepersons subjektiva skavningar som utgörs av författaren själv. Forskningsansatsen att 
betrakta en själv med forskarens blick ’utifrån’ kan ses som problematisk då gränserna 
mellan forskning och levd erfarenhet kan bli otydliga. Relationerna mellan självet och 
världen öppnar upp frågor om hur man kan förstå dessa begrepp, vilket är centralt för 
avhandlingens ämne och syfte. 

En traditionell liberal västerländsk och många gånger även vardaglig förståelse av 
’subjektet’ – jaget – kan vara att subjektet är en fri, rationell och nyttomaximerande individ 
som gör medvetna val, ’jag vet vad jag vill och hur jag når dit’. Det är för många ett 
antagande att enbart det rationella subjektet kan garantera vetenskapligt, etiskt och politiskt 
ansvar (Braidotti, 2008). Detta subjektideal har ifrågasatts från olika traditioner, exempelvis 
psykoanalys som med stöd i Jacques Lacan (2002) betonar det omedvetna inom subjektet, 
fenomenologi som framhåller erfarenhetens betydelse för hur människan förnimmer 
världen (Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 36-38) och olika teorier inom vad som kan 
benämnas den ’språkliga vändningen’ från 1960-talet och framåt där det framhålls hur 
sociala konstruktioner, diskurs och makt i hög grad påverkar människors lärande (ibid., s. 
1-2). Vissa av dessa traditioner kan benämnas ’strukturalism’, såsom exempelvis Louis 
Althussers (1994) subjektteori. Enligt Althusser konstrueras subjektet genom ideologi och 
ideologiska statsapparater. Ideologi kan då förstås som en sammanhållande och 
underliggande struktur som subjektet skapas inom. Eftersom subjekt är en spegling av 
objekt går det att genom psykoanalys analysera subjektet i relation till en viss kausalitet 
inom strukturen, exempelvis hur skolan producerar subjekt utifrån ett för ideologin 
eftersträvansvärt mål. Subjektet behöver dock inte vara passivt, utan kan även vara 
exempelvis revolutionärt, vilket exempelvis Antonio Gramsci (1999) argumenterade för. 
Den förenande kärnan av dessa strukturalistiska förståelser av subjektet är dels att subjektet 
formas helt av externa samhälleliga krafter, dels att det samtidigt är koherent. Det finns 
utrymme av en förståelse av subjektet som exempelvis antingen ideologiskt förtryckt eller 
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revolutionärt – men inte som tvetydigt eller delvis det ena eller andra, eller båda på en 
gång. Exempel på samtida teoribildningar som med en grov sortering kan sägas luta sig mot 
en strukturalistisk förståelse av subjektet är delar av feministiskt teori, postkolonial teori 
och genusteori. Vissa feministiska teoretiker visar vikten av personlig erfarenhet och 
känslor som utgångspunkt för analys av hur dessa är strukturerade eller som startpunkt för 
förändring. Utöver erfarenhet är kroppen som social konstruktion av intresse för att visa 
subjektet som strukturerat av exempelvis gender (Blackman et al., 2008). Dessa ansatser 
har ofta en avsikt att avtäcka hur en viss struktur producerar ojämlika livsvillkor utifrån en 
strävan att nå ökad jämlikhet.   

Poststrukturalism bygger vidare på strukturalism. I Blackman et al. (2008) förklaras att 
Michel Foucault ifrågasatte Althussers antagande om en singulär underliggande struktur 
och istället närmar sig en pluralistisk teori om subjekt och samhälle, särskilt i hans senare 
arbeten. Foucaults utgångspunkt är att makt och kunskap, diskursiva praktiker och sociala 
tekniker formar subjektspositioner som subjekt ’underkastas’ (subjectification) i historiskt 
specifika situationer – vilket innebär att flera praktiker, subjektspositioner och ’sanningar’ 
existerar i relation till varandra i en komplex och motsägelsefull värld. I samma riktning rör 
sig Donna Haraway (1998) som ser värdet av att utgå ifrån en strukturalistisk förståelse av 
subjektet som ett verktyg för att ifrågasätta existerande maktordningar men framhåller 
samtidigt att frågor om fixering och kontinuitet uppstår med en sådan ansats. För den som 
tar till sig Haraways förbehåll men står kvar i en intention att undvika att upprepa strukturer 
som gynnar och missgynnar människor är frågan hur det är möjligt att gå vidare. Nikolas 
Rose (1998, s. 1-21) noterar att det görs många försök att ’återta’ jaget från determinerade 
strukturer och även den reproduktion som det kan ge upphov till men menar att dessa 
förhållningssätt är osäkra för att nå insikt om subjektet. För Rose finns inget fast ’själv’ 
varken i diskurser (eftersom dessa är konstruerade), i kroppen (eftersom ’riktiga kroppar’ är 
diversifierade och icke enhetliga) eller i det spirituella (den liberala fantasin). Istället är 
’självet’ i sig en västerländsk uppfinning som en del av liberalismens tro på individualism 
där människor strävar efter att nå ’självet’ genom exempelvis psykoterapi. Vi ’uppfinner’ 
oss själva i enlighet med vissa ideal där våra intressen, passioner och önskan om att vara ett 
’själv’ har ’vikts in’ i människor. Subjektet är därmed aldrig mindre artificiellt, mindre 
fabricerat, mindre verkligt, mindre ’maskin’ än en cyborg, den metafor som Haraway 
(1998) erbjuder för att karaktärisera människans existensvillkor. För att kunna tolka 
cyborg-liknelsen kan det vara värt att spåra bakåt i tiden till Aristoteles studier om ’själen’, 
det vill säga långt före den moderna uppdelningen i psykologi och andra vetenskapliga 
discipliner, där ’psuche’	   (grekiska)	   och ’anima’	   (latin) omfattar alla levande varelser 
(’animate beings’) vilket innefattar även växters och djurs ’psuche’ (Thrift, 2008). 
Innebörden är att mänsklig subjektivitet formas i en social och materiell värld där flera 
faktorer än människan har potentiell påverkan på det enskilda subjektet och den historiska 
utvecklingen i stort.     

Metaforen om subjektet som ’psuche’, ’cyborg’ eller ’maskin’ kan kompletteras med en 
förståelse av subjekt som fenomen som vart och ett besitter en ’egen’ geografi (Shaw, 2015 
med referens till Bateson 1973: 180). Deleuze (1990, s. 137-171) menar att människor inte 
bär på en ’insida’ som är något annat än ’utsidan’ utan är snarare ’insidan av utsidan’ i en 
process av subjektiva ’veckningar’ mellan ’inne’ och ’ute’. Det ’inre’ i människor kan ses 
som en ’invikt karta’ – ett ’navigationsinstrument’ - som likt en kartas funktion är att hjälpa 
till att förstå ett visst territorium. Alla är unikt ’veckade’, det vill säga bär på ’veckade’ 
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komponenter som på olika sätt kommer att resonera med olika situationer man hamnar i. 
Det innebär att subjektens ’veckade kartor’ alltid ger ofullständiga bilder av en 
osammanhängande och föränderlig omgivning där alltifrån sociala institutioner, natur, 
tekniker, kollektiva fantasier och många andra faktorer påverkar och påverkas av subjektet 
(Braidotti, 2008; Deleuze & Guattari, 2009; Rose, 1998, s. 22-40; Shaw, 2015). Poängen är 
att framhålla att subjektet alltid bär på en unik invikning men ändå aldrig är ’singulär’ i 
enlighet med den liberala fantasin eller som en strukturerad erfarenhet, utan är, liksom 
’utsidan’, splittrad och motsägelsefull (Haraway, 1998). Det är i dessa konfliktlinjer, 
gränsövergångar och rörelser som ’jaget’ går att spåra, i “stormens öga, där man kan leva, 
där Livet par excellence befinner sig” (Deleuze, 1990, s. 171).  

En poststrukturalistisk subjektteori tar därmed avstamp i antagandet att medfödda 
egenskaper, individuella minnen och erfarenheter samt materiella, kulturella och 
symboliska faktorer ’samproducerar’ subjektet (Braidotti, 2008) i en komplex men 
samtidigt mycket konkret situerad praktik: en rörlig subjektivitet i tillblivelse (´becoming´) 
(Haraway, 1998). Synen på subjektet i tillblivelse innebär dock inte att subjektet enkelt kan 
agera eller förändras av egen ’fri’ vilja. Det är subjektets sammansättning, dess blick, vid 
en viss historisk tid och plats, som ramar in dess tillblivelse (Braidotti, 2008; Haraway, 
1998).  Subjektet är förkroppsligat i en viss situerad i kunskap och praktik: ”I am arguing 
for the view from a body, always a complex, contradictory, structuring, and structured 
body, versus the view from above, from nowhere, from simplicity.” (Haraway, 1998, s. 
589). För att närma sig en sådan blick föreslår Haraway (1998) en orientering mot att förstå 
subjektet som multipelt och bärandes på olika blickar som gör tolkningar och 
översättningar som endast når en begränsad förståelse av något. En sådan subjektsyn 
öppnar upp för att betrakta subjektets förmåga att skapa kunskap, göra etiska bedömningar 
och handla på ett visst sätt som något som skapas relationellt i specifika sammanhang 
(Shaw, 2015).  

För att summera: En poststrukturalistisk ansats förstår inte subjektskapandet som enbart 
socialt format i miljö, determinerat genom arv eller bestämt av undermedvetna 
psykologiska processer, utan ser snarare detta som en komplex och motsägelsefull process 
där dessa faktorer – och många andra – spelar in i situerade, ständigt pågående processer av 
subjektformation och tillblivelse.  Subjektet som ’invikt utsida’ är ’trög’ men samtidigt 
föränderlig och unik eftersom det finns en oförutsägbarhet i hur olika saker viks ihop, och 
med vilka effekter och konsekvenser det ger. Subjekt kan ses som ett ’slagfält’ mellan olika 
diskurser, men detta sker inte passivt genom underkastelse, utan genom kreativa 
invikningar och unika möten mellan olika heterogena komponenter som uppstår i ’vecken’ i 
ett specifikt subjekt vid en viss tid och plats. Därför är det inte hjälpfullt att se subjekt 
varken som ’fria’ eller som passiva ’offer’ för ideologi. Snarare bör man närma sig 
subjektet som en typ av fenomen som kan ’skapa något nytt i världen’, det är där nya 
benämningar av och handlingar i världen kan uppstå, genom att oväntade sammanfogningar 
mellan till synes oförenliga strömningar av exempelvis ideologier, erfarenheter och intryck 
sker just där och då.  

För att återkoppla till de inledande frågorna i detta avsnitt: Hur är det möjligt att hantera 
och dela upp subjekt och objekt, självet och världen, det inre och det yttre?  Det säkraste 
svaret på frågan är att det vi kallar ’subjektet’ är ett ofullkomligt försök till språklig 
kategorisering av något vi inte till fullo kan förstå. Snarare öppnar studiens förståelse för 
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subjektet upp för diskussion om olika sätt att se på hur begrepp som planering, kunskap, 
etik och handling uppstår relationellt. Vidare, eftersom kunskap, värdebedömningar och 
agerande är en aktiv del av det sammanhang som subjektets förkroppsligande blick är del 
av, är självreflektion en viktig men mycket svår verksamhet. Svårt eftersom ’subjektet’ är 
situerad i sammanhanget och kan ha svårt att förstå kunskaper, processer och rörelser som 
ramar in ens tillblivelse ’här och nu’. Nödvändigt eftersom en sådan reflektion kan vara 
ingång till ett alternativ, ett nytt sätt att benämna sig själv och påverka världen bortom 
rådande strukturer, gränser, kategorier och värdesystem. För att vidare återkoppla till ovan 
diskussion om skillnader mellan strukturalism och poststrukturalism kan sägas följande: om 
strukturalism belyser vem och vad som hamnar innanför och utanför en viss gräns 
uppmärksammas inom poststrukturalism gränsövergångar och hur saker hänger ihop och 
påverkar varandra. Att närma sig ett “veckat” subjekt i process handlar därmed inte om att 
bortse från exempelvis faktorer som gynnar eller missgynnar grupper och platser, utan hur 
ramverket när sådana antaganden sätts i spel kan förändras.  

För att kunna undersöka möjligheten till självreflektion kring planerarens yrkespraktik med 
stöd i poststrukturell subjektteori följer nedan tre antaganden och nyckelbegrepp som avser 
olika sätt att se på hur begrepp som planering, kunskap, etik och handling kan förstås.   

Stökigheter, förenklingar och skavningar 
Tre antaganden och nyckelbegrepp används för att förstå det självreflekterande subjektet: 
stökigheter, förenklingar och skavningar. Dessa begrepp används för att etablera en 
relationell förståelse av planering, kunskap, värdebedömning och handling.   

Stökigheter 
Att som forskare eller planerare förstå vad som står på spel i en situation kan i vissa fall 
kännas enkelt och självklart samtidigt som det i andra situationer kan upplevas som nytt, 
svårgripbart eller komplext. Samhällsproblem som arbetslöshet, bostadsbrist, ojämlika 
utbildningsmöjligheter, orättvis tillgång till demokratisk delaktighet är exempel på frågor 
som var och en kan betraktas som delar av komplexa relationer i samhället. Rittel & 
Webber (1973) gjorde i den inom planeringsteori klassiska artikeln Dilemmas in a General 
Theory of Planning en uppdelning i ’enkla’ (benign), problem samt ’stökiga’ (wicked) 
problem. Problem som är ’enkla’ är situationer där det är klart och tydligt när problemet är 
löst till skillnad från ’stökiga’ problem som är svåra, ambivalenta, föränderliga och 
oförutsägbara. Vad som är rätt lösning på ’stökiga’ problem är aldrig självklart. Law (2014) 
bygger vidare på, men ifrågasätter samtidigt Rittel & Webbers uppdelning i ’enkla’ och 
’stökiga’ problem. Istället menar Law att problem alltid kan betraktas som, och alltid har 
varit ’stökiga’. Däremot kan ’stökigheten’ vara mer eller mindre synlig beroende på 
utsiktspunkt. För exempelvis den priviligierade mottagaren av fungerande välvärdservice 
kan samhällsmaskineriet kännas som ett ofattbart ’mirakel’ där ’enkla’ problem finner sin 
’rationella’ lösning. Law (2014) exemplifierar med en fiskfarm som gör något så ’enkelt’ 
som att odla fisk men som därmed är sammankopplad i industriella produktionskedjor, i 
naturens förutsättningar att alstra elektricitet, i mellanmänskliga yrkesrelationer på olika 
nivåer där varierade sociala, ekonomiska, politiska, juridiska och ’naturliga’ värden innebär 
att ’bra’ och ’dåligt’ kan förstås på olika sätt. 

Människan har genom historien, med tyngdpunkt i det moderna samhällets framväxt sökt 
omvandla ’stökiga’ problem till ’enkla’ sådana (Law, 2014). Många gånger har det funnits 
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en tro att dessa förenklingar lett till avtäckandet av universella lagar om världens 
beskaffenhet och att man faktiskt lyckats med uppgiften att sortera bort bruset som stått i 
vägen för att lösa världens problem. Haraway (1997, s. 267-274) ifrågasätter alla 
föreställningar om att människan med en ’guds allvetande’ blick någonsin till fullo kan 
förstå, benämna, och tämja det som kallas natur, liv, plats och annat som kommunala 
planerare är sysselsatta med att interagera och påverka. Tvärtom har forskaren eller 
planeraren alltid ofullständiga bilder av en osammanhängande och föränderlig omgivning 
(Law, 2014; Ravetz, 2006; Rose, 1998, s. 22-40; Shaw, 2015).  

Vissa av de stökigheter som förenklingarna försöker tämja blir alltmer synliga genom 
exempelvis erkännandet av människans klimatpåverkan (Law, 2014) och andra konfliktytor 
som följer av att sättet som människor ramar in problem och lösningar blir alltmer varierat 
då fler maktkoncentrationer (än det som kallas ’väst’) har auktoritet att legitimera 
världsbild, moral, etik, kunskap, historia och framtid (Healey, 2010; Law, 2014). Däremot 
är det som upplevs som konfliktfyllt eller stökigt alltid mer eller mindre synligt beroende 
på hur saker ramas in från en viss utsiktspunkt (Bateson, 1973, refererad i Shaw, 2015; 
Law, 2014). Det är helt enkelt inte möjligt att hantera samtliga värderingskonflikter, 
politiska kontroverser och all den rörlighet och föränderlighet som kännetecknar världen 
och som människan genom forskning och planering försöker benämna, tämja, forma och 
förenkla. Världen blev inte ’stökig’, ’komplex’ eller ’osäker’ under det sena 1900-talet, den 
kom bara, i ljuset av ’globalisering’, kriser och konflikter, att erkännas som det (Law, 
2014). Vad är då en stökighet och vad är inte en stökighet? Stökigheter är det ’omedvetna 
andra’ som till synes inte existerar, upplevs som icke-relevant eller omöjligt att förstå (Law, 
2004, s. 143-156). Med stöd i Weick (2016) är det individens, organisationens eller 
kulturens ignorans som möjliggör att det stökiga inte förnimms eller trängs bort. Med 
ignorans avses något som faller utanför ens ’invikta’ referensramar och situerade 
utsiktspunkt.  Vad som är en stökighet går aldrig att fullt ut benämna eftersom det då 
oundvikligen omvandlas till en förenkling. 

Förenklingar    
Förenklingar kan avse vad som helst som människor gör för att dela upp, avgränsa och 
tämja komplexa och stökiga problem till en lagom stor hanterbar ’bit’ (Law, 2014; Rittel & 
Webber, 1973; Venturini, 2010). Att göra saker enkla är i sig inte något dåligt, utan snarare 
nödvändigt för att göra en komplex verklighet greppbar och hanterbar. Det är vad vi gör 
inom forskning, planering, politik och det vardagliga livet. I praktiken innebär det att 
människor planerar och förenklar saker utan att ha fullständig kunskap eller att fullt ut se 
och kontrollera konsekvenser av sitt handlande (La Porte, 1975, s. 345, refererad i Weick, 
2016, s. 333). 

En förenkling kan vara minnesanteckningar från en medborgardialog, en tjänsteskrivelse, 
en cykelbana, en byggnad, en gruppering av individer i statistiska kategorier, en 
kolonisatörs territoriella indelning av en världsdel, en teori, ett konstnärligt verk eller något 
helt annat. Med stöd i Law (2004, s. 143-156) går det att se på en förenkling som en 
utkomst av en viss sammansättning metoder och tekniker (method assemblage) där något 
iscensätts som närvarande (”enactment of presence”) genom att ge det en legitim 
beskrivning och status samtidigt som något annat blir medvetet frånvarande (”manifest 
absence”) eller omedvetet bortträngt (”absence as Otherness”) som stökigheter. Att göra 
något närvarande står i relation till en viss ’invikt’ sammansättning kunskaper, tekniker, 
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förståelse av världen. Varför en viss sammansättning har ’vikts in’ i subjektet och tillämpas 
på ett visst kan däremot vara svårare att förstå. Iscensättningar av närvarande 
förenklingsprocesser omsluts alltid av det ’omedvetna andra’, det vill säga stökigheterna 
som kan upplevas som ointressanta och omöjliga att förstå, är förutsättningen för att en 
förenkling ska vara närvarande (Law, 2004, s. 143-156). En förenkling är därmed alltid 
något relationellt och uppstår i agensen mellan subjektet som producerar kunskap och 
handlar samt den eller det som relateras till som objekt i en viss situerad praktik (Haraway, 
1998). Vad är då en förenkling och vad är inte en förenkling, hur skiljer man förenklingar 
från varandra? Problemet är att det är svårt att en gång för alla definiera förenklingens 
’start’ och ’slut’, ’innanför’ och ’utanför’ eller det ’goda och dåliga’ av förenklingens 
konsekvenser. Här görs ett försök att skilja på förenkling som tillblivelseprocess och 
iscensättning.  

Tillblivelseprocess: Enligt poststrukturalism är idén om ett autonomt, rationellt 
beslutsfattande subjekt alltför grovt förenklande och en strukturalistisk utgångspunkt alltför 
totaliserande. Beslut ’görs’ sällan rationellt utifrån framtidsorienterade val som styrs genom 
ändamålsenliga organisatoriska processer utan är snarare något som ’händer’ i 
organisationer (March, 1991). Inte heller är beslutsfattare till fullo inlåsta i språk och 
diskurs. Studiens subjektteori innebär att ’beslut’ och ’utveckling’ är uppbunden i olika 
sociala praktiker och faktorer som påverkar varandra och ’gör’ varandra. Historiska 
skeenden och praktiker är kontingent vilket innebär att de är tillfälligt fasta och alltid leder 
till något annat. Poängen är att beslut av något slag inte kan förstås inom sig själva utan 
måste förstås i relation till annat (Braidotti, 2008; Healey, 2010, s. 1-22; Law, 2014). 
Samtidigt går det att beskriva kännetecken för processen att förenkla något. En 
grundläggande funktion för institutioner - och tjänstepersoner i dessa – kan förstås som att 
fungera som en plattform för att stabilisera ’osäkerheter’ och ’stökigheter’ i samhället 
(Schön, 1971, s. 9-30). Det uppnås genom att en viss sammansättning av kunskaper, 
tekniker, metoder, rutiner och belöningssystem ’styr’ något i en viss riktning. En viss 
teknik eller metod är därmed aldrig ’neutral’ utan utgör ett visst sätt att rama in något som 
ett problem eller en lösning (Law, 2004, s. 143-156). Även externa faktorer såsom tid, 
budget, normer och tålamod påverkar processen snarare än det stökiga problemets egen 
’logik’ (Rittel & Webber, 1973). Ett visst sätt att rama in saker innebär att andra perspektiv 
och lösningar utesluts. Ju längre processen fortgår, det vill säga att en viss metod som bärs 
upp av en viss institution tillämpas, desto färre blir alternativen. Det beror rent praktiskt på 
att alternativkostnaden och prestigen som ligger i redan fattade beslut blir allt högre. Det 
uppstår  vad som kan förstås som en färdväg i en viss riktning (”path dependence”) som 
blir självlegitimerande och allt svårare att korrigera ju längre processen fortgår (North, 
1990; Pierson, 2000). Till slut blir förenklingen koncentrerad och formfast - till exempel en 
ny motorväg eller cykelbana - så att ett eftersträvansvärt tillstånd kan uppnås såsom att 
möta behovet av ökad bilism eller att stimulera minskad bilism. 

Iscensättning: När en viss förenkling tar form och iscensätts påverkar den andra skeenden 
vid en viss tid och plats. Förenklingar kan ses som något kontingent, vilket innebär att de 
konkreta handlingarna hela tiden påverkas av och påverkar något annat (Healey, 2011). 
Därför är även den mest ’naturliga’ och ’självklara’ förenklingen samtidigt ’skör’ eftersom 
det är många och komplexa relationer som har möjliggjort en viss sak och inte en annan att 
ta form (Law, 2014). Det innebär att en förenkling kan ’bryta samman’ när något oförutsett 
inträffar (Schön, 1971, s. 9-31)  
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Poängen är att institutioner, och planeraren i dessa, aldrig kan ha en allseende blick från 
’ingenstans’ i förenklingarnas processer och iscensättningar. Tvärtom är människors 
kunskap om världen alltid situerad och relationell samt därför också ofullkomlig och osäker 
(Haraway, 1998). Det är förenklingar som görs, vilket leder till en insikt: Om världen alltid 
har varit och alltid är ’stökig’ kan det ses som mindre relevant att fokusera på dessa 
’stökigheter’ och mer relevant att fokusera på de begränsade kunskaper och tekniker som 
tillämpas i beslutssituationer för att göra saker enkla (Law, 2014). För att uppnå det kan de 
skavningar som kan uppkomma mellan förenklingar och stökigheter vara en ingång för 
självreflektion.  

Skavningar     
Som har förklarats kan världen betraktas som något ständigt ’stökigt’, ’komplext’, ’rörigt’ 
och ’oförutsägbart’ (Braidotti, 2008; Funtowicz & Ravetz, 1993; Law, 2014; Ravetz, 2006 
Rose, 1998; Urry, 2005; Venturini, 2010;). Det är i praktiken inte möjligt att hantera alla 
värderingskonflikter, politiska kontroverser, rörlighet och föränderlighet som kännetecknar 
planeringspraktik (Law, 2014). Vi måste  göra saker enkla. Detta innebär att situationer 
uppstår där händelser, processer eller värderingar ställs mot varandra vilket kan ’störa’ 
subjektiveringens ’invikningar’ (Braidotti, 2008) med följden att ’veckandet’ krånglar. 
Skavningar hos individen uppstår när det sker en ’dubbelbindning’ (’double bind’) inom en 
individ, det vill säga en situation då två eller flera kontrasterande ’invikta kartor’ med olika 
principer appliceras samtidigt inom ett subjekt (Shaw, 2015). Sådana situationer innebär att 
din kropp ’berättar’ för dig när det finns en ingång till en ’tröskel’ att förnimma gränser och 
gränsövergångar (Braidotti, 2008) ’mellan’ förenklingen och stökigheten.  

Skavningar är alltid en unik erfarenhet. Eftersom alla är unikt ’veckade’, det vill säga bär 
på en unik uppsättning ’invikta’ subjektkomponenter (Braidotti, 2008; Guattari, 1993, 
refererad i Shaw, 2015; Haraway, 1998; Rose, 1998, s. 22-40) som på olika sätt kommer att 
möta och resonera med olika situationer man hamnar i, kan det uppstå skavningar inom en 
individ som en annan individ inte förnimmer (Law, 2000). Skavningar är därmed en 
förmåga som alla har. Deleuze och Guattari beskriver det skavande ’schizo-analytiskt 
undermedvetna’12 som en ’inre region’ som alla kan ha tillgång till (Deleuze, 1990, s. 137-
171; Deleuze och Guattari 2009). Skavningar är alltid en känsla. Det är kroppens sätt att 
’berätta’ att den förnimmer en konfliktyta eller befinner sig nära en gräns av något slag 
(Braidotti, 2008). Problemet, som Deleuze och Guattari (2009), visar är att människor 
många gånger har en ovilja att uppmärksamma skavningar eftersom samhällets normer kan 
bidra till uteslutning från ett socialt sammanhang och på samma gång kan människor som 
ger uttryck för sina skavningar anses problematiska eller ’sjuka’ av ett kollektiv. Festinger 
(1962, s. 1-31) framhåller vidare att individer generellt strävar mot inre konsonans och 
harmoni. När individen blir involverad i något som känns ’fel’ i relation till vad denne 
uppfattar sig veta och tycka infinner sig överlag ett tillstånd av stress och obehag. Individen 
strävar därför aktivt efter att undvika situationer och information som kan leda till att denne 
konfronteras med motsatta värden samt reducerar inre dissonans när den väl uppstår.  

För Deleuze och Guattari är människors strävan efter reduktion av dissonans inte 
meningsfull; den är snarare ett fruktlöst försök att lösa en typ av problem som i grunden är 
olösbart. ’Rationella’ försök att hantera friktioner kan vara hindrande snarare än behjälpliga 
just eftersom de bygger på ett visst invikt koncept. Deleuze & Guattari utvecklade just ’ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  vilket	  bör	  tolkas	  som	  en	  metafor	  för	  ett	  splittrat	  undermedvetet,	  och	  inte	  ett	  medicinskt	  patologiskt	  tillstånd.	  
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schizo-analysen’ som en reaktion på den traditionella psykoanalysens strävan efter 'helhet'. 
Det skavande tillståndet, blandningen av paranoia, frenesi och självdestruktivitet som 
uttrycker samtiden är för dem istället en möjlig ingång att förnimma trösklar till något 
’annat’. Istället för att sträva mot en omöjlig helhet så syftar ’schizo-analysen’ till att 
undersöka klyvningar och konflikter, både på det psykologiska och sociala planet. Syftet är 
inte att ’lösa’ eller ’hela’ dessa för att uppnå en solid helhet (vilket inte är möjligt eftersom 
nya konflikter ständigt kommer att uppstå), utan för att istället hitta möjligheter till nya 
kreativa kopplingar mellan olika tendenser, synsätt och positioner (Deleuze, 1990, s. 137-
171, Deleuze och Guattari, 1972, refererad i Braidotti, 2008, s. 29; 1980; Deleuze & 
Guattari, 2009). Skavningar och obehag ska därför inte undvikas utan uppmaningen är att 
det ur dessa kan uppstå möjligheter att självreflektera kring de förenklingar som är i process 
eller redan är iscensatta – samt även en ingång för att medvetandegöra en del av de 
stökigheter som dessa förenklingar tränger bort.  

Från reflektion till diffraktion och tricksterobjekt 
Ordet reflektion kan spåras till latinets ’reflectere’, böja och vända samt ´re´ åter och 
tillbaka. Ursprungligen var det en term inom optik som avsåg hur en spegel eller blank 
vattenyta gör att ljuset återvänder (Bengtsson, 2007, s. 87). Att reflektera i arbetet 
framställs i många sammanhang som något värdefullt, vilket bland annat centrala tänkare 
inom området som Argyris och Schön (1978), Schön (1971; 1983) och Forester (2012) 
framhåller. Schön (1983, s. 3-75) gjorde en åtskillnad mellan reflektion-i-handling som 
handlar om problemlösning av en uppgift medan den utförs samt reflektion-över-handling 
som avser reflektion i efterhand. För att uppnå en reflekterande praktik menar Schön (1971) 
att centrala delar av institutionen behöver	   vara	   uppmärksam på när det uppstår 
förändringar och idéer av värde i periferin, samt vid behov fånga upp och låta dessa bli del 
av policy: ”The movement of learning is as much from periphery to periphery, or from 
periphery to center, as from center to periphery” (Schön, 1971, s. 177-178). Oavsett vilken 
typ av reflektion som avses menar vissa tänkare att reflektion alltid förutsätter distans 
(Bengtsson, 2007, s. 81-96), det vill reflektion-över-handling. Samtidigt går det att 
argumentera för att även reflektion-över-handling alltid sker i handling. Därmed diskuteras 
nu hur reflektion kan förstås om spegeln eller den blanka vattenytan så att säga är 
’splittrad’.  

Här tas stöd i Haraway (1997, s. 267-274) som använder sig av en annan optisk term, 
diffraktion, som avser ett fenomen där ljusstrålar korsas, samverkar och producerar nya 
mönster. Diffraktion bör här förstås i relation till att subjektets kunskap och handling alltid 
är situerad och syftar till att beteckna produktionen av skillnadsmönster i världen – det vill 
säga inte enbart reflektioner av en singulär värld där ’allt blir klart’ i ljuset av en specifik 
idé eller teori, utan istället ett mer kreativt och ömsesidigt återverkande brytande av olika 
idéer, tankemönster och intryck mot varandra – vilket genererar utrymmen för nyskapande. 
Diffraktion är också en metafor för subjektets splittring och motsägelser: ”Unlike 
reflections, diffractions do not displace the same elsewhere[…] Rather diffraction can be a 
metaphor for another kind of critical consciousness […] to making a difference and not to 
repeating the Sacred Image of the Same (Haraway, 1997, s. 272). För att uppnå en 
diffraktiv process uppmanar Haraway att närma sig ’narrativa konversationer’ mellan 
observatörer samt mellan observatören och objektet som ger utrymme för överraskningar 
utifrån en insikt att observatören inte själv kan ansvara för en helhetsbedömning av världen. 
I dessa konversationer existerar alltid ’stökigheterna’ och det ’omedvetna andra’ vilket 
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Haraway (1997, s. 125-130; 1998, s. 575-599)	  benämner tricksterobjektet. Tricksterobjektet 
kan förstås som ett gränsfenomen som utmanar rådande normer och gränserna mellan 
subjekt och objekt, mellan det levande och icke-levande. I en rörlig värld ligger därför 
hoppet för ansvarsfull politik och planering enligt Haraway i att lära sig ’konversera’ med 
tricksterobjekt. Det innebär att ge rum för de överraskningar och ironier som är kärnan av 
all kunskapsproduktion (Haraway, 1998, s. 575-599). 

Huruvida tricksterobjektet eller stökigheten framträder står i relation till subjektets egna 
unika ’inre’ veckningar av den splittrade och motsägelsefulla ’utsidan’ (Braidotti, 2008; 
Haraway, 1998; Rose, 1998; Shaw, 2015). Det är subjektets unika ’veckningar’ som 
påverkar vad som förnimms och huruvida en viss förnimmelse kommer att uppfattas som 
tricksterobjekt eller som något förgivettaget självklart. Vad som är ett tricksterobjekt för 
någon kan helt enkelt vara en självklarhet för någon annan, och det som för en viss person 
kan uppfattas som givet vid ett visst tillfälle kan i ett annat senare sammanhang träda fram 
som ett tricksterobjekt. Istället för att rikta intresset mot evidensbaserat resultat, valid 
kunskap eller andra ’fakta’ blir det därför som Weick (Kessler & Bailey, 2007; McKenna, 
Rooney, & Boal, 2009, refererad i Weick , 2016, s. 440) föreslår viktigt att försöka närma 
sig vad som ignoreras när sådana anspråk görs:  ”…the essence of wisdom is in knowing 
that one does not know, in the appreciation that knowledge is fallible, in the balance 
between knowing and doubting…" Skavningar kan därmed ses som en startpunkt  för att 
reflektera, eller diffraktera, kring varför en förnimmer något men inte något annat, det vill 
säga gränserna mellan förenklingar och stökigheter där tricksterobjekt alltid är närvarande. 
När en diffraktionsprocess har påbörjats övergår skavningar till ’svaga signaler’. 
Skavningar kan även förnimmas genom ’starka signaler’. Detta vidareutvecklas nedan.  

Starka signaler  
Med ’starka signaler’ avses kollektiva konflikter inom organisationer, institutioner och 
ibland hela samhällen eftersom det som står på spel kan vara grundläggande uppfattningar 
om normer, moral, tro, världsordning och verklighetsuppfattning (Bateson, 1973, refererad 
i Shaw, 2015; Venturini, 2010). Ibland ger dessa störningar upphov till offentliga debatter, 
ibland hanteras de genom demokratiska förfaranden men ofta är de konfliktfyllda och 
våldsamma. Venturini uppmanar den som är intresserad av en viss del av samhället att dyka 
in i kontroversens ’magma’:  

As the rock in magma, the social in controversies is both liquid and solid at 
the same time… in magma solid and liquid states exist in a ceaseless mutual 
transformation; while, at the margins of the flow, the lava cools down and 
crystallizes, some other solid rock touched by the heat of the flow melts and 
becomes part of the stream. (Venturini, 2010, s. 264). 

	  
Orsaker till att kontroverser och konflikter uppstår kan förklaras med stöd i Mouffe (2005, 
s. 8-34) som argumenterar för en så kallad ’pluralistisk agonism’. Genom att skilja mellan 
’politik’; de formella institutioner och procedurer som organiserar samhället, och det 
’politiska’; motsättningarna i den sociala sfären, menar Mouffe att när det ’politiska’ inte 
hanteras inom ’politik’ – kan det omvandlas till konflikt och kontrovers. Mouffes 
resonemang kan vidareutvecklas med hjälp av Bruno Latours (2005) distinktion mellan å 
ena sidan de frågor som människor anser vara angelägna (”matters of concern”) - vår oro, 
vad vi bryr oss om, vad vi strävar efter och hur det berättas – och å andra sidan etablerade 
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fakta och sakkunskap (”matters of fact”). Latour förstår ’fakta’ som konstruerade fenomen, 
tillfälliga sammansättningar som människor samlas kring. Med en sådan förståelse är 
politik något mer än en formell demokratisk arena, ett yrke eller ett samhällssystem utan en 
omsorg för hur saker blir en del av en offentlighet. Det finns många offentliga arenor inom 
kultur, konsumtion, forskning och samhälle som inte är formellt politiska men där 
gemensamma angelägenheter och konflikter tar form och förändras. Uppmaningen är att 
närma sig sådana praktiker, nätverk och plattformar för att förstå hur, vad och varför något 
får status som en offentlig angelägenhet och en tillfälligt konstruerad fakta som därmed kan 
bli till föremål för samhällets politiskt styrda institutioner. Konflikter kan därmed ses som 
något ständigt existerande – en del av de ständiga övergångarna mellan tillfälligt ’solida’ 
förenklingar och ’rörliga’ stökigheter i ’magman’ (Venturini, 2010); en del av de ständiga 
sociala motsättningarna utifrån vad olika människor ser som angeläget inom det ’politiska’ 
(Latour, 2005; Mouffe, 2005). Frågan är därför inte om det existerar konfliktpunkter eller ej 
i en viss situation utan, som Silvio O. Funtowicz och Jerome R. Ravetz (1993) framhåller, 
huruvida de ständigt existerande konflikterna i samhället är synliga eller inte för experter 
inom institutioner och i vissa fall blir till ’starka signaler’. Ravetz (2006) bygger vidare på 
detta och menar att friktioner blir alltmer framträdande i vår tid eftersom vi står inför olika 
samhällsomställningar för att klara av en hållbar utveckling. Därför behöver institutioner 
verktyg för att förstå varför saker går fel för att därigenom stärka kapaciteten inför framtida 
problematiska situationer. Därmed övergår jag till ’svaga signaler’. 

Svaga signaler 
Skavningar kan ses som att ’kroppen berättar’ att den står inför en tröskel till något 
(Braidotti, 2008). Fredrik Svenaeus (2009) förklarar att känslan har en viss riktning och 
öppnar upp världen på ett visst sätt. Även den mest faktaspäckade utredningen har sin 
grund i en känsla av att exempelvis något är ’fel’ och behöver förändras. Med 
poststrukturell subjektteori är det subjektets förvärvade ’invikta’ kartor som ger riktning för 
hur känslan ’öppnar upp världen’. En skavning kan övergå till ’svaga signaler’. Med det 
avses skavningar som hos en individ börjar avkodas och bli till ledtrådar om något 
bortträngt  - det vill säga en förnimmelse om existensen av någon form av tricksterobjekt 
som kan leda till vad som kan uppfattas som en oväntad, komplex eller kanske 
problematisk situation. Weick (2016) menar att svaga signaler som potentiellt kan förutse 
svåra och problematiska situationer i sig inte bidrar till en bättre utkomst. För att skapa 
skillnad behöver ytterligare två processer igångsättas: att ge röst för en skavning och att 
söka efter alternativa perspektiv. Att ge röst för sin skavning gör att potentiella problem kan 
omsättas till konkret handling. När det uttalade ’felet’, ’problemet’ eller dilemmat blir 
tillräckligt synliggjort övergår det till att bli ett ’föremål’ i sig själv som en grupp behöver 
hantera på något sätt. När alternativa perspektiv söks, kan deltagares 
subjektiveringsprocesser och ’veckade kartor’ störas så att de omvärderar situationen och 
uppmärksammar spår som tidigare har ignorerats. Att vara lyhörd för sina skavningar blir 
därför mer komplicerat eftersom ’röst’ och ’sökande’ är nödvändigt för att skavningars 
värde som svaga signaler ska ha någon faktisk betydelse för verksamheten (Weick, 2016).  

Ovan har begreppen reflektion, diffraktion, tricksterobjekt samt starka och svaga signaler 
diskuterats. För planeraren är det dock inte tillräckligt att förnimma och diffraktera 
skavningar och signaler, det krävs också att dessa omvandlas till handling. En fråga är om 
det finns något planeraren kan luta sig mot när överväganden om bättre och sämre görs.  
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Situerad etik  
Poststrukturalistisk etik är inte inriktad mot universella rättigheter, distributiv rättvisa för 
alla eller vad som står i lagboken 13  – utan istället hur politisk agens, makt och 
maktrelationer kan förstås med avsikt att göra saker ’bättre’ i konkreta situationer. Detta 
’bättre’ kan förstås som en ambition att hitta andra modeller än det universella 
västerländska tänkande, etik och praktik som har genererat vår samtids ekologiska, 
ekonomiska och sociala kriser. Poststrukturalismen är därmed grundad i ett ansvarstagande 
bortom en lättja att ta till singulära koncept och istället möta motsägelserna i vår samtid 
(Braidotti, 2008). Det är här viktigt att poängtera att denna etiska inriktning inte ska förstås 
som en typ av värderelativism. En grundläggande kritik mot postpositivistiska traditioner är 
att universella värderingar är satta ur spel. Med en liberal, individualistisk, humanistisk 
utgångspunkt är det ett rationellt och medvetet ’jag’ som kan garantera politiskt ansvar och 
upprätthållande av värden (Braidotti, 2008). Men om det visar sig att det grundläggande 
konceptet som ’bär upp’ denna praktik, det vill säga den ’invikta’ ontologin om en fri 
individ i singulär värld, visar sig svårförenlig med majoriteten av verkliga livserfarenheter 
– vilket hävdas inom poststrukturalism – faller också de universella antaganden som detta 
koncept möjliggör. Ifrågasättandet av bristerna med västerländska humanistiska etiska 
värderingar, exempelvis Baumans (1991) kritik av ett dominerande instrumentellt-rationellt 
tänkande, innebär inte att poststrukturalism frånsäger sig värderationellt tänkande. Poängen 
är snarare att visa effekter av en viss ’invikt’ ontologi i en konkret praktik och att vid behov 
tänka kring alternativ. Att erkänna världen som ’stökig’ (Law, 2014) och ’rörig’ (Law, 
2004) innebär ett synsätt att det finns ’flera verkligheter ’ och olika värdesystem som 
människor sätter i spel på varierade sätt i konkreta situationer. Det innebär att en ’godhet’ 
kan erkännas, men endast inom en specifik praktik enligt vissa synsätt och kriterier. Det 
innebär också att inte ta förgivet vad som är ’universellt’ utan att söka utforska vad det 
innebär att utifrån sin situerade position agera ansvarsfullt mot det bättre i en värld där flera 
oförenliga ’sanningar’ och ramverk som fastställer vad som är  ’bra’ och ’dåligt’ är 
applicerbara. Poängen med studiens version av poststrukturell subjektteori är just att 
uppmärksamma motsägelser och stökigheter inom subjektet och samhället i stort vilket 
ibland ’drabbar samman’ och leder till skavningar men ibland ’hålls samman’ som en 
förenkling. Att tänka kring subjektivitet som något ofullständigt och splittrat ger potential 
för social, politisk och kulturell förändring genom att utforska alternativ så att nya former 
av social interaktion kan utvecklas. Inom ramen för avhandlingen handlar detta framförallt 
om hur planeringspraktik, genom att uppvärdera skavningar, kan diffraktera kring befintliga 
förenklingsprocesser och initiera alternativa förenklingsprocesser som utvecklar platser och 
människor i nya riktningar.  

Olika sätt att förenkla saker 
I föregående avsnitt redovisas poststrukturell subjektteori för att teoretiskt rama in hur det 
reflekterande subjektet kan förstås samt skavningars etiska värde som svaga signaler mellan 
förenklingar och stökigheter. Nu vidareutvecklas den teoretiska ramen genom en 
nedbrytning i planeringsfältet för att sätta ord på praktiken att göra saker enkla. Enligt Law 
(1994, s. 1-30) är det möjligt att tänka i termer av olika ’sätt att styra’ (”modes of 
ordering”) vilket kan beskrivas som olika sammansättningar kunskaper, tekniker och etiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  En	  poststrukturalistisk	  etisk	  ansats	  utesluter	  inte	  sådana	  resonemang	  och	  ställningstaganden,	  men	  
de	  är	  inte	  i	  fokus.	  
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ramverk om hur en hanterar världen. I studien undersöks ’sätt att styra’ med hjälp av 
begreppet persona. Begreppet persona kan förstås som en roll (i ett skådespel) eller person 
som är i spel14. För Weber omfattar en persona en sammansatt tradition av idéer, etos och 
kunskaper som planeraren kan ikläda i yrkesvardagen och låta sig vägledas av (Weber, 
1978, I 1404, refererad i du Gay, 2000, s. 79). Utöver Weber tas stöd i Schön (1982) för att 
beskriva en viss persona som ett upprätthållande av en ’sammansättning’ kunskaper-i-
handling där en kunskap, teknik och yrkesroll är uppbundna i, och legitimerar, varandra 
vilket därmed skapar ett visst ’sätt att styra’.  

Att planeraren ikläder sig och upprätthåller en viss persona sker mer eller mindre medvetet, 
i betydelsen att en viss personas ramverk kan ses som ’veckade’ kartor’ i en människas 
subjektiveringsprocess. Med stöd i Law (1994, s. 73-93) är samtidigt viktigt att framhålla 
att en viss persona inte ’styr’ en yrkespraktik som en dominant  hegemonisk ideologi. 
Snarare sätts en persona i spel i praktiken av planerare i relation till den omvärld de ser sig 
verka i. Personor är därmed inte några självständigt existerande enhetliga fenomen, utan är 
teoretiska abstraktioner, förenklingar som har skapats för att sätta ord på mönster som 
planerare så att säga skapar ’själva’, där ’självet’ kan ses som samproducerat i komplexa 
sociala och materiella processer (Law, 1994, s. 73-93). När en planeraren agerar på ett visst 
sätt är det därmed också vissa bredare sociala och materiella processer som aktiveras, 
kanaliseras och mer eller mindre kreativt reproduceras. Utkomsten av att en viss personas 
idéer, etiska ramverk och tekniker sätts i spel är en viss typ av förenkling, det vill säga att 
något som iscensätts som närvarande och ges en legitim status samtidigt som något annat 
blir medvetet frånvarande eller omedvetet bortträngt som stökigheter (Law, 2004, s. 143-
156). Ett visst sätt att förenkla saker är samtidigt inte det enda givna, utan det finns i princip 
alltid andra sätt att hantera ett visst material eller situation. En viss personas 
’sammansättning’ av kunskaper som sätts i spel kan därför ’hålla ihop’ och vara stabilt vid 
en viss tidpunkt men också omskapas och falla ’i bitar’ vid en annan tidpunkt. Genom att 
spåra kännetecken inom och mellan olika personor kan jag som forskare söka efter 
återkommande likväl som avvikande mönster i min planeringspraktik som förkroppsligas 
hos mig och sätts i spel i olika situationer (Law, 1994, s. 73-93). 

Sammanfattningsvis är poängen med begreppet persona att visa hur en genom att ikläda sig 
en viss sammansatt planeringspersona styr och förenklar saker på ett  visst sätt i vissa 
situationer. Teori om olika planeringstyper används för att teoretiskt identifiera tre 
övergripande typer av planeringspersona: en central persona, en kommunikativ persona – 
av varianterna ’neutral mellanhand’ och ’sakförare’ - samt en entreprenöriell persona. 
Respektive persona är förenat med ett visst typ av vetande, kunnighet och grundläggande 
värderingar som påverkar planerarens praktiska klokhet. Utifrån planeringspersonors egen 
utblickspunkt är den ’goda planeraren’ den som låter sig vägledas av och entydigt antar just 
denna personas förespråkares uppsättning kunskaper, kunnigheter och etiska ramverk. Det 
betonas att studiens tre personor och därmed sätt att ordna och förenkla stökigheter bygger 
på en teoretisk indelning.  I teorin finns det fasta och rigida kopplingar mellan olika etiska 
ramverk, vetande och kunnigheter som hålls samman inom de tre självreglerande persona 
som har identifierats. I praktiken kan det dock se annorlunda ut. I analysarbetet försöker jag 
både läsa av situationer där jag kan ha varit den ’gode’ konsekvente planeraren där ’saker 
verkar hänga ihop’ samt i andra situationer kan ha varit ’den inte fullt så gode’ 
inkonsekvente planeraren där ’saker inte håller samman’ och skaver.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Svenska	  Akademiens	  ordbok,	  Spalt	  P	  704	  band	  20,	  1952	  
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I tabell I som avslutar detta kapitel följer en summerande och översiktlig modell av olika 
planeringspersonor som utvecklar dessa i relation till teorin om tre kunskapsformer och tre 
planeringstyper.  

Vetande, kunnande och praktisk klokhet 
I Aristoteles verk Den nikomachiska etiken (2012, s. 161-186) görs en uppdelning i flera 
olika kunskapsformer. Några av dessa är vetande, kunnighet och praktisk klokhet. Av dessa 
kunskapsformer är för Aristoteles praktisk klokhet, förmågan att göra kloka bedömningar, 
särskilt eftersträvansvärd. Dessa begrepp används för att utifrån mitt praktiska handlande 
såsom det beskrivs i empirin sortera olika komponenter inom de tre planeringstyper som 
introduceras i efterföljande avsnitt. 

Vetande	  
Episteme, eller vetande och vetenskap, handlar om att teoretiskt ’veta att’. Aristoteles 
menar att epistemiskt vetande berör det som är evigt (Aristoteles , 2012, s. 161-186). Det 
handlar om kunskap som rör det som är konstant, exempelvis en viss matematisk formel 
(Nilsson, 2009). Det är också kunskaper som kan läras in genom att ta del av teorier. För 
Aristoteles är innebörden av det att även någon som är oerfaren inom ett område kan nå 
mycket långt genom att besitta en viss uppsättning episteme som kan appliceras i alla 
situationer. Episteme är alltså en pålitlig form av kunskap som rör generella abstraktioner 
av saker som inte är föränderliga. För en forskare som närmar sig planeringskunskap utifrån 
en förståelse av denna som episteme ser således avsikten med sin forskning som en 
ambition att avtäcka universella och konstanta lagar om planering, och för en 
planeringspraktiker att arbeta utifrån dessa (Flyvbjerg, 2004). 

I denna avhandling används begreppet episteme något bredare för att beteckna mer eller 
mindre formaliserade påståenden om ‘så här funkar det’ inom planering och 
samhällsutveckling, exempelvis klusterteorier, postkoloniala idéer, demokratiteorier. 
Planeringspraktik omgärdas av en bred cirkulation av sådana ’episteme’. Det är till och med 
möjligt att betrakta planering som ett ’berättande’ av framtidsorienterade texter om ’hur 
saker funkar’ uttryckt i analyser, planer, strategier och andra dokument som sätts i spel med 
avsikt att beskriva och påverka samhället på ett visst sätt (Throgmorton, 1996, s. xiii-xvii). 
För att ge en kort historisk återblick kan framhållas att till mitten av 1900-talet 
rättfärdigades spridning av planeringsidéer utifrån en idé om en singulär, universellt giltig 
färdväg mot mänsklig och samhällelig förbättring där den moderna planeraren genom 
teknisk expertis kunde uppnå en viss ’utveckling’ enligt förutbestämda antaganden om 
’modernisering’ (Healey, 2011). I takt med ökad urbanisering och ökad globalisering har en 
västerländsk planeringshegemoni alltmer luckras upp med följden att idéer cirkulerar i olika 
riktningar mellan flera nivåer, aktörer och kanaler (Healey, 2010). Tron på en universellt 
giltig linjär färdväg mot ekonomisk och social utveckling ersätts allt mer av ett intresse för 
splittring, komplexitet, rörighet och mångfald där ’utveckling’ uppstår i specifika 
sammanhang mot svårförutsägbara framtider (Healey, 2011). Således är dagens 
planeringspraktik ett sammanhang där många olika episteme om ’hur det funkar’ är i 
cirkulation på en och samma gång. 
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Kunnighet 
Techne, eller kunnighet, handlar om att praktiskt ’veta hur’. För Aristoteles är kunnigheten 
som kunskapsform en produktionsprocess avskild från målet, det vill säga en fråga om 
’medel’. Värdet av kunnigheten avgörs av hur förträffligt hantverket utförs, inte om målet 
är bra eller dåligt (Aristoteles, 2012, s. 161-186).  Techne rör alltså själva genomförandet 
att framställa något – och inte användningen av den vara eller tjänst som tas fram. Det är en 
kunskapsform som kan uppdras till någon annan att utföra i enlighet med vissa 
instruktioner likt en komponent i ett större maskineri (Nilsson, 2009). Techne är i 
yrkessammanhang en nödvändig kunskapsform - den ’gode  hantverkarens’ kunskap – men 
kan också ses i förhållande till ofria människor som genom historien har utfört och utför ett 
visst arbete utan insyn eller påverkan på motivet och resultatet av det som görs. Svenaeus 
(2009) menar att en kunnighet är personlig och något som erövras i det praktiska arbetet i 
förhållande till den gemenskap där hen agerar. Den praktiska kunnighet som till exempel en 
planerare har upparbetat kan inte enkelt mätas eller omsättas till riktlinjer och teori.  

För en forskare med intresse för techne kan motivet vara att utveckla bättre metoder för 
planering utifrån en instrumentell rationalitet där ’bättre’ definieras i förhållande till de 
värden och mål av de som ’anlitar’ planeraren (Flyvbjerg, 2004), exempelvis politiska mål 
och uppdrag som planeraren ska utföra. Det är som sagt ingen lätt uppgift. När någon 
genom hårt arbete förvärvar erfarenheter om något skapas en intuitiv känsla och förmåga. 
Detta är den praktiska kunnigheten och kan därmed för forskaren också leda till frågor om 
vilken storts kunnighet planeraren besitter som löser en oväntad konflikt på ett bra sätt. 
Eftersom techne i första hand avser den kunskap som inte är teoretisk så kan forskaren 
undersöka, uppvärdera och försvara människors förvärvade praktiska hantverkskunnande 
(Svenaeus, 2009).	  	   

Inom ramen för avhandlingen används begreppet kunnighet för praktiska tillvägagångssätt 
såsom att genomföra en medborgardialog eller ta fram en tjänsteskrivelse.  

Praktisk klokhet 
Fronesis, eller praktisk klokhet är förmågan att pragmatiskt ’veta när’. För Aristoteles 
(2012 s. 161-186) är den kloka personen den som i sitt handlande överväger vad som är 
gott och ont för dem själva och för människan i allmänhet. Klokhet skiljer sig från vetande 
(episteme) och kunnighet (techne) eftersom det goda handlandet har ett självändamål. Vad 
som är gott bedöms inte av den evigt vetande eller av den förträfflige hantverkarens 
kunnighet. De personer som sköter administrativa och politiska värv förutsätts av 
Aristoteles att vara kloka. Klokheten är en dygd eftersom klokheten handlar hur saker kan 
förhålla sig annorlunda;  

Vetande är den inte, emedan det som utförs kan förhålla sig annorlunda, 
och kunnighet är den inte på grund av att handlingen och framställningen 
är olika till sin natur. Vad som återstår är… en disposition att handla i 
förening med en riktig tanke om vad som är gott och ont för människan… Vi 
förutsätter också att de personer som sköter administrativa och politiska 
värv är sådana som han. (Aristoteles, 2012, s. 168).  
 

Därmed berör fronesis friheten att göra vägval i konkreta situationer. Det som då avses är 
inte enbart hur saker kunde ha varit annorlunda utan att förändras – vad som kan betecknas 
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som kontingent i svag mening - utan om hur det som kan vara annorlunda påverkas och 
definieras av ett konkret fronetiskt agerande – kontingent i stark mening. Det är den 
sistnämnda handlingen om att göra skillnad som kan betecknas som en praktiskt klok 
handling (Nilsson, 2009). Ett annat sätt att uttrycka klokhet är att det avser den 
intellektuella förmågan att göra en etisk bedömning av hur det vi vet (episteme) och det vi 
kan (techne) kan tillämpas i nya konkreta situationer (Flyvbjerg, 2004). Fronesis släktskap 
till etik och politik gör den till en i grunden annorlunda kunskapsform än de övriga två 
(Badersten, 2008). Praktisk klokhet avser inte allmängiltiga moraliska principer och 
företeelser, utan om att utveckla en förmåga att göra bedömningar i specifika situationer i 
det praktiska handlandet. Den praktiska klokhetens överläggning, beslut och handlande 
behöver därmed nödvändigtvis inte anses som goda. Beslutet måste anses bra i relation till 
en viss uppsättning värden och intressen i ett visst sammanhang så att det ’goda’ och 
’dåliga’ får en mening  (Flyvbjerg, 2004). 

Vidare noterar Flyvbjerg (2004) att medan episteme har en nutida användning i form av 
begreppet epistemologi och techne i form av begreppet teknologi så finns det ingen 
motsvarande modern derivata av begreppet fronesis. Det kan förstås som uttryck för att en 
instrumentell vetenskaplig och teknisk rationalitet är dominerande i modernt västerländskt 
tänkande vilket strider mot Aristoteles, Webers och andra tänkares antaganden om att 
balansen mellan instrumentell rationalitet och värde-rationalitet, den balansgång som 
begreppet fronesis syftar till att beteckna, är grundförutsättningen för en välfungerande 
organisation och samhällsbygge. Samtidigt är praktisk klokhet, likt praktisk kunnighet, en 
förmåga som är svår att omvandla till vetenskaplig kunskap, episteme. Som Badersten 
(2008) påpekar är det på motsvarande sätt en förmåga som inte kan läras in utifrån 
allmängiltiga teorier. En fråga är då om det är möjligt att vägleda planerare att bli praktiskt 
kloka. Svaret för Aristoteles (2012, s. 171) är att ens fronetiska karaktär utvecklas genom 
att användas och i studien undersöks om det finns organisatoriska och individuella sätt att 
underbygga ’gymnastik’ av fronesis.  

För att summera avser praktisk klokhet förmågan att göra etiska bedömningar om 'bättre' 
och 'sämre' på ett reflexivt sätt utifrån vad som bedöms som viktigast i en situation, det vill 
säga hur saker bör ordnas och förenklas i ett visst läge. I avhandlingen undersöks hur olika 
etiska ramverk kan påverka planerarens praktiska klokhet när denne agerar inom ramen för 
en viss planeringspersona. Här kan noteras att Schön (1982) framhåller att ett visst ramverk 
för kunskap-i-handling, i studien en viss sammansatt persona, har konsekvenser för 
planerarens möjlighet att reflektera-i-handling. För att möjliggöra reflektion-i-handling och 
uppnå en ’reflekterad kunskap’, vilket för studien ligger när ett praktiskt klokt handlande, 
föreslår Schön (1982) ett lärande som innebär att tillämpa ett ramverk där olika perspektiv 
bryts mot varandra samt där ’fel’ och ’störningar’ kan prövas offentligt. Därför prövas i 
studien hur olika personors etiska ramverk begränsar eller möjliggör praktisk klokhet.   

Central, kommunikativ och entreprenöriell planeringspersona 
Hur språket används för att konceptualisera organisationer, planering och styrning har 
betydelse. Från ett tidigt skede inom organisationsstudier användes ’maskin’ som metafor 
för offentliga organisationer (Parker, 1993, s. 69 och Self 1997, s. 9 refererad i du Gay, 
2000, s. 116-117) Den ansvarsfyllda politikern var maskinoperatör och byråkrater 
jämfördes med kuggar, hjul och andra mekanismer. Idag utmanas  ’maskinen’, både 
gällande hur den ska organiseras, hur den språkligt ska benämnas, och vad ses som ett gott 
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uppträdande inom den. Detta finns det olika idéer om, vilka presenteras i kondenserad 
format nedan i form av planeringspersonor. Tre planeringspersonor introduceras; en central 
persona, en kommunikativ persona – som ’neutral mellanhand’ eller ’sakförare’ – samt en 
entreprenöriell persona. I ljuset av tänkare och teorier som lägger grund för respektive 
persona kan den ’gode’ planeraren förstås som den som strävar mot att anpassa sig till en 
viss persona. 

Den centrala planeraren 
Schön (Scott, 1969, refererad i Schön 1982 s. 353) förklarar att stadsplanering växte fram 
som fackområde och profession i början av 1900-talet men kan historiskt spåras till 
uppkomsten av stadsstaten. I takt med ökad urbanisering inrättades i länder som USA och 
England planeringsfunktioner på statlig och kommunal nivå. I efterkrigstiden, delvis som 
en förlängning av militär och ekonomisk planering i västerländska länder, breddades central 
planering till att även omfatta frågor om stadsförnyelse, transport, utbildning, hälsa och 
andra välfärdsområden. Planeraren var en ’centralbyråkrat’ som hade tillgång till 
förvaltningar och aktörer som implementerade planer samt mottagare som drog nytta av 
dem. Planerarens ’kunskap-i-handling’ var inriktad mot att rama in mål, formulera 
föreställningar om en önskvärd framtid, beskriva problem, ta fram strategier och 
handlingsvägar, analysera hindrande faktorer som måste undanröjas och förutse 
konsekvenser av handlingar. Planerare blev även involverade i politiska dilemman kring att 
’sälja’ och ’förankra’ planer. Vidare utgick planeringen ifrån två antaganden: det finns en 
tillräcklig konsensus i det allmänna intresset för att bedöma mål och inriktning, det finns en 
uppsättning kunskap som är relevant för att utföra central planering (Schön, 1982). 

Framväxten av denna planeringsmodell kan förstås som en del av etableringen av den 
’klassiska’ byråkratin i västerländska stater. Det som var centralt för Weber, som ibland 
benämns ’byråkratins fader’, var att skapa en byråkratisk struktur som upprätthåller det 
representativa demokratiska systemet. Policy måste vara politikens sfär och byråkratin 
måste vara fri från partipolitisk influens, personliga intressen och korruption vilket var ett 
relativt utbrett samhällsproblem i det historiska sammanhang som Weber verkade i (du 
Gay, 2000, s. 114-135). Weber framhåller byråkratins ”tekniska överlägsenhet över alla 
andra organisationsformer” (Weber, 1987s. 73). Byråkratin liknas vid en maskin bestående 
av kuggar, hjul och mekanismer (du Gay, 2000, s. 114-135). Som komponent i det 
maskineriet betecknas byråkraten av ”precision, snabbhet, entydighet, kännedom om 
akterna, kontinuerlighet, disrektion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner 
och minskade materiella och personella kostnader” (Weber, 1987, s 73). Exempel på 
generella kunskaper som byråkraten måste vara utbildad inom är exempelvis juridik, 
administration, förvaltning och andra specialiserade fackkunskaper. Byråkratens arbete äger 
rum på en byrå, det vill säga ”totaliteten av de ämbetsmän, som är verksamma vid en 
myndighet, tillsammans med den materiella utrustningen och akterna” (Weber, 1987, s 59). 
För Weber är innebörden av att vara objektiv inom byrån bland annat att följa principen om 
arbetsuppdelning enligt rent sakliga aspekter, där specialistfunktioner utför ’objektiv’ 
handläggning ”utan anseende till person” och enligt förutsägbara regler”” (Weber, 1987, s 
73). Det som vidare är centralt för Weber är en syn	  på det moderna samhället som präglat 
av pluralism vilket inte gör det möjligt att acceptera en universell moralisk princip. Weber 
uttryckte det på följande sätt: ”…is it in fact true that any ethic in the world could establish 
substantively identical commandments applicable to all relationships, wether erotic, 
business, family or official. In this world, if not the next, the answer is no”. (Weber, 1994b, 
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s. 357, refererad i du Gay, 2000, s. 59). Istället för att försöka överskrida moraliska 
skillnader menade Weber att vi måste lära oss att kompartmentalisera deras respektive 
hemhörighet eftersom det är fruktlöst och i vissa fall farligt att styra olika sfärer i livet 
genom att tillämpa moraliska kriterier som har växt fram i en annan “avdelning av livet” 
(Weber 1994a, s. 157 och Rorty 1988, s. 7, refererade i du Gay, 2000, s. 47). Det vill säga; 
den goda byråkraten är den som strävar mot att anpassa sig till ’sin’ avdelning i samhället – 
den byråkratiska maskinen, mer vardagligt benämnt förvaltningen. Weber säger:  

Sin specifika natur… utvecklar den fullständigare, ju mer den berövas sin 
’mänsklighet’, d v s ju bättre den lyckas utveckla den specifika egenskap 
som räknas den som en merit, nämligen eliminering av kärlek, hat och alla 
rent personliga och irrationella känsloelement, som undandrar sig 
beräkning, ur handläggningen av officiella angelägenheter. Ju mer 
komplicerad och specialiserad som den moderna kulturen blir, desto mer 
kräver den yttre apparat, som utgör dess stöd, personligt oengagerade , 
strikt ’objektiva’ experter, istället för den äldre ordningens herrar, som 
motiverades av personliga engagemang, gunst, nåd och tacksamhet. 
(Weber, 1987, s 74).     
 

Det som citatet uttrycker handlar i grunden om att byråkrater inom offentlig förvaltning är 
medborgarnas tjänare (du Gay, 2000, s. 1-13). Men det är inte tillräckligt. Representativ 
demokratisk styrning förutsätter tjänstepersoner som agerar väktare av konstitutionella 
värderingar, lagar och regler. En viktig del av den representativa demokratin som Weber 
(1994b, s. 230-1, refererad i du Gay, 2000, s. 109) hävdade, är dess förmåga att hantera den 
’råa’ allmänna oponionen genom att tillämpa en buffert mellan medborgare och 
beslutsfattandet. Detta sker på två sätt. Den första är institutionell: medborgarnas åsikter 
överförs genom valsystemet och lagstiftande, till ministrar och byråkrater. Den andra är 
kronologisk: denna process tar tid, vilket gör möjligheterna till reflektion och eventuell 
ändring av inledande synpunkter.  Offentlig styrning kan därmed aldrig enbart handla om 
att vara flexibel inför medborgarnas vilja, att styra effektivt eller att säkra en viss utkomst 
(ibid., 109). Som medborgarnas tjänare och väktare av lagar och regler hanterar 
tjänstepersonen i sin vardag ojämförbara värden som kräver en viss institutionell kapacitet 
och struktur. I denna svåra etiska miljö är byråkraten för Weber den ’icke-mänskliga’ 
formalisten som säkrar demokratisk jämlikhet genom att vara objektiv och att möta 
människor som individuella fall, bortom status och privilegier (Weber 1978 I, s. 225, 
refererad i du Gay, 2000, s. 42-43). Samtidigt som byråkraten är medborgarnas tjänare är 
det för Weber alltid politiker som har det yttersta ansvaret för att avgöra vad som är en 
politisk fråga, vad de vill stå ansvariga för och vilken kontroll de vill utöva (du Gay, 2000, 
114-135). Byråkraten har här å ena sidan en roll att ge ärlig och rak expertkunskap och 
rekommendationer till politiken – även i situationer då det handlar om obekväma och 
känsliga politiska frågor, (du Gay, 2000, s. 81-95) samt å andra sidan en förmåga att utan 
en personlig moralisk kris genomföra politikens vilja trots att den går emot 
tjänstepersonens ärliga bedömning. I denna roll är byråkraten en ’politisk best’, dock inte 
en partipolitisk best, utan i avseendet att denne verkar i en organisation där allt är politiskt 
och därmed kan bli till politik vilket kräver en känslighet inför det komplexa ’allmänna 
intresset’ (du Gay, 2000, s. 81-95).    
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Det är värt att framhålla att den etiskt ansvarsfulle byråkraten kan ställas inför situationer 
då denne upplever att politiken och lagen strider mot det offentliga etoset. Hirschman 
(1970, s. 1-20) menar att det i sådana situationer i princip finns tre alternativ: lojalitet 
(loyalty), det vill säga anpassning, protest (voice), det vill säga öppen protest inom 
organisationen eller omvärlden, samt sorti (exit), det vill säga att sluta. Lundquist (1998, s. 
110-112) kompletterar Hirschman (1970) med en fjärde kategori där byråkraten stannar 
kvar på sin post och agerar för att bekämpa det som är fel och oacceptabelt utan att formellt 
meddela sina överordnade. Byråkraten kan exempelvis agera genom inaktivitet i 
förhållande till sitt uppdrag, aktivt agera för att hindra att styrningen verkställs eller 
anonymt ’viska’ om missförhållanden internt eller externt.  

Ifrågasättande av den centrala planeraren  
Runt 1960-talet började centralistiska planeringsideal samt dess antaganden och 
kunskapssystem ifrågasättas. Den tidigare så förment kompakta ’Allmänheten’ 
fragmenterades genom konflikter till ett fragmenterat fält av intressen såsom 
minoritetsgrupper, den feministiska rörelsen, miljöaktivister, konsumentgrupper, 
kvarterslag med mera (Schön, 1982). I Sverige är byalagsrörelsen som växte fram som en 
reaktion mot de snabba förändringarna i storstäderna ett exempel där rörelsen ”Alternativ 
stad” var drivande i den så kallade ’almstriden’ i Kungsträdgården i början av 1970-talet 
(Stahre, 1999). Kritiker och politiska aktivister visade också att planeringen hade 
konsekvenser bortom det som var förutsatt att åstadkomma. Planering löste problem men 
skapade samtidigt nya problem med mer omfattande konsekvenser. Samtidigt visade det sig 
att försök att skapa storskaliga kvantitativa modeller för utbildning, hälsa och boende inte 
tillräckligt väl kunde uppmärksamma och möta konflikter mellan olika värden, intressen, 
ideologier och antaganden om kunskap. Även planerare kunde nås av en insikt om att de 
medvetet eller omedvetet hade verkat för intressen i strid mot personliga värderingar 
(Schön, 1982).  

Det uppstod en växande generell byråkratikritik och även en kritik av det moderna 
samhällets effektivitets- och rationalitetstänkande. En vardaglig och populistisk kritik av 
byråkratin kom att innefatta negativa associationer såsom en ’trög’ process, en funktion i 
samhället som genom ständigt ökande regleringar och kontroller minskar den enskilda 
individens livssfär (du Gay, 2000, sid 2 med referens till Robert Parker 1993:53-4) eller 
kanske någon som lufsar runt i kommunhuset med tofflor och ägnar dagarna åt privata 
intressen som att lösa korsord (Osborne & Gaebler, 1992, s. 127, refererad i du Gay, 2000, 
sid 2). En mer substantiell byråkratikritik är av filosofisk karaktär. Bauman (1991, s. 121-
160) står för en filosofisk kritik mot byråkratin som handlar om en splittring mellan känsla 
och förnuft. Denna form av kritik menar att essensen av en byråkratisk logik är den 
funktionella arbetsdelningen och distanseringen till de mänskliga och ickemänskliga 
’objekt’ som byråkratin hanterar och den uppsättning kvantitativa mått som används 
eftersom dessa skapar en avhumanisering (ibid., s. 144-145). Byråkratin är inlåst i en 
’järnbur’ som effektivt säkrar åtskillnaden mellan rationalitet och känslor, plikt och nöje, 
offentlighet och privatliv (du Gay, 2000, s. 1-13). I järnburen verkar byråkraten, en icke-
mänsklig specialist och paragrafryttare utan själ (ibid., s 4). Enligt Bauman är 
byråkratrollen som en följd av det moderna samhällets rationalisering således 
avhumaniserad och avhumaniserande vilket innebär en grundläggande problematik 
eftersom det just är människor som byråkratier påverkar. Avhumaniseringens negativa 
konsekvenser är för Bauman ständigt förekommande i det vardagliga byråkratiska arbetet:  
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Soldater ombeds att skjuta mot mål som faller när de träffas. Anställda i 
stora företag uppmuntras att bekämpa konkurrensen. Tjänstemän på 
socialkontoren delar ibland ut socialbidrag, ibland personliga krediter. 
Deras objekt är understödstagare. Det är svårt att uppfatta och komma ihåg 
människorna bakom alla dessa tekniska termer… När de mänskliga 
objekten för byråkratins verksamhet fullständigt har avhumaniserats och 
följaktligen eliminerats som potentiella subjekt bakom moraliska krav, 
betraktas de med den etiska likgiltighet, som snart förvandlas till ogillande 
och klander när deras motstånd eller brist på samarbete hejdar den 
byråkratiska rutinens jämna flöde… Mänskliga objekt blir därför en 
“störande faktor”  
(Bauman, 1991, s. 145) 

	  
Med detta synsätt är byråkratin ett moraliskt misslyckande och offentlig byråkrati kan helas 
först när åtskillnaden mellan byråkraten och medborgaren har förenats och när den 
mänskliga personligheten är moraliskt och etiskt integrerad (du Gay,2000, s. 136-147). 
Bauman kräver att byråkraten tar ett personligt moraliskt ansvar för att gå bortom ett 
renodlat tekniskt beslutfattande; ”Den moraliska plikten måste räkna med sin ursprungliga 
källa: det grundläggande mänskliga ansvaret för den Andre” (Bauman, 1991, s. 259). 
Denna typ av byråkratikritik kan sägas ha öppnat upp för och legitimerat alternativa sätt att 
hantera planerarrollen.   

Den kommunikativa planeraren    
Radikal demokratiska ansatser utgår ifrån civilsamhället och den frivilliga demokratiskt 
uppbyggda föreningen som ideal. Utifrån detta perspektiv föreslås ett organisatoriskt 
förhållningssätt som är antiauktoritärt, starkt decentralistiskt och direktdemokratiskt 
(Premfors et al., 2003, s. 263-340). Inom radikal demokratisk demokratikritik finns det tre 
olika ’svar’ på ifrågasättandet av ett weberianskt planerarideal: En ’neutral mellanhand’ 
utgår ifrån antagandet att det är möjligt att nå en optimal utkomst för flera involverade 
individer/aktörer enligt Habermas (1996). En annan mer ’kritisk’ version av den ’neutral 
mellanhanden’ strävar efter att synliggöra och låta konflikter får spelrum utifrån antagandet 
att konflikter är fundamentalt i en fungerande demokrati i linje med Mouffe (2005). Vidare 
finns ytterligare en version av radikal demokrati som menar att den representativa 
demokratins systematiska misslyckande att undanröja strukturell ojämlikhet behöver 
förändras med hjälp av ’sakförare’ som kämpar för en viss grupps eller samhällsproblems 
sak. Habermasianerna ser sig som radikaldemokratiska men anses av de ’kritiska’ 
planeringsteoretikerna utgöra enbart en variant av den entreprenöriell planeraren (Purcell, 
2009; Tewdwr-Jones & Allmendinger, 1998). Den ’kritiska’ inriktningen är dock inte 
enbart en reaktion på den deliberativa  traditionen, utan är en egen tradition som kan spåras 
till exempelvis planeringsteoretiker som Davidoffs (1965) ’advocacy planning’.  

Neutral	  mellanhand	  
Med utgångspunkt i kritik av den centralistiska planerarrollen rollen blev en kommunikativ 
planerarroll alltmer dominerande mot den senare delen av 1900-talet. Idén är att inta rollen 
som neutral mellanhand mellan olika intressenter för att hjälpa dem att förstå varandras 
gemensamma intressen och komma fram till en acceptabel kompromiss (Schön, 1982). 
Sådana  styrningsreformer tar utgångspunkt i deliberativa demokrati där tesen är att 
planerare kan facilitera den bästa lösningen på gemensamma problem, vilket har sin 
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teoretiska grund i Habermas (1996, s. 111-142) idé om kommunikativt handlande, det  vill 
säga att människor genom rationella argument och i samförstånd kan nå fram till tvångslöst 
enande och konsensus. Grundtanken är att hitta styrmodeller där politik och policy förstås 
som relationella, nätverksorienterade och dialogiska processer i en tid av ökande 
komplexitet snarare än något som sker inom en centralistisk och byråkratisk styrd 
institution (Hajer & Wagenaar, 2003, s. 1-32).  

Exempel på populära samtida planeringskoncept för att stärka deltagande i planering är 
’kommunikativ planering’ (Healey 1997, s. 3-28),  ’deliberativ praktik’ (Forester, 1999, s. 
1-16), ’flernivåstyrning’ (Pollack, 2010, s. 15-45). Exempel på praktiska planeringstekniker 
för att ge medborgare ökad påverkan på beslutsprocesser, skapa bredare beslutsunderlag 
och ett breddat ansvar för gemensamma frågor är medborgardialog, utställningar, 
workshops, partnerskap, medborgarbudget och förhandling. Utöver denna typ av 
kommunikativa tekniker är en lyhörd planerarroll som förmår aktörer att agera mot en viss 
färdväg central: ”Without skillful interpretation in sensitive listening to others stories, we 
have seen, planning analysts can hardly build the working relationships with others they 
will need to get real work done together. ”(Forester, 1999, s. 245). Vissa tänkare med 
avstamp i en deliberativ tradition undviker konsensussträvanden och framhåller vikten av 
att göra konfliktartade diskurser, perspektiv och moraliska konflikter synliga i 
demokratiska processer (Dryzek, 2000, s. 1-7). Mouffe (2005, s. 8-34) förespråkar 
pluralistisk agonism: när det ’politiska’ - antagonismen i den sociala sfären - inte hanteras 
inom ’politik’ – särskilda praktiker och institutioner för beslut och genomförande - kan det 
omvandlas till konflikt. 

Sammanfattningsvis intar den första versionen av en kommunikativ persona rollen som en 
’neutral mellanhand’. Detta sätt att agera planerare kan grovt sorteras i två undertyper 1) 
den som strävar efter konsensus utifrån antagandet att det är möjligt att nå en ultimat 
utkomst för flera involverade individer/aktörer, 2) den som strävar efter att synliggöra och 
låta konflikter få spelrum utifrån antagandet att konflikter är fundamentalt i en fungerande 
demokrati.   

Icke-‐neutral	  sakförare	  	  
Det har etablerats en kritik av idén om planeraren som en kommunikativ ’neutral 
mellanhand’, som samtidigt delar dess grundläggande antagande om att byråkratins 
instrumentella rationalitet behöver kompletteras med ett närmande av medborgaren. 
Kritiker av Habermas (1996) deliberativa demokrati menar att denna modell på ett alltför 
idealistiskt sätt bortser från olika maktstrukturer, värden och konflikter. När kommunikativt 
orienterade koncept såsom medborgardialog tillämpas kan det skapa legitimitet för politiker 
och planerare utan att på något sätt uppmärksamma eller hantera de strukturella 
ojämlikheter som finns inom samhället (Campbell, 2006). Förespråkare för konsensus utgår 
ofta från ett antagande att deliberativt genererade beslut inkluderar ’alla’ när det i praktiken 
exkluderar underprivilegierade grupper (Allmendinger & Haughton, 2009). Tvärtom kan 
konsensus endast realiseras genom att reproducera en hegemonisk struktur eftersom ett 
’rationellt’ och ’neutralt’ argument som uttrycks inom exempelvis en medborgardialog 
alltid är inbunden i maktstrukturer (Mouffe, 2005, s. 1-7). Dessutom kännetecknas 
kommunikativ planering av ett demokratiskt underskott och brister i grundläggande 
demokratiska kvaliteter som transparens, tydighet och ansvar, inte minst när flera aktörer 
och politikområden är involverade i ett beslut (Swyngedouw, 2005).   
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Med utgångspunkt i de etablerade institutionernas oförmåga att tillgodose 
underprivilegierade gruppers behov (Schön, 1982) föreslås alternativ. Inom dessa 
traditioner är medborgerlig aktivism som påverkansfaktor på den allmänna opinionen och i 
förlängningen partipolitiska ställningstaganden central men här ges även en roll för 
planeraren inom sin roll i förvaltningen. Det handlar då om att minska inflytandet av en 
neutral webersk byråkrat eller en neutral mellanhand och istället gå i riktning mot en 
politisk planering. Planeringsideal som ’sakförare’ (Advocacy planning), där planeraren för 
talar för missgynnade grupper, ’egenmaktplanering’ (Empowerment planning) där 
planerarens roll är att stärka lokala aktörers kapacitet att påverka offentliga och privata 
beslut genom kunskap och resurser samt ’rättvis planering’ (Equity planning) som syftar till 
att uppnå en rättvis utkomst genom att utforma, genomföra och följa upp policys som 
distribuerar resurser till underrepresenterade grupper, utgår alla från att gå bortom 
planerarens ’neutralitet’ (Bratt & Reardon, 2013). Det som framhålls är att 
planeraringspraktiken alltid bär på värden som inte bara måste synliggöras utan även 
användas i ett progressivt yrkesetos (Davidoff, 1965; Marcuse, 1976). Planeraren behöver 
agera ’sakförare’ för en viss grupp eller intresse, exempelvis ’de fattigas förkämpe’. En 
sakförare opererar i ett fält bestående av de som ska skyddas, de institutioner som ska 
bekämpas, den media som ska påverkas, de juridiska instanser som ska pröva deras ärenden 
och de politiker som stiftar lagar för att ett visst intresse, grupper eller lösning ska få 
genomslag (Schön, 1982).  En central tänkare inom denna ’kritiska’ tradition är Davidoff 
som framställer en inriktning för en professionell planeringsroll: ”The advocate planner 
would be more than a provider of information, an analyst of current trends, a simulator of 
future conditions, and a detailer of means. In addition to carrying out these necessary parts 
of planning, he would be a proponent of specific substantive solutions.”(Davidoff, 1965, s. 
283). 

Det finns invändningar mot ’kritiska’ radikala ideal. Exempelvis kan framföras att 
samhällsförändring behöver börja inom en grupps gemensamma erfarenhet och villkor av 
att vara den ’strukturerade andre’ snarare än genom en godvillig sakförare. Det är heller 
inte självklart att en sakförare alltid ska förstås som en representant för en ’god’ sak. 
Snarare är motivet att framhålla att beslutsprocesser alltid innehåller etiska bedömningar 
mellan intressen och värden och att detta bör synliggöras genom ökad inkludering och 
offentlig debatt. Sammanfattningsvis intar denna version av en kommunikativ persona 
rollen som en uttalat icke-neutral ’sakförare’.   

Den entreprenöriella planeraren   
En annan typ av byråkratikritik kommer från en annan sektor i samhället, marknaden. New 
Public Management (NPM) har från det sena 1900-talet och framåt påverkat offentliga 
administrationer runt om i världen. Du Gay (2000, s. 1-13) menar att två teoretiska 
utgångspunkter lägger grund för NPM, dels Public choice theory som förordar att 
medborgare i högre grad ska kontrollera byråkratin och dels Managerialism som förordar 
att byråkratin ska öka inslag av näringslivslogik i offentlig sektor för att mer effektivt möta 
kundens behov. Den genomgående idén är att i en era av ständig förändring krävs ett nytt 
paradigm inom offentlig sektor (du Gay,2000, s. 1-13). Målsättningen är privatisering och 
företagisering. När detta inte är möjligt bör offentlig verksamhet styras med samma 
administrativa verktyg som privata företag. Invändningen att privatisering undergräver 
demokratin möts utifrån ’företagets’ logik att marknaden i grunden är mer demokratisk 
eftersom den ger utrymme för individens frihet (ibid., s. 340). 
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Enligt Premfors et al., (2003, s. 263-354) råder ingen tvekan om att NPM-idéer som helhet 
kan förstås inom ramen för nyliberalism. Samtidigt kan inte allt inom NPM förstås som 
nyliberalism.  Nyliberalism kan ideologiskt definieras som en preferens för marknadens 
styrmekanismer snarare än liberal representativ demokrati kombinerat med stor offentlig 
byråkrati som karaktäriserar moderna västerländska länder. Även inom nyliberalism 
accepteras dock behovet av en minimal stat som behöver styras och administreras.  Med 
andra ord kan en diskussion föras på två sätt: ytterst är det medborgare genom politiker som 
avgör storleken på statlig sektor, det vill säga om den ska vara en mycket begränsad sfär 
enligt neoliberalism eller inte. Oavsett storlek på statlig sektor är principen för NPM att 
förvaltningen ska styras utifrån marknadens logik för att mer effektivt möta kundens behov. 
Den sistnämnda aspekten av NPM vidareutvecklas här något. Premfors et al. (2003) utgår 
från förvaltningsforskaren Jonathan Boston (1996) för att beskriva kännetecken för NPM 
inom förvaltningen: ett synsätt att offentliga och privata organisationer bör administreras på 
ett likartat sätt, från kontroll av insatser och byråkratiska procedurer till fokus på resultat- 
och effektmål, ökad delegering förenat med utökad tillsyn och uppföljning, uppdelning av 
offentliga verksamheter i halvautonoma enheter, preferens för privat ägande, 
konkurrensutsättning och outsourcing av offentlig verksamhet och större upptagenhet med 
organisationens image.  

Holmberg (2003) ringar i en svensk kontext in en övergripande bild av vilka effekter en 
managementdiskurs som bygger på erfarenheter från näringslivet kan ge för offentlig 
förvaltning. Det handlar om ett synsätt att gå från ett gammalt arbetssätt till förnyelse, 
visioner och individuellt ledarskap. Ledares förmåga att i hierarkiskt strukturerade 
organisationer driva igenom faktabaserade optimala beslut via regler och riktlinjer har 
ersatts med ett synsätt som lägger fokus på ledares förmåga att hantera det osäkra och 
blicka in i framtiden för att få människor att röra sig i samma riktning. Ledarens verktyg är 
att förklara sammanhang, skapa mening och därmed förankra ett ramverk som indirekt 
erbjuder riktlinjer för handlingar där berättelser och ’story telling’ blir centralt. Det handlar 
om att betona visioner och att rikta uppmärksamheten från gamla byråkratiska värderingar 
till det ’nya’. Traditionella arbetsformer framstår som oanvändbara och ett traditionellt 
byråkratiskt ledarskap som en brist. Du Gay (2000, s. 61-80) menar vidare att det i NPM-
diskurser konstrueras en ’manager’, snarare än en byråkrat, med en viss uppsättning 
kännetecken som är anpassat till sin tid snarare en demokratisk organisatorisk funktion. 
Den splittring som byråkratin anklagas för mellan plikt och självförverkligande, förnuft och 
känsla, privat och offentligt, innanför och utanför – ska sammanföras så att managern kan 
köra sin ’show’ i organisationen. För att uppnå allt detta krävs ett nytt etos där marknadens 
och ’företagets’ logik är vägledande.  

Det finns mycket kritik av NPM-inspirerade reformer inom offentlig förvaltning. En typ av 
kritik som rör förvaltningen (inte storleken på offentlig sektor) framställer du Gay (2000, s. 
81-135): Å ena sidan kan olika aktörer bli mer ’fria’ i att ge offentliga tjänster genom 
decentralisering, avknoppning eller att kommersiella företag och ideella organisationer 
utför tjänster på uppdrag av en offentlig aktör. Å andra sidan utsätts dessa aktörer för 
begränsningar i friheten i form av avtal med resultatkrav med omfattande system för 
uppföljning. Vad som då skapas är inte en fri marknad utan en kvasimarknad. Det leder till 
en icke-effektiv styrning eftersom enskilda mål decentraliseras till olika ansvariga som ska 
utföra saker i konkurrens men som inte har översikt av hur ett mål, och till det knuten 
verksamhet, relaterar till ett annat vilket i praktiken innebär att ’den ena handen inte vet vad 
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den andra gör’. Det vill säga, NPM och entreprenöriell förvaltning motiveras med ökad 
effektivitet men kan i praktiken innebära minskad effektivitet och bristande förmåga att 
uppnå politiska mål och möta allmänna intressen.   

Se tabell I nedan för en summering av planeringspersona.  
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Tabell I: Konstruktion av planeringspersona  
Sammanfattningsvis har tre planeringstyper identifierats; en central, en kommunikativ 
(neutral mellanhand eller sakförare) och en entreprenöriell. Nedan tabell bygger Premfors 
(2003) med bearbetning utifrån de tänkare och teoretiker som har använts i detta avsnitt.  

 Central persona Entreprenöriell 
persona 

Kommunikativ 
persona – neutral 
mellanhand 

Kommunikativ 
persona – sakförare 

Vetande: mer eller 
mindre formaliserade 
påståenden om ‘så 

här funkar det’ 

Det finns en tillräcklig 
konsensus i det 
allmänna intresset för 

att bedöma mål och 
inriktning. Det finns 
ändamålsenlig 
kunskap för att utföra 
planering. 

Medborgare ska i 
högre grad kontrollera 
byråkratin och 

byråkratin ska öka 
inslag av 
näringslivslogik för att 
möta kundens behov. 

Det är möjligt att nå 
en ultimat utkomst för 
flera involverade 

individer/aktörer. I en 
’kritisk ’ version är 
konflikter centralt i en 
fungerande demokrati. 

Strukturell ojämlikhet 
behöver motverkas 
och förändras mot 

ökad jämlikhet och 
rättvisa mellan 
grupper. 

Kunnighet: olika typer 
av praktiska 
färdigheter för att 
uppnå uppsatta mål      

 

Byråkratiska 
förfaranden inom 
juridik, administration, 
förvaltning och andra 
specialiserade 
fackkunskaper och 

tekniker. 

Planering genom att 
beskriva problem, ta 
fram strategier och 
handlingsvägar. 
Rollen som expert 

innebär i vissa fall 
involvering i politiska 
dilemman kring att 
’förankra’ planer. 

Styra offentlig sektor 
med företagets 
metoder, exempelvis 
betoning på effektmål, 
fokus på ledning 
snarare än 

policyinnehåll, 
uppdelning av 
offentlig verksamhet i 
halvautonoma 
enheter, preferens för 
privat ägande, 

upptagenhet vid 
organisationens 
image, en preferens 
för monetära 
incitament snarare en 
visst etik, etos och 

status. 

Neutral mellanhand: 
ge medborgare ökad 
påverkan på och 
ansvar för 
beslutsprocesser samt 
skapa bredare 

beslutsunderlag 
genom 
medborgardialog, 
utställningar, 
workshops, 
partnerskap, 

medborgarbudget, 
förhandling m.m. 

’Kritisk’ neutral 
mellanhand: metoder 
för att uppmärksamma 
konflikter.    

Tala för missgynnade 
grupper, stärka lokala 
aktörers kapacitet att 
påverka offentliga och 
privata beslut genom 
kunskap och resurser 

samt utforma, 
genomföra och följa 
upp policys som 
distribuerar  
resurser till 
underrepresenterade 

grupper. 

 

Praktisk klokhet: den 
praktiska förmågan 
att göra etiska 
bedömningar om 
'bättre' och 'sämre' på 

ett reflexivt sätt. En 
viss personas 
ramverk har 
konsekvenser för 
planerarens reflexiva 
förmåga. 

Det etiska ramverket 
är att följa byråkratins 
normer och regler, 
exempelvis att vara 
saklig och att säkra 

åtskillnad mellan 
politik och förvaltning. 

Det etiska ramverket 
är att följa 
marknadens ideal - att 
ge ’kunden det den 
vill ha’ till lägsta 

möjliga kostnad 

Det etiska ramverket 
är att följa den frivilligt 
uppbyggda 
föreningens ideal 
vilket innebär ett 

organisatoriskt 
förhållningssätt som 
är antiauktoritärt, 
decentralistiskt och 
direktdemokratiskt. 

Det etiska ramverket 
är en uttalad icke-
neutralt roll som bidrar 
till exempelvis ett mer 
jämlikt och rättvist 

tillstånd. 
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3 Autoetnografisk berättelse om skavningar i planering  

I detta empirikapitel följer ett antal narrativa utsnitt om skavande erfarenheter från 
yrkespraktiken. Det är ungefär tio år sedan jag började min tjänstgöring som 
utvecklingsledare för upplevelsesatsningen på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka 
kommun. Jag har även haft andra uppdrag i kommunen men det är i reflektioner från detta 
uppdrag som studien har tagit sin utgångspunkt. Som utvecklingsledare för 
upplevelsesatsningen har det ingått olika typer av arbetsuppgifter. Den övergripande 
inriktningen för arbetet har varit att se till att den kommunala organisationen erbjuder rätt 
förutsättningar för Botkyrkabor och aktörer inom kultur och kreativa näringar att utvecklas, 
växa och bidra med olika värden till platsen Botkyrka samt de som bor, lever och verkar 
där. Uppdraget har innefattat frågor kring exempelvis kommunens stöd- och bidragssystem, 
lokaler, rådgivning, utbildning, aktiviteter i skolan samt uppföljning. På dagarna har jag 
ägnat mig åt kontorssysslor såsom att leda eller delta i möten, skriva tjänsteskrivelser och 
rapporter, upphandla konsulter samt skicka e-post och attestera fakturor. Jag har också 
arbetat med att starta upp nya initiativ, verksamheter och projekt, uppvakta nya intressenter, 
ta emot studiebesök från andra kommuner eller åka på konferenser. Därutöver har jag varit 
involverad i vardagliga procedurer som att skriva dagens ’att göra lista’, dricka kaffe, prata 
med kollegor i kommunkorridoren eller sitta vid datorn. Det är i dessa vardagliga, inte 
särskilt dramatiska, situationer som mitt arbete framförallt kommer till uttryck.  

Kapitlet börjar med att jag målar upp en bild av hur dominerande planeringsnarrativ om 
kreativitet och platsutveckling ’landade’ och ’slog rot’ i Botkyrka. Sedan beskriver jag min 
bakgrund och ingång till kommunen. Det följs av utdrag från min yrkespraktik där 
skavande minnen snarare än ’den framgångsrika berättelsen’ står i fokus. Därefter följer en 
beskrivning av en händelse som hade särskild betydelse för mig i mitt arbete i form av en 
offentlig konfliktsituation mellan kommunen och en lokal proteströrelse i samband med 
försäljning av fastigheter på Albyberget. Avslutningsvis följer utsagor från intervjumaterial 
där ett selektivt urval av Botkyrkabor reflekterar kring upplevelsesatsningen och 
konfliktsituationen kring försäljning av fastigheter. Berättandetekniken som används är en 
fiktiv konversation baserad på intervjuer. Konversationen har enbart ägt rum i denna studie. 
Det används som ett grepp för att visa upp en förtätning av röster om dels konflikten 
angående utförsäljningen av fastigheter på Albyberget, och dels om kommunala 
utvecklingsprocesser som på olika sätt anknyts till denna händelse av olika aktörer i 
sammanhanget – inklusive mig själv. Avsikten är inte att slå fast vem som hade ’rätt’ eller 
’fel’ i de situationer som beskrivs utan att ge en bild av röster som cirkulerade på platsen 
Botkyrka vid denna tidpunkt. På så vis erbjuds läsaren ett sammanhang för att förstå 
Albybornas motiv med proteströrelsen, därutöver ges en bild av vissa av de skavningar jag 
själv upplevt i rollen som tjänsteperson. Jag påminner om att de narrativ som presenteras i 
kapitlet inte ska tolkas som en utvärdering av kommunens, mina egna, eller externa 
aktörers arbetsinsatser. Avsikten är snarare att använda mitt arbete som 
framkallningsvätska för att ge en bild av hur vardaglig kommunal planeringspraktik oftast 
präglas av djupgående, ibland fundamentala, motsättningar vilket kommer till uttryck som 
inre skavningar och i vissa fall manifesta konflikter. Studiens autoetnografiska 
metodologiska ansats och praktiska tillvägagångssätt för att framkalla och (åter)berätta 
skavningar återfinns i bilaga A och B.   
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Upptakt: När kreativiteten kom till Botkyrka 
I detta avsnitt följer en berättelse som handlar om framväxten av Botkyrkas 
upplevelsesatsning. Det är ett axplock av händelser och aktörer som lyfts fram med avsikt 
att ge en bild av hur Botkyrka kommun, under en ganska begränsad tidsperiod från slutet på 
1990-talet till början av 2000-talet, lägger ut en strategisk kurs för stärka platsens 
attraktivitet och samtidigt stimulera lokal kreativitet och entreprenörskap. Botkyrka var 
långt ifrån den enda kommun i världen, Europa, eller ens Sverige som valde att profilera sig 
med fokus på upplevelser och kreativitet under denna tid. Kanske var dock Botkyrka en av 
de kommuner som var mest seriös och genomgripande i sin satsning. 

Botkyrka med kulturell och kreativ blick 
I slutet av 1990-talet samlas en mindre grupp politiker och tjänstemän för att diskutera 
Botkyrkas övergripande utmaningar och hur dessa kan mötas. Det som identifierades som 
ett grundläggande problem var bilden av Botkyrka. Framförallt handlade det om 
omvärldens bild av kommundelar som Hallunda, Norsborg, Fittja och Alby där det fanns ett 
stort bestånd av höghus från miljonprogrammet och många boende med bakgrund från 
andra länder. Medias rapportering av dessa och andra liknande områden i Sverige 
dominerades av inslag om sociala problem, ungdomskriminalitet och andra frågor som 
bidrog till att skapa en allmän slentrianbild av ’förorten’. Ett uttryck för denna typ av 
gestaltning var ett tv-program av journalisten Janne Josefsson kallat ”Fittja Paradiso” som 
sändes på SVT i slutet av 1990-talet och som än idag skapar genklang i offentlig debatt. 
Journalisten Jan Gradvall skriver drygt 15 år senare hur Josefsson ”...likt en Hopalong 
Cassidy åkte ut till Fittja, med Stora journalistpriset i patronbältet, och sköt vilt omkring sig 
med knallpulverpistoler i någon sorts försök att generera löpsedlar om livet i förorten.”15 
För att vända på bilden av Botkyrka var utgångspunkten att omdefiniera Botkyrkas unga 
och mångkulturella befolkning som en tillgång och inte en belastning för samhället. Tanken 
var att en satsning på framförallt unga Botkyrkabor kunde ses som en långsiktig investering 
men också för att det bland ungdomar fanns en öppen attityd och förändringsvilja. Det var i 
Botkyrka som Sveriges nya berättare och berättelser fanns. 16  I Botkyrkas norra 
kommundelar verkade sedan många år hiphopgruppen The Latin Kings som slog igenom 
med skivan “Välkommen till förorten” år 1994. Även det tongivande skivbolaget Red Line 
Records med inspelningsstudio i Norsborg grundades 1998 av medlemmar från The Latin 
Kings. I Botkyrka fanns också en framväxande generation nya musiker och kulturutövare. 
Den då 20-årige poeten Daniel Boyacioglu som var uppvuxen i Norsborg förklarade i en 
intervju med kommunen i början av 00-talet att ”Alla människor är skapande, man är 
kreativ. Låt inte något ta död på den kreativiteten. Var en producent och inte bara en 
konsument. Låt aldrig pennan vila och tyck det du skriver är världsklass.”17 

Som en del av arbetet med att utveckla en strategi uppmärksammades även kommunens 
kulturpolitiska insatser från det sena 1900-talet och framåt. 18  I slutet av 1970-talet 
inrättades ett föreningsstöd för att stärka den sociala sammanhållningen som en följd av den 
snabba expansionen inom ramen för miljonprogrammets utveckling. I mitten av 1980-talet 
satsades det på barnkultur i form av Botkyrka Mediecenter och scenskolan Alby Fejm. 
Några år senare etablerade Riksteatern efter påtryckningar från kommunen som resulterade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  dagensmedia.se/nyheter/radio/article3826167.ece	  (2015-‐04-‐09)	  
16	  Rapport	  Vinnova (2006, s. 14)	  
17	  Annonsbilaga	  Botkyrka	  kommun,	  (2016-‐12-‐29)	  
18	  Rapport,	  Vinnova	  (2006,	  s.	  14)	  
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i ett riksdagsbeslut, sitt huvudkontor och produktionsanläggning till Hallunda år 1989.19 
Samma år startades den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum (då 
Invandrarcentrum) med säte i Fittja med syftet att forska om migration i storstäder,20 och 
vid ungefär samma tidpunkt etableras även Botkyrka konsthall i Tumba centrum som 
samlokaliserades med X-et museet - bestående av en samling verk av konstnären Sven X-et 
Erixson som föddes i Tumba i slutet av 1800-talet.21 I Botkyrka fanns även sedan 1930-talet 
det för hela Stockholmsområdet populära utflyktsmålet Lida friluftsgård 22 samt 
besöksmålet Hågelbyparken - ursprungligen byggt av LM Ericsson i början av 1900-talet.23  

Genom att betrakta Botkyrka genom en ’kulturell och kreativ lins’ började nyckelpersoner i 
kommunen ana en framtida inriktning som låg mycket nära en alltmer framträdande 
diskussion om kreativitets roll i samhällsutvecklingen. Politiker, konsulter, forskare och 
policyskapare i Sverige och internationellt tog bland annat intryck av Åke E. Anderssons 
(1988) bok K-samhällets framtid, Joseph Pine II och James H. Gilmores (1999) analyser av 
upplevelseekonomins samhälleliga betydelse, Floridas (2002; 2005) forskning om den 
kreativa klassens framväxt samt Tony Blairs satsningar på “Creative Britain” i slutet 1990-
talet där det uttalade målet var att skapa en kreativ nation där “vi konkurrerar med hjärnor, 
inte muskler” (Blair, 1999: 3 refererad i Flew, 2012, s. 10). En aktör som fångade upp detta 
i Sverige var Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen), som i 
slutet av 1990-talet avsatte sextio miljoner kronor för ett femårigt program kallat 
Upplevelseindustrin med syftet att genom kunskaps- och kompetensutveckling stimulera 
”människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa 
och/eller leverera upplevelser i någon form”.24 KK-stiftelsen var en oberoende stiftelse men 
det fanns en politisk legitimitet för stiftelsens satsning. Som lyfts fram i en rapport från 
KK-stiftelsen framhåller dåvarande näringsminister Leif Pagrotsky i slutet av 1990-talet att  

Upplevelseindustrin är på frammarsch i Sverige och är redan i dag en viktig 
del av den svenska ekonomin. Inte bara för den intäkter de ger men även för 
själva inställningen till omvärlden – att vara lyhörd och uppsnappa vad som 
är på gång, att leda utvecklingen och ha… visionen, att inse att lilla Sverige 
inte är sämre.25 

Att dessa typer av tankegångar togs emot på ett positivt sätt av kommunen kan ha varit att 
de bidrog till att rama in en vision om att den nedvärderade och slentrianmässiga bilden av 
’förorten’, precis som ovan citat uttrycker, inte är sämre. Tvärtom är en nyanserad bild av 
platsen möjlig genom att människors kreativitet kommer till uttryck - vilket både Blair och 
Boyacioglu gav uttryck för – dock utifrån olika positioner och kanske intentioner.   

Att idéerna om kreativitet ’hämtades in’ till Botkyrka skapade ett sätt att tänka och agera 
inom olika kommunala politikområden, i huvudsak kultur, utbildning och näring. 
Botkyrkas näringslivsarbete var då, i slutet av 1990-talet, till delar inriktat mot att möta 
befintliga småföretags behov inom branscher som redan var förekommande på platsen. När 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Strategi	  Kreativa	  Botkyrka,	  	  KS/2014:188	  	  	  	  
20	  mkcentrum.se/om-‐stiftelsen/	  (2017-‐04-‐30)	  
21	  www.botkyrka.se/naringsliv-‐-‐arbete/kreativa-‐botkyrka/kreativa-‐motesplatser-‐och-‐institutioner/botkyrka-‐konsthall-‐xet-‐
museet.html	  (2017-‐04-‐30)	  
22	  www.lida.nu/om-‐lida/historia/	  (2017-‐04-‐30)	  
23	  www.hagelby.se/om-‐oss/park-‐arkitektur/	  (2017-‐04-‐30)	  
24	  KK-‐stiftelsen	  rapport,	  2003,	  s	  7	  
25	  KK-‐stiftelsen	  rapport,	  2003,	  s.	  5	  
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det gäller större företagsetableringar hade kommunen gett utrymme för framväxten av 
logistikverksamhet i anslutning till E4:an, det globala företaget De Laval som hade en lång 
historia i kommunen samt statligt finansierade verksamheter inklusive vissa tongivande 
kulturaktörer. Logistikföretagen samt de många småföretagen skapade lokala 
arbetstillfällen och de stora privata och offentliga aktörerna en viss prestige men den 
växande insikten var att kommunens näringsliv inte i tillräckligt hög grad bidrog till att 
skapa kreativa stadsdelar och positiv image för platsen. Även inom kultur- och 
utbildningspolitik insåg initiativtagarna att det fanns ett behov av att stötta de lokala 
eldsjälarna och kulturaktörerna samt att jobba mer omvärldsorienterat för att tillvarata den 
typ av kreativt företagande som blev alltmer dominerande i Stockholms innerstad och andra 
urbana centrum runt om i världen. Ambitionen som växte fram var att gå från 
myndighetsutövare och välfärdsproducent inom vård, skola, omsorg till att åstadkomma 
något mer – att möta omvärldstrender där människors, organisationers och platsers 
kunskaper, kreativitet och attraktivitet blir allt mer betydelsefullt. Samtidigt som det fanns 
en lyhördhet hos upplevelsesatsningens initiativtagare kring betydelsen av människors, 
organisationers och platsers kunskaper, kreativitet och attraktivitet fanns det också en insikt 
om att en sådan utveckling inte organiskt sprider sig till Botkyrka. För att prestigefulla 
aktörer inte enbart ska koncentreras till stadens centrala delar utan även söka sig till 
periferin krävdes ett aktivt och strategiskt arbete. Utgångspunkten var också behovet att 
stimulera medborgarnas kreativitet, särskilt de unga. En avgörande händelse som stod i 
samklang med detta framväxande tänkande uppstod i omvärlden när kommunen fick 
kontakt med nycirkuskompaniet Cirkus Cirkör. Det hade grundats några år tidigare på 
Södermalm i Stockholms innerstad. 

Cirkus Cirkör flyttar från Södermalm till Botkyrka 
Cirkus Cirkör grundades under 1990-talet och blev snabbt uppmärksammade både för sina 
cirkusföreställningar och sin pedagogiska verksamhet samt för sitt visionära, 
gränsöverskridande och entreprenöriella arbetssätt som uttrycktes i ledorden ”solidarisk 
individualism, kvalitativ galenskap och uppkäftigt engagemang.”26 Några år efter starten 
hade Cirkus Cirkör växt ur sina lokaler på Södermalm och fick då kännedom om att 
kommunen kunde vara mottaglig för förslag om etableringar inom kulturområdet. Cirkus 
Cirkör tog den första kontakten med Botkyrka, ”Man kan säga att upplevelsesatsningens 
startskott handlar om ett telefonsamtal från Cirkus Cirkör.”27 Signalen från Cirkus Cirkör 
fångades upp av kommunen och i augusti 1999 inbjöd kommunstyrelsens ordförande 
Cirkus Cirkör till Botkyrka för att diskutera samarbetsmöjligheter och titta på tänkbara 
lokaler. En av de platser som besöktes var fastigheten Rotemannen som då var ett 
nedgånget industriområde i Alby. Cirkus Cirkör förklarade att de gärna slog ned sina 
bopålar där. Vid ungefär samma tidpunkt förberedde kommunen en ansökan till regeringens 
storstadssatsning. Det var ett statligt program för att minska segregation och stärka 
möjligheterna till utveckling för utsatta förorter i Sverige. Som en del av ansökan 
beslutades att ett delprojekt i ansökan skulle avse uppbyggnad av en miljö för 
cirkusverksamhet inklusive etablering av Cirkus Cirkör och den eftergymnasiala 
utbildningen Cirkuspiloterna. Ansökan beviljades och det innebar att pengar kunde avsättas 
till uppbyggnad av cirkusverksamhet i Botkyrka.28 Nu hade förutsättningar skapats för 
Cirkus Cirkörs flytt från Stockholms innerstad till Botkyrka. Flytten uppmärksammades 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Cirkus	  Cirkör.se	  2015-‐04-‐10	  
27	  Wessblad,	  2010,	  s.	  260-‐282	  	  	  
28	  Lokalt	  utvecklingsavtal,	  	  1999:70	  

56



	  
	  

bland annat i tidningen QA: ”Cirkus Cirkör är sedan en tid skitsura på Stockholm stad, som 
inte gett dem nog stöd för att kunna vara kvar i Medborgarhuset på Södermalm… Men 
Botkyrka-politikerna visade sig vara smartare och Cirkus Cirkör flyttar ut… till 
Stockholmsförorten.”29 Cirkus Cirkörs etablering innebar för Botkyrkas del en markering 
till omvärlden att förorten har status i förhållande till innerstaden och för Cirkus Cirkörs del 
en markering att genom närvaro i förorten kunna ”inspirera och inspireras av unga 
människor och gatan”.30 

En politisk strategisk inriktning tar form 
Under våren 2001 åker representanter från Botkyrkas kommunledning på studieresa till 
Hällefors för att få inspiration från deras arbete med upplevelseindustrin. Därefter, hösten 
2001, genomför kommunen ett heldagsseminarium på Riksteatern med företrädare för 
kommunen, Cirkus Cirkör, Riksteatern, lokalt näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 
kring Botkyrkas möjligheter att utveckla en sammanhållen strategi och satsning kring 
kultur och upplevelser.31 Som en följd av mötet tas det fram en tjänsteskrivelse med förslag 
till fortsatt utvecklingsarbete som kommunstyrelsen fattade beslut om. I tjänsteskrivelsen 
slås fast att: 

…upplevelsebranschen är en näringsgren som haft en stark utveckling de 
senaste åren och som också förväntas vara en av Sveriges 
tillväxtbranscher…  I Botkyrka och närområdet finns numera flera större 
etableringar inom upplevelsenäringen från ”institutionen” Riksteatern, 
över Cirkus Cirkör med sin försäljningsinriktade evenemangsverksamhet, 
till den strikt kommersiella verksamhet som Heron City i Kungens kurva 
representerar…32	  
 

Under våren 2002 återrapporteras uppdraget. Därefter antar kommunfullmäktige 2002 en 
strategisk inriktning för en kommunövergripande satsning på kultur, upplevelser och 
entreprenörskap. Målet var att skapa fler företag och arbetstillfällen, ökad attraktivitet och 
stärkt kommunalt varumärke samt även ökad delaktighet, jämställdhet och interkulturellt 
utbyte. Fokusområden för strategin var scenkonst, film och musik. Dessa ansågs som 
områden där kommunen hade särskilt goda förutsättningar i form av närvaro av viktiga 
aktörer som Riksteatern, Cirkus Cirkör, en växande hiphop scen manifesterad med Latin 
Kings och Botkyrka mediecenter.33 

Förortsparadiset Subtopia 
Parallellt med det strategiska utvecklingsarbetet påbörjades insatser för att etablera ett 
kommunalt kulturkluster i området Rotemannen dit Cirkus Cirkör skulle lokalisera sin 
verksamhet (se figur 2). Området var då förfallet och hade köpts av kommunen några år 
tidigare.34 Nu genomfördes investeringar och anpassningar för cirkus och kulturverksamhet 
av kommunen med ekonomiskt bidrag från storstadssatsningen. 35  Området hade en 
spännande historik eftersom det byggdes av innovatören LM Ericsson för drygt hundra år 
sedan avsett som ett experimentjordbruk. En av dåtidens modernaste ladugårdar utgjorde nu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  www.qx.se/381/cirkus-‐cirkor-‐lamnar-‐sodermalm-‐och-‐branner-‐huset	  (2015-‐04-‐10)	  
30	  www.cirkor.se/content/vision-‐och-‐v%C3%A4rdegrund	  (2015-‐04-‐10)	  
31	  Intern	  skrivelse	  kultur-‐	  och	  fritidsförvaltningen,	  2011-‐11-‐03	  	  
32	  Protokoll	  2002-‐01-‐07	  Utvecklingsprojekt	  -‐	  upplevelsenäringen	  i	  Botkyrka,	  	  2001.453	  
33	  Protokoll	  2002-‐06-‐03,	  Utvecklingsprojekt	  -‐	  upplevelsenäringen	  i	  Botkyrka,	  rapport	  från	  fas	  1,	  	  02.177	  
34	  Protokoll,	  1997-‐09-‐17,	  Förvärv	  av	  byggnad	  på	  tomträtten	  Rotemannen	  .	  	  1997.278	  
35	  Protokoll	  2000-‐06-‐20,	  Huvudmannaskap	  för	  Rotemannen	  samt	  tilläggsanslag	  för	  investeringar	  och	  drift.	  	  2000.242	  
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klustrets huvudbyggnad. 36  I januari 2002 
invigdes Rotemannen med statsminister 
Göran Persson som invigningstalare. Utöver 
Cirkus Cirkör var Zingo Film, Botkyrka 
islamska förening, Alby IF och Röda Korset 
några av de första aktörerna som flyttade in 
i lokalerna. 37  För att ytterligare stärka 
kommunens position och skapa rätt 
organisatoriska förutsättningar för de 
kreativa aktörernas utveckling bedömde 
kommunledningen att det behövdes ett 
särskilt utvecklingsbolag för 
upplevelsesatsningen. Kommunfullmäktige 
beslöt 2004 att bilda det helägda kommunala 
aktiebolaget Upplev Botkyrka AB. 38  I samband med bolagiseringen genomfördes en 
process för att skapa ett nytt namn för området vilket blev Subtopia och som benämndes 
som ett förortsparadis. Så här beskrivs Subtopia idag: ”Under de år som gått sedan 
invigningen har Subtopia expanderat. Kring 80 organisationer har sin bas hos oss och ca 
200 människor kommer hit för att arbeta och studera varje dag. Det är inte grödor som gror 
här längre men kreativitet och kultur föds och frodas i vårt kreativa kluster!” 39 Subtopia 
skulle bli noden för upplevelsesatsningen genom att tillvarata möjligheter både lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Ett omvärlds- och nätverksorienterat tänkande var 
centralt för att åstadkomma denna snabba och framgångsrika utveckling; på mindre än tio 
år hade ett tomtställt industriområde omvandlats till ett levande och innovativt 
kulturkluster.  

Omvärld och nätverk 
Flera att de satsningar, verksamheter och projekt som ägde rum inom ramen för 
upplevelsesatsningen genomfördes i olika typer samarbeten mellan kommunen och externa 
aktörer. Exempelvis genomfördes partnerskap kring större kulturfestivaler, samarbetsavtal 
med konstnärliga högskolor såsom Kungl. Musikhögskolan samt regionala samarbeten 
såsom Röda Linjen vilket var en regional inkubator för kulturföretag.40 Vid ungefär samma 
tidpunkt som när projektet Röda Linjen startade presenterade Stockholms läns landstings 
regionplane- och trafikkontor rapporten ”Kreativa näringar i Stockholmsregionen” (2004).  
Dåvarande kulturchefen uttryckte i efterhand att ”denna rapport ligger till grund för vårt 
arbete” 41  men även landstinget tycktes ha fått intryck av Botkyrkas arbete vilket 
signalerades i rapportens underrubrik ”Solidarisk individualism, uppkäftigt engagemang, 
kvalitativ galenskap, lust och kreativitet” - det vill säga Cirkus Cirkörs ledord. Denna detalj 
i landstingets rapport visar att Botkyrka var aktiv i och hade växande status i regionala fora 
och andra externa sammanhang inom kultur och kreativa näringar.  

36	  www.subtopia.se/om, subtopia/	  (2015, 04, 11)	  
37 Skrivelse	  om	  upplevelsesatsningens	  framväxt	  och	  etapper, 2011-11-03 
38	  Beslut	  att	  bilda	  Upplev	  Botkyrka	  AB,	  Ks/2003:289	  
39	  www.subtopia.se/om, subtopia/	  (2015, 04, 11)	  
40	  Ett	  samarbete	  mellan	  Konstfack,	  Kungl.	  Musikhögskolan,	  Botkyrka	  kommun,	  Huddinge	  kommun	  och	  Stockholms	  stads
     näringslivskontor	  med	  stöd	  från	  EU:s	  regionalfond	  2004, 2007.	  	  	  
41 Rapport,	  Vinnova	  (2006,	  s.	  15)	  

Figur	  2	  Subtopia	  i	  Alby.	  Källa	  Creative	  Commons. 
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Långt ifrån lagom 
Tack vare ett lokalt kulturliv med tongivande aktörer som Cirkus Cirkör, satsningen på 
kulturhuset Rotemannen/Subtopia och ett omvärldsorienterat arbetssätt hade en 
utvecklingsinriktning tagit form. Arbetet var framgångsrikt i form av företagsetableringar, 
utveckling av ett i Sverige unikt kulturkluster i Alby samt en förändrad bild av Botkyrka. 
För att kommunikativt bygga vidare på denna påbörjade kommunen ett varumärkesarbete. 
En devis för Botkyrka formuleras, ”långt ifrån lagom”. Den förstärkte Botkyrkas inslagna 
väg att positionera sig utifrån sin unga och internationella befolkning liksom de 
uppmärksammade satsningarna på kultur. Kommunikation skedde bland annat i form av 
bilagor morgontidningar och kommunalt presentationsmaterial som användes i samband 
med konferenser, studiebesök och möten. Kommunens slogan uppmärksammas även i 
Dagens Nyheter:  

I norra Botkyrka ligger Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg, förorter i 70-
talets miljonprogram som länge fått stå för brottslighet, fattigdom och 
språkförbistring. Men under de senaste åren har bilden förändrats. Latin 
Kings var de första som lyckades sätta Botkyrka på kartan. Cirkus Cirkör 
slog sig ned i Alby 1999 med sitt nycirkusgymnasium och eftergymnasiala 
utbildning. Och nu är de på väg mot Nordens första cirkushögskola. I 
vintras invigdes det nya stora kulturhuset Rotemannen i Alby. I sommar 
påbörjades byggandet av en utställningshall till Mångkulturellt centrum i 
Fittja… Förorten har blivit inne. Och Botkyrka har skaffat en slogan: 
"Långt ifrån lagom"42 

Ett uttryck för att Botkyrka kommuns inslagna väg gav genklang var just det intresse som 
märktes från omvärlden i form av positiv uppmärksamhet i media samt även studiebesök, 
kommunpriser och inbjudningar till deltagande på olika konferenser. Ett exempel på ett 
evenemang ägde rum i Stockholms stadshus år 2006 då Richard Florida, amerikansk 
professor och nydanande samhällsdebattör, pratade på temat ”The New Global Competition 
for Talent”. 43  Dåvarande kulturchef var inbjuden till ett delseminarium under 
arrangemanget för att berätta om Botkyrkas upplevelsesatsning. Kulturchefen förklarade då 
att kommunen hade lyckats ändra bilden av förorten ”som ett stigmatiserat problemområde 
till ett föredöme för hur man arbetar med ungdoms- och tillväxtfrågor” 44  men att 
utvecklingsarbetet hade ett bredare syfte än så:  

Något som jag tog till mig från Richard Floridas föreläsning idag är den 
vision som han bär på – hur viktigt det är att ett samhälle har en vision för 
att leva och överleva. Det är inte alltid man lyckas förverkliga sin vision, 
men man måste åtminstone ha en. Det är tråkigt om man lägger sig på en 
lagomnivå(sic). Därför valde Botkyrka devisen ”Lite långt ifrån lagom”45	  

På detta seminarium befann jag mig i publiken. 

42	  www.dn.se/kultur-‐noje/langt-‐ifran-‐lagom-‐i-‐botkyrka/	  (2017-‐04-‐29)	  
43	  Rapport,	  Vinnova	  (2006)	  
44	  Rapport, Vinnova (2006, s. 14) 
45	  Rapport,	  Vinnova	  (2006,	  s.	  14)	  
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Startpunkt: Blå hallen  
Jag satt på en stol i Stockholms stadshus (se figur 3) huvudsal Blå hallen och väntade på att 
Richard Florida skulle börja sin presentation om länders, regioners och kommuners roller 
för att skapa samhällen där människors kreativa förmågor får ta plats. Runt omkring mig 
fanns politiker, tjänstepersoner, forskare, studenter, kulturutövare och journalister. Det var 
fullsatt och många såg uppklädda ut. Mellan salens pelare hade TV-skärmar som visade 
bilder på en mediterande person i en lotusliknande ställning placerats ut. Kanske kan inte 
den delvis högtidliga känsla som åtminstone jag kände i salen strax innan konferensstart 
jämföras med när Nobelbanketten äger rum i samma lokal. Ett faktum var dock att 
arrangemanget som samlat ett relativt stort antal deltagare och som var inramat på detta vis 
i denna lokal skapade förväntningar om att de idéer som skulle lyftas fram var av potentiellt 
samhällsvärde. Efter inledande presentationer framförde Richard Florida sitt budskap:  

IDAG SER MÅNGA PÅ USA, San 
Francisco, Silicon Valley och 
teknologisektorn och tänker ”Vi måste bli 
mer som dem, vi måste bli innovativa och 
mer entreprenörer”. Och visst, det är viktigt 
att vara innovativ och entreprenör – det 
genererar ny teknologi och nya industrier – 
men det räcker inte. De platser som världen 
ofta talar om som exempel på innovativitet 
(sic), entreprenörskap och kreativitet är 
inga enhetliga samhällen. Då finns det 
andra platser som är mycket intressantare, 
platser där samhället värnar om olika 
gruppers etniska särarter i stället för att 
hänvisa dem till smältdegelns homogena 
massa. Toronto och Montreal är exempel på 
sådana platser, men jag kan säga samma 
sak om t ex Stockholm, Helsingfors, Sydney och Melbourne. I många städer 
runt om i världen försöker man att skapa högteknologiska industrikluster, 
underhållningsstadsdelar och multimediastadsdelar. Samtidigt har inte en 
enda stad i hela världen som ambition att vara arena för mänsklig energi 
och kreativitet, vilket är mycket oroväckande. Idag pågår en global kamp 
mellan den äldre industriella ordningen med kontroll och byråkrati och en 
ny ordning som tillåter individerna att uttrycka sig själva, vara kreativa, 
uttrycksfulla, hippieaktiga, ’konstiga’ och individuella. Men det handlar 
inte bara om att få uttrycka sig fritt och ha kul som på 1960-talet, då man 
trodde att det bara var sex och yttrandefrihet som gällde. Det stora arvet 
från 1960-talet är inte Woodstock utan Silicon Valley. Världen behöver en 
ny modell som tillåter människor att vara sig själva. Det skulle kunna bli 
Stockholms och Sveriges varumärke, för det är platser där människor kan 
uttrycka och förverkliga sig själva. Frågan är då var denna modell kommer 
att byggas? 46 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Rapport, Vinnova (2006, s. 4)	  

Figur	  3	  Stockholms	  stadshus.	  Källa	  Creative	  
Commons. 
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Trots att liknade tankegods cirkulerade i många olika sammanhang var det Florida som 
kom att symbolisera det växande intresset för kreativitetens roll i samhällsutvecklingen i 
slutet av 1990-talet och mitten av 2000-talet – och som jag själv var delaktig i. Vid 
tidpunkten för seminariet i stadshuset arbetade jag som konsult och projektutvecklare i 
olika konstellationer. Jag hade nyligen tagit fram en rapport för Exportrådet (Fridlund & 
Furingsten, 2006) och en rapport för KK-stiftelsen (Fridlund & Furingsten, 2006) som 
handlade om internationalisering av svensk upplevelseindustri. I detta arbete hade jag 
intervjuat tongivande entreprenörer, investerare, branschorganisationer och offentliga 
stödjande aktörer inom samtliga branscher som omfattas av begreppet 
’upplevelseindustri’.47 Min känsla var - trots att enskilda företag aldrig ansåg sig vara en del 
av paraplybegreppet upplevelseindustri eller det besläktade begreppet ’kreativa näringar’ - 
att det existerade något av en rörelse i Stockholm och Sverige vid denna tidpunkt som 
praktiserade det som begrepp som ’kreativa klassen’ beskrev. Samtidigt uppmärksammade 
jag i mitt arbete att det fanns faktorer som begränsade dessa aktörers utveckling. Det 
handlade exempelvis om brist på flexibel kulturfinansiering, privat riskkapital, 
branschanpassade utbildningar, mötesplatser mellan forskning, kultur och näring, stöd till 
affärsutveckling och internationalisering. Det var den typ av analys som jag och många 
andra inom området gjorde då och där jag tänkte att det kunde finnas en roll för mig att 
spela.      

Ungefär parallellt med utredningsarbetet hade jag också mer operativa uppdrag av diverse 
slag. Jag arbetade exempelvis med extern finansiering  för Cirkus Cirkör och jag var 
involverad i en dialog med initiativtagare till ett nytt kulturhus på Island. Utöver dessa 
varierade uppdrag hade jag ett antal år tidigare en bakgrund från musikbranschen,	  dels som 
anställd på ett av de då ledande skivbolagen och dels som fristående projektledare. I den 
rollen arrangerade jag i mitten av 1990-talet klubbar och konserter samt drev en mindre 
men då tongivande skivetikett för svensk hiphop. Denna tid var för mig lite som en egen 
värld, en annan värld, men också en värld som i konkret handling tillämpade vissa av de 
tankar som rörde sig i de då pågående samtalen om kulturens roll i samhällsutvecklingen. I 
efterhand tror jag att dessa erfarenheter bidrog till att forma ett intresse hos mig som 
handlade om kulturlivet bortom den ganska snävt formaliserade kulturpolitiken i form av å 
ena sidan den kommersiella delen och å andra sidan den ideella delen av kultursektorn som 
jag hade verkat inom. När jag satt på stolen i stadshuset kände jag därför igen mig i de idéer 
som presenterades om kulturens och kreativitetens roll för samhällsutvecklingen. När jag 
strax efter konferensen blev tillfrågad att söka ett jobb på kommunledningsförvaltningen i 
Botkyrka kommun som jag sedan fick, hade jag ett tydligt intresse för de frågor jag skulle 
få i uppdrag att arbeta med.  

Ungefär när jag började på kommunen träffade jag en gammal bekant på tunnelbanan 
mellan Alby och Hornstull (där jag hade bott i stora delar av mitt liv) som jobbade på ett 
bibliotek i Botkyrka. Han gav uttryck för en oro som handlade om att de satsningar inom 
kultur och kreativitet som kommunen igångsatt riskerade att bidra till bortträngning som en 
följd av att kommunen i för hög grad satsade på att bygga attraktivitet i omvärlden istället 
för att effektivt möta behoven hos de som bodde och verkade på platsen. Trots att jag minns 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Begreppet	  upplevelseindustri	  innefattar	  delbranscherna	  arkitektur,	  dator-‐	  och	  tv-‐spel,	  design,	  film,	  foto,	  konst,	  litteratur,	  
marknadskommunikation,	  media,	  mode,	  musik,	  måltid,	  scenkonst,	  turism/besöksnäring	  och	  upplevelsebaserat	  lärande.	  Se	  
exempelvis	  KK-‐stiftelsen,	  rapport	  2003	  

61



	  
	  

detta slumpmässiga samtal som ägde rum för många år sedan var det en signal som inte 
förankrades fullt ut hos mig. Då hade jag blicken riktad åt ett annat håll, nämligen hur 
kommunen kan skapa rätt förutsättningar för stärkt attraktivitet och ett mer varierat 
kulturliv där både bredd och spets inryms.    

Färdväg: Gröna huset  
I början av 2007 började jag arbeta på kommunledningsförvaltningen. Min arbetsplats blev 
kommunalhuset i Tumba, i vardagligt språkbruk kallat ’Gröna huset’ (se figur 4). Mitt 
första uppdrag var att skicka ut en ny strategi för upplevelsesatsningen på remissrunda. Ett 
förslag till strategi var redan framtagen som jag efter remiss slutredigerade: ”Botkyrkas 
upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap”. Strategin 
tog utgångspunkt i att upplevelseindustrin är en framtidsbransch:   

Oavsett om vi räknar i termer av 
omsättning, antal sysselsatta eller 
andel av bruttonationalprodukten, 
är upplevelseindustrin en starkt 
växande bransch både i Sverige 
och internationellt. Dels växer 
den enskilda branschen genom att 
vi människor konsumerar allt mer 
kultur och upplevelser, dels blir 
upplevelser och kreativitet ett allt 
viktigare konkurrensmedel både i 
den traditionella industrin och i 
tjänstesektorn genom att företag 
vill skapa helhetsupplevelser för 
konsumenterna. En förutsättning för att upplevelseindustrin ska utvecklas 
på en ort är att den platsen lockar till sig kreativa personer med en stark 
drivkraft. Dessa personer söker sig till områden som präglas av öppenhet, 
tolerans, jämställdhet och social omsorg. Och upplevelseindustrin ger i sin 
tur en plats attraktionskraft. Även i Botkyrka är upplevelseindustrin en 
tillväxtsektor som kommunen sedan ett antal år gör särskilda satsningar 
inom. Resultatet har inneburit att nya företag har startats och etablerats, att 
samarbeten, projekt och nya utbildningar har utvecklats och att 
kulturutbudet har ökat. Det här har förändrat bilden av Botkyrka.48 

 

Strategin antogs av kommunfullmäktige våren 2007 och skulle nu gå från ord till handling. 
Ett av de första uppdragen var att ta fram en handlingsplan för strategin. Jag tog del av 
andra kommunala styrdokument för att hitta en bra mall att luta mig mot men noterade 
istället att det fanns en variation i hur olika styrdokument var utformade. Detta bidrog till 
en skavning, som blev flerårig, om svårigheten att avgöra skillnader mellan kommunala 
policys, strategier, handlingsprogram, handlingsplaner och andra styrdokument samt deras 
faktiska styrande funktion i relation till varandra. Jag började helt enkelt, utan att inse det 
då, få ett intresse för ledning genom ord, papper och rutiner, det vill säga formella aspekter 
av kommunalt utvecklingsarbete.  
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Förhindra en avetablering  
Ett av mina första minnen från den första tiden i tjänstgöring var ett externt möte mellan 
vice ordförande för kommunstyrelsen, platschefen för Subtopia, rektor för Danshögskolan 
och jag själv. Rektor hade sammankallat mötet. Informationen som lämnades var tydlig; 
högskolans styrelse hade beslutat att omlokalisera utbildningen i nycirkus från Subtopia i 
Alby till Stockholms innerstad. Det var enligt högskolan nödvändigt för att säkra 
kostnadseffektivitet, utbildningskvalitet och möjlighet för studenterna att verka i närhet till 
högskolans övriga utbildningar inom en akademisk miljö. För ledande politiker och 
tjänstemän, Subtopia och Cirkus Cirkör togs uppgifterna från högskolan emot lite 
chockartat. Det startades en kampanj för att förhindra ett genomförande av beslutet. Jag 
sammanställde olika brev till Danshögskolans styrelse, utbildningsdepartementet och 
kulturdepartementet. 49  Vice ordförande för kommunstyrelsen tog kontakter med sina 
partikollegor, det vill säga socialdemokraterna i opposition. Ordförande för Cirkus Cirkör, 
med lång erfarenhet inom svensk politik, gjorde motsvarande insatser inom sina politiska 
nätverk. Jag kände instinktivt att Danshögskolans styrelsebeslut var problematiskt. Det gick 
tvärs mot den nationella och regionala inom ramen för storstadssatsningen där just 
samverkan var ett viktigt tema. De gick också tvärs mot de synergier som skapades mellan 
Cirkus Cirkör som arbetsgivare och högskoleutbildningen i nycirkus. Det stod i strid med 
Botkyrkas utvecklingsstrategi att vända bilden av Botkyrka genom att attrahera aktörer som 
kunde komplettera det befintliga närings- och kulturlivet. Dessutom var det kommunen och 
Cirkus Cirkör som hade sett till att detta utbildningsprogram genom ett riksdagsbeslut 
startade. Till saken hör också att Botkyrka kommun under 1990-talet hade iordningställd 
ändamålsenliga lokaler för Stockholms universitets program inom multimedia i Tumba i 
Botkyrka, något som flyttade ett par år senare. Nu skulle Danshögskolan följa samma spår 
och omlokalisera en högre utbildning från Alby till campus vid KTH i Stockholms 
innerstad. Det fick mig att undra hur en enskild högskolestyrelse kan ha mandat att fatta ett 
beslut som får lokala konsekvenser utan att involvera dem som berörs - i detta fall Botkyrka 
kommun.   

Cirkus Cirkör och Botkyrka kommun drev sin kamp i en fråga som redan var beslutad av 
en styrelse som hade ett delegerat ansvar för lokalfrågor inom principer om högskolors 
autonomi. I samband med detta utnämndes Cirkus Cirkörs grundare till professor i nycirkus 
och när indockningen av utbildningen i nycirkus genomfördes ändrades namnet till DOCH, 
Dans och Cirkushögskolan. Detta uppfattade jag som signaler om att högskolan såg till 
verksamhetens bästa. Samtidigt innebar avetableringen för mig en skavning, som följer 
med mig än idag. Kommunens ansträngningar att planera Botkyrka till det bättre var 
grundat i en kamp mellan en ytterstadskommun och innerstadens prestigefulla institutioner 
som var svår för Botkyrka att vinna.  

Power Point 
Att delta och själv vara värd för olika typer av studiebesök från andra kommuner, 
myndigheter, forskare och andra typer av experter var något som förekom relativt ofta 
under mina första år i kommunen. Upplägget var ungefär detsamma: en annan kommun 
kontaktar oss med förfrågan om ett studiebesök med vissa teman, jag eller någon annan får 
i uppdrag att sätta ihop ett program, kommunen anländer och programmet genomförs. 
Under en halv- eller heldag lotsas gästen mellan olika verksamheter där 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Exempelvis	  hemställan	  till	  berörda	  fackministrar	  2007-‐03-‐28	  	  
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verksamhetsföreträdaren, inte sällan med stöd av Power Point, drar en berättelse om 
utmaningar, visioner och framgångsfaktorer. Så här kunde en av mina Power Point 
presentationer (PPT) vara utformade: 

PPT-bild 1 visar en svartvit bild på ett miljonprogramsområde i kommunens norra delar. 
Här pratade jag exempelvis om att omvärlden har negativa schablonbilder av förorten och 
att dessa begränsar besöksnäring, turism, investeringar och företagsetableringar att komma 
till Botkyrka. Det skapar en negativ spiral. Att attrahera resurser utifrån är nödvändigt 
eftersom den kommunala organisationen är den klart dominerande aktören på platsen 
Botkyrka; det är den största arbetsgivaren, innehar det största bostadsbeståndet, är klart 
dominerande leverantör av välfärdstjänster med mera. Kommunens dominans måste därför 
kompletteras med en större mångfald av aktörer (men inte minskas) för att skapa mer 
dynamik på platsen. För att uppnå detta behövdes bilden av Botkyrka förbättras.  

PPT-bild 2 visar ett collage bestående av bilder på ungdomar och professionella aktörer 
som utövar olika kulturella uttrycksformer såsom film, dans, nycirkus, graffitti och musik. 
Här förklarade jag att den strategiska inriktningen för att förändra omvärldens bild av 
Botkyrka är att satsa på kommunens styrkor, det vill säga den unga och internationella 
befolkningen samt det rika kulturlivet bestående av både unga talanger, professionella 
utövare och kulturföretag.   

I PPT-bild 3-7 följer exempel på aktuella satsningar inom film och scenkonst med exempel 
på tongivande aktörer som kommunen stöttar.  

På den näst sista PPT-bilden var en karta över Stockholms län inklippt kompletterat med 
uppgifter om inkomstnivåer, utbildningsnivåer, födelseland och andra uppgifter för olika 
regiondelar. Jag summerade föredraget med att förklara att kommunens satsningar på kultur 
och kreativitet, och alla de verksamheter och projekt som jag och mina kollegor är 
sysselsatta med på dagarna, ytterst handlar om att planera och konkret hantera nationella 
och regionala utmaningar kopplade till ojämlika utvecklingsförutsättningar som påverkar 
Botkyrka, framförallt de norra kommundelarna och omvärldens slentrianbilder av 
miljonprogrammets höghusområden - förorten -  negativt i relation till andra mer 
resursstarka delar av regionen.  

Den avslutande PPT-bilden visar tre cirklar som korsas av en pil. Jag förklarade att 
kommunen samordnar politikområdena kultur, utbildning och näring i samverkan med 
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att implementera 
upplevelsesatsningen. Jag förklarar också att utkomsten av detta arbete är ökad 
idéutveckling, entreprenörskap, branschutveckling, klusterutveckling och en förändrad bild 
av Botkyrka. Kanske nämner jag också att en tongivande svensk riskkapitalist, som också 
var känd för sina investeringar i egna institutioner i rollen som konstmecenat, ibland 
besökte kommunens kulturella arrangemang vilket kunde ses som ett kvitto om att vi var på 
rätt väg. 

Om studiebesöket ägde rum i Subtopiaområdet fick gästerna besöka olika verksamheter i 
området,  i vissa fall fick de även möjlighet att pröva olika aktiviteter i den 
specialanpassade cirkushallen. Minnesbilden är att de presentationer som mina kollegor och 
jag genomförde ofta mottogs med stort intresse och positiva omdömen av besökarna. 
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I samband med min första tid på kommunledningsförvaltningen anordnade jag även ett 
antal internationella studieresor och konferenser. Exempelvis var jag i samarbete med en 
företrädare från Cirkus Cirkör projektledare för en studieresa till Montréal, Kanada. 
Delegationen bestod av ledande politiker och chefstjänstemän samt representanter från 
Cirkus Cirkörs ledning och styrelse, Danshögskolan (som bedrev en cirkusutbildning i 
Subtopia), Familjen Lindgren AB (som hade en avsikt att investera i en familjepark i 
Botkyrka), den statliga kulturutredningen (som kommunen ville påverka att tillsätta en 
utredning om en nationalscen för cirkus), det kommunala bolaget Upplev Botkyrka 
AB/Subtopia och en forskare från Handelshögskolan som också skrev en reserapport.  

Bakgrunden till resan var att Botkyrka kommun tillsammans med Cirkus Cirkör och andra 
aktörer ville undersöka förutsättningar för etablering av ett nationellt centrum för cirkus och 
scenkonst i Botkyrka. Målsättningen var att bygga upp en miljö liknande den så kallade 
Cité des arts du cirque i Montréal som kan beskrivas som ett cirkuskluster där 
utbildningsinstitutioner, kulturentreprenörer, konstnärliga utövare, forskare, privata 
investerare och offentlig kulturpolitiska stödsystem samverkade och skapade mervärden för 
branschens utveckling. Som en del av förarbetet beslutades om genomförande av en 
studieresa till Montréal i januari 2008 med syftet att ta del av erfarenheter, metoder och 
policys gällande utvecklingen av Cité des arts du cirque.50 Under besöket träffade vi ett 
femtiotal aktörer och tog del av för Sverige nya modeller för kulturfinansiering och 
samverkansformer för kultursektorn samt träffade grundare och chefer för världsledande 
aktörer inom nycirkus såsom Cirque Du Soleil.  

För mig innebar studieresan insyn i en slags parallellvärld där det som är självklart är att det 
finns storskaliga institutioner, scener, forskning, utbildning och kulturföretagare inom 
nycirkus, en kulturform som för mig fortfarande var perifer och ny. Denna resa 
manifesterade ett förhållningssätt som jag gillade, nämligen att i en tid när journalister 
söker efter ’brinnande tunnor i förorten’, så försökte Botkyrka kommun, inklusive mig 
själv, hitta en strategisk färdväg och breda partnerskap för att gå i en annan riktning. Istället 
för att stå kvar i problem associerat med ’miljonprogrammet’, så var strävan att 
ompositionera sådana typer av slentrianbilder. I reserapporten framgår om de involverade 
aktörerna i Montréal att de: 

…inte ser varandra som konkurrenter, utan istället hjälper varandra så att 
branschen som helhet växer, likväl som intresset från allmänheten/publiken. 
Samt att även bidragsgivarna verkar se sin roll som att verka för 
cirkusmiljöns bästa, vilket blir tydligt inte minst i samtalen med 
tjänstemännen på de många myndigheter vi träffar. Här lyser helt enkelt 
engagemanget igenom, på alla nivåer.51 

Hos mig och mina närmaste kollegor fanns just ett sådant engagemang. Känslan var att det 
är möjligt att i Botkyrka få till något som motsvarade det vi tagit del av i Kanada; en 
nationalscen, inte för det traditionsbärande museala, utan för kulturen utanför 

50	  Studieresa	  till	  Montréal	  den	  10-‐15	  januari	  2008,	  	  KS/2007:454	  
51	  Reserapport	  från	  en	  studieresa	  till	  Montréal	  med	  fokus	  på	  cirkus	  och	  kulturpolitik	  10	  15	  januari	  2008,	  	  Emma	  Stenström,	  	  
KS/2007:454	  
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kulturpolitiken, som bland annat nycirkus var ett uttryck för. Vi såg framför oss en kulturell 
mötesplats där aktörer inom utbildning, näring och kultur koncentreras till Botkyrka, istället 
för till innerstadens centra, för att växa globalt och samtidigt skapa lokala värden. Min - 
och jag tror vår gemensamma - förhoppning var att den statliga kulturutredningen under 
studieresan skulle inse detta och i sina rekommendationer förorda att en ny typ av 
experimentell nationalscen i Botkyrka skulle utredas.  

Både under denna resa och i andra externa nätverk och konferenser mötte jag en typ av 
forskare och tänkare som gav intryck. De pratade självklart och snyggt om hur kreativa 
näringar genom rätt policy, rätt strategi och rätt ledarskap förändrade samhällen. På Power 
Point-presentationer visades staplar, diagram, pilar och illustrationer av städers kreativa 
kluster varvat med bilder på signaturbyggnader, offentlig konst och människor i rörelse. 
Budskapet var att möjligheten finns men att konkurrensen är hård. Därför behövs 
mötesplatser, finansiering, privata-offentliga partnerskap, en kulturell infrastruktur, en 
långsiktig utbildningspolitik och en möjliggörande näringslivspolitik. I en global 
konkurrens om talanger krävs kreativa städer och här fanns en ny roll för kommuner, städer 
och regioner att axla. På anslagstavlan på mitt rum satte jag upp utklipp från rapporter, 
media, forskning och annat omvärldsmaterial som jag fann inspirerande. På skrivbordet låg 
reserapporten från Montréal.  

Känslan var att de internationella policyexperterna ständigt erbjöd nya policykoncept och 
mekanismer för samhällsutveckling.  Jag såg att det fanns möjligheter att till nya arbetssätt 
och utvecklingsområden. Samtidigt i en mötesintensiv arbetsvardag på 
kommunledningsförvaltningen fanns ett behov av ett strukturerat arbete med byråkratisk 
ordning och reda. Detta gjorde att jag blev uppbunden i mer vardagliga frågor.  

Möten 
Jag minns ett lunchmöte om filmutveckling i Botkyrka, vilket var ett prioriterat 
insatsområde i strategin för upplevelsesatsningen. Vi – en politiker, en verksamhetschef 
och jag själv – går igenom nuläget, vilket innefattade pågående aktiviteter inom 
förvaltningar och uppföljning av samarbetsavtal med externa aktörer lokalt och regionalt. I 
samband med mötet är det för mig inte helt tydligt vem som gör vad i förhållande till 
externa avtalsparter. I det strategiska dokumentet för upplevelsesatsningen kändes det 
prioriterade branschområdet filmutveckling självklart; kommunen skapar i samverkan med 
aktörer lokalt och i huvudstadsregionen infrastruktur i form av teknik, nätverk, utbildning, 
lokaler och andra erbjudanden för att unga Botkyrkabor ska kunna testa och experimentera 
med film och rörlig bild och för att attrahera film- och TV produktioner till platsen. Men i 
den kommunala praktiken - mellan förvaltningar, kommunala bolag, externa 
samarbetsavtal, kollegor som har olika uppfattningar om syfte och riktning, 
samarbetspartners som tycker att kommunen delvis konkurrerar med deras verksamhet, 
politiker som kliver in på operativ nivå för att de tycker att går för långsamt inom 
förvaltningen så blev det svårare.  

För att skapa tydligare inriktning och samordning fick jag i uppdrag att ta fram en ny 
strategi för film och rörlig bild som antogs av kommunfullmäktige. Efter några år bestod 
dock knöligheten och vissa externa aktörer kontaktade mig och andra i kommunen och 
framförde att relationerna mellan politik, tjänstemän och kommunalt bolag måste bli 
tydligare. Det framhölls också att kommunen inklusive det kommunala bolaget bedrev 
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delvis konkurrerande verksamhet i förhållande till de fristående aktörerna som kommunen 
stimulerade att växa. Det handlade inte om konkurrerande verksamheter som strider mot 
kommunallagen utan om att kommunen utvecklade projekt och verksamheter som de 
fristående aktörerna redan gör eller skulle kunna göra. Denna typ av klagomål var 
återkommande till mig. På motsvarande sätt var det inom upplevelsesatsningens andra 
branschområde, scenkonst.  

Jag och ett par andra kollegor återrapporterade denna bild till kommundirektör vid olika 
tillfällen. Kommundirektörens sätt att skapa struktur kring de frågor som jag och mina 
kollegor lyfte fram var att integrera upplevelsesatsningen i kommunens sedvanliga 
styrsystem, istället för en satsning ’vid sidan av’ som drivs av ett fåtal entreprenöriella 
politiker och tjänstepersoner inklusive mig själv.  

Den starka utveckling som ägde rum under upplevelsesatsningens framväxt från slutet av 
1990-talet till början av 2000-talet var ett resultat av samarbeten, nätverk och 
förändringsvilja hos ett fåtal enskilda individer inom den kommunala organisationen och 
externa aktörer. Det var en historia som jag fick återberättad för mig när jag började och en 
roll som jag delvis själv intog när jag tillträdde men som alltmer började ersättas av ett mer 
systematiskt byråkratiskt arbete, både för att detta förväntades av mig men också för att jag 
själv såg det som rätt väg att gå.  

Här uppstod en skavning.  Jag insåg behovet av bättre ’ordning och reda’ men insåg 
samtidigt värdet av ett entreprenöriellt förhållningssätt med snabba processer och effektivt 
genomförande.  

Styrsystemet 
För en kommunbyråkrat är styrsystemet centralt. I Botkyrka utgjordes styrsystemet vid 
denna tidpunkt dels av en årscykel där planering av aktiviteter, budget, 
verksamhetsuppföljning, omvärldsanalys, invärldsanalys, politiska ställningstaganden om 
mål/budget och andra aktiviteter sker i en viss ordning under året och dels av ett antal 
styrande dokument för mål och budget där kommunfullmäktiges flerårsplan, 
kommunstyrelsens och nämndernas ett-årsplaner samt förvaltningars verksamhetsplaner 
ingår.  

Problemet i min strävan att skapa ordning och reda var en upplevelse hos mig att både 
årscykeln och strukturen för de styrande dokumenten var under ständig 
verksamhetsutveckling utifrån en avsikt att skapa förbättrade rutiner. Dessutom fanns det, 
vilket är en realitet för alla kommuner, många och varierade mål och aktiviteter inom fler- 
och ett-årsplaner samt strategier utöver dessa (exempelvis upplevelsesatsningen) som 
gjorde det svårt att förstå i vilken riktningen den kommunala organisationen egentligen var 
på väg och vad som var de viktigaste prioriteringarna vid en viss tidpunkt.  Både jag själv 
och många kollegor pratade om styrsystemet som något svårhanterligt men viktigt eftersom 
detta är en kommuns ryggrad för styrning och uppföljning som också möjliggör 
demokratisk transparens men samtidigt ibland svårt att förstå och levandegöra. I vissa fall 
kunde jag uppleva styrsystemet som en fast styrande politisk hållpunkt som ramade in 
förvaltningens agerande och i andra fall som ett alltför löst ramverk där jag som enskild 
tjänsteperson hade stort utrymme att påverka det faktiska innehållet.  
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Utöver arbete med kommunens styrsystem som i praktiken ägde rum vid årliga 
planeringsmöten jobbade jag mycket med utredningar, strategier, handlingsplaner, 
tjänsteskrivelser, avtal mm. Arbetet med att ta fram dessa handlingar i samarbete med 
kollegor innefattade även beredning och beslut. Handlingar skulle även diarieföras i 
diariehanteringssystemet. Att hantera kommunalt byråkratiskt arbete var med andra ord ett 
arbete i sig.  

Trots mina ökande ansträngningar att skapa ordning och reda var det svårt att nå ett tydligt 
genomslag när systemet för ordning och reda var under ständig förändring, vilket innebar 
en skavning för mig.   

Regional samordning 
En viktig del av upplevelsesatsningens framväxt var kommunens samspel med andra 
offentliga aktörer i Stockholmsregionen. Ett sådant projekt var regionalfondsprojektet 
Kreativa Stockholm som jag initierade och genomförde åren 2009-2011. 52  Kreativa 
Stockholm syftade till strategisk samverkan inom kulturella och kreativa näringar. 
Botkyrka kommun var projektägare och övriga partners var bland annat Stockholm stad och 
andra kommuner i regionen, Stockholm Business Region, Stockholms läns landsting, 
Kungl. Tekniska Högskolan, Södertörns högskola och ytterligare ett antal aktörer. 
Utgångspunkten för projektet var att det fanns goda förutsättningar för utveckling av 
kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen i form av en redan stark 
företagsstruktur med många tongivande aktörer, stort utbud av konstnärliga högskolor, 
privata investerare och andra aspekter. För att stimulera en fortsatt god utveckling 
identifierades bland annat behovet av att utveckla nya finansieringsmöjligheter, stöd till 
internationalisering, kunskapsutveckling för entreprenörer samt bättre regional samordning 
som skulle säkras genom ett regionalt handlingsprogram som i sin tur skulle genomföras av 
ett privat-offentligt partnerskap.  

Kreativa Stockholm var ett projekt som inte var helt lätt att hantera. Ett grundproblem var 
att den offentliga medfinansieringen om cirka sextio procent av projektets totala budget, 
motsvarande cirka sex miljoner kronor som var krav för att generera EU medel 
motsvarande fyrtio procent, inte var säkrad när projektet beviljades. Botkyrkas 
kommunstyrelse hade fattat en ’teoretisk’ medfinansiering på detta belopp för att 
projektansökan skulle kunna lämnas vid utsatt datum men den riktiga avsikten var att säkra 
medfinansiering från medverkande partners om projektet skulle beviljas. Vidare hade 
projektet ett ganska krångligt upplägg där två aktörer stod för medfinansiering i form av 
redan operativ verksamhet, varav den ena verksamheten utfördes av ett upphandlat 
konsultföretag och den andra verksamheten utfördes av en ekonomisk förening. Det innebar 
att vi hade två operativa verksamheter med oss in i projektet men svag rådighet att styra 
dessa utifrån projektets handlingsplan. Vidare innebar projektets upplägg omfattande 
administration.  

Redan när jag lämnade in ansökan hade jag på känn att projektet skulle bli utmanande, 
framförallt på grund av den bristande offentliga medfinansieringen. När förvaltande 
myndighet (Tillväxtverket) hörde av sig till mig och meddelade att projektet hade beviljats 
medel blev mitt vägval därför att ta fram argument för att kommunen skulle återta ansökan. 

52	  Regionalfondsprojekt	  Creative	  Business	  Region	  Stockholm,	  Ks/2009:225	  
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Jag presenterade detta för kommundirektör. Frågan landade inte enligt mitt förslag. 
Anledningen var att det fanns ett starkt värde för Botkyrka att inta en regional position för 
att undvika framtida situationer liknande Danshögskolans avetablering men också för att 
attrahera nya resurser och projekt.   

Tillsammans med näringslivschefen, projektets ordförande, jobbade vi hårt för att säkra 
medfinansieringen under projektets första år. Att första året ägnades åt att säkra 
medfinansiering innebar dock endast två år återstod för genomförandet. En projektledare 
rekryterades och aktiviteter startade men vi låg hela tiden ett steg efter beslutad projektplan. 
För att skapa samsyn i projektet arrangerade jag en studieresa till London för att ta del av 
policy och praktikutveckling inom kulturella och kreativa näringar. Problemen kvarstod 
och vid varje styrgruppsmöte lämnade övriga partners synpunkter kring att projektet gick 
för snabbt, för långsamt, att det var för visionärt, att det var för detaljerat och andra 
aspekter. 

Mot slutet av projektet insåg jag att det var nödvändigt att överkomma projektets 
bångstyrigheter. Jag intog en tydligare roll i projektet som resulterade i framtagandet av en 
regional handlingsplan för policyområdet som jag remitterade till länets kommuner, 
konstnärliga lärosäten och andra aktörer. Remissperioden resulterade i att föreslaget 
handlingsprogram ansågs rätt – och kommunen ställde därför en förfrågan till landstinget 
om det kunde åta sig koordinering av handlingsprogram samt ge programmet status som en 
del av RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen).53 Den förstnämnda 
frågan beviljades men inte den andra.  Att handlingsprogrammet inte fick status som ett 
program under RUFS var lite av en prestigeförlust men samtidigt kändes det positivt att 
landstinget åtog sig att samordna handlingsprogrammets genomförande.  

Att vara projektägare för ett regionalfondsprojekt är alltid förenat med mycket 
administration och arbete. Jag kände ändå ett särskilt behov att reflektera över orsakerna till 
projektets olika utmaningar. De typer av argument som jag hade formulerat för mig själv 
som förklaringar till att projektet kändes tungt och konfliktfyllt kanske egentligen var 
bortförklaringar för något annat. Jag började inse att mitt initiativ till projektet från första 
början hade varit en ’flykt’ från de organisatoriska otydligheterna inom mitt uppdrag i 
kommunen som jag hade haft svårt att lösa, trots mina ansträngningar att skapa ’ordning 
och reda’. Jag upplevde också att många av mina skavningar var grundade i avsaknaden av 
ett ändamål som passade mig personligen. Visserligen kunde jag intala mig att jag genom 
mitt arbete bidrog till att förändra bilden av en plats och genom att jobba regionalt attrahera 
resurser lokalt men den konkreta samhällseffekten av mitt arbete var sällan närvarande för 
mig.  

Detta fick mig att känna att mitt arbete på strategisk nivå på kommunledningsförvaltningen 
stod för långt ifrån den jag ytterst var till för; Botkyrkabon. Vid denna tidpunkt började jag 
också få upp ögonen för en växande offentlig diskussion i omvärlden som övergripande 
skulle kunna sorteras in inom fältet jämlikhet och mänskliga rättigheter, vilket spelades ut i 
’heta’ debatter om alltifrån rasistisk barnbokslitteratur, till diskriminering på 

53	  Regionalfondsprojekt Creative Business Region Stockholm, Ks/2009:225 samt Förfrågan Stockholms läns landsting om 

handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar kan få status som ett handlingsprogram under RUFS, Ks/2011:266 
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arbetsmarknaden och en alltmer segregerad region. Dessa typer av offentliga samtal bidrog 
till att skapa ’rubbningar’ hos mig själv och öppnade upp nya förhållningssätt till mitt 
arbete men gjorde också att jag började uppmärksammade skavningar som funnits med mig 
från start i mitt arbete men som levt som mycket svaga signaler. 

Stelbenan 
Vilka var då dessa svaga signaler som jag i efterhand insåg att jag hela tiden burit med mig, 
men som jag samtidigt tryckt undan mitt medvetande för att jag inte visste vad jag skulle 
göra av dem? Här följer några illustrativa exempel.  

Jag går i korridoren med en diarieförd handling, i förvaltningsvardagsspråk ’en grön mapp’ 
i ena handen och en kaffekopp i den andra. Min snedbena är nyklippt och jag har en 
välstruken skjorta, pustade skor och cardigan. Några dagar tidigare hade jag stött på en vän 
på gatan som sa “vilken fin stelbena… jag menar snedbena du har”. Stelbenan rundade nu 
hörnet vid kaffeautomaten och där sågs vi för första gången på kanske femton år. Idag 
jobbade han för en lokal ungdomssatsning och skulle precis gå in i ett möte med 
kommunens säkerhetschef. Vid en annan tid och plats var han en av pionjärrapparna i 
Sverige. Vi sa hej och kul att ses igen. Det blev en förnimmelse om något som jag hade 
närhet till och förståelse för på ett annat sätt än administrativt tunga EU-projekt, 
kommunens styrsystem och Power Point presentationer om kreativitet.  

I rollen som stelbena minns jag också ett besök från EU-kommissionen till en av 
kommunens kulturverksamheter. Syftet, om jag minns rätt, var att vi skulle presentera 
Botkyrkas upplevelsesatsning och samtidigt ta del av tips om möjliga EU-pengar att söka. 
När gästen anlände förklarade denne att det var svårt att hitta till verksamheten där vi 
befann oss och att han därför hade frågat ett flertal förbipasserande om vägen. Problemet 
var att ingen verkade ha hört talas om denna verksamhet eller visste vägen dit. Vid detta 
möte insåg jag inte att tjänstepersonen från Bryssel kanske försökte lämna ett medskick till 
oss. Istället var jag fokuserad på att med positiv och trevlig ton ta reda på vilka EU-pengar 
som gick att söka.  

Under mitt första år i tjänstgöring befinner jag mig på en festival där kommunen är en av 
arrangörerna. Min roll var att övervaka kommunens åtaganden i festivalen. Det är mitt 
under en valrörelse. Kommunens bedömning i efterhand är att de cirka tre festivaldagarna 
besöks av upp till tjugo tusen personer. Jag ser att partistugor och olika försäljningstält är 
placerade på ett sätt så att de skapar två festivalområden i samma festival. Den ena delen av 
festivalen utgörs av nycirkusunderhållning där framförallt tillresta besökare verkar vara 
dominerande. Den andra delen av festivalen utgörs av lokala föreningar och näringsidkare 
som bedriver tombola med mera - där framför allt besökare från närområdet verkade vara 
dominerande. För mig var denna situation lite stickande. Det kändes som kommunen hade 
gjort en uppdelning mellan ’innerstadens kultur’ och ’förortens kultur’. Jag tänkte att de 
beslutsfattare, inklusive mig själv, som har skapat denna situation är samma beslutsfattare 
som varje dag planerar det framtida samhället och utför kommunens utbud och service. Det 
fick mig att fundera över om jag har blivit del av en organisation som omedvetet bidrar till 
att förstärka, istället för att motverka, åtskillnad mellan grupper och platser. Jag 
återrapporterar min iakttagelse på ett styrgruppsmöte. En annan mötesdeltagare ifrågasätter 
mina iakttagelser som onödigt kritiska eftersom arrangemanget i det stora hela var mycket 
lyckat med många besökare och uppskattade aktiviteter. Detta hade jag svårt att i stunden 
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bemöta, kanske för att det var just en personlig iakttagelse och inte medskick baserat i en 
gedigen utvärdering jag framförde. 

Ett annat av mina första möten handlade om att rapgruppen Latin Kings hade splittrats och 
vad det innebar för kommunens arbete inom kulturområdet. Instinktiva tankar, som inte 
riktigt hann formuleras under mötet, gick ungefär ut på att denna aktör har startat utan 
direkt involvering eller stöd från kommunen. Den möjliga ’påverkan’ kommunen har haft 
handlar snarare om att som offentlig aktör vara del i ett samhälleligt misslyckande som 
denna grupp har gjort berättelser om. Att kommunen i vissa sammanhang låter denna grupp 
bli en del av en berättelse om den ’kreativa kommunen’ gränsar till vad so skulle kunna 
beskrivas som en kommunikativ exploatering. Detta var tankar som jag alltså inte uttryckte.  

Ett ytterligare, på gränsen till intetsägande minne, är att jag står på en grusplan i Alby. En 
gästande riksdagspolitiker uttalar något om de unga kreativa människorna i förorten. Runt 
omkring mig står några politiker och tjänstepersoner som cirkuleras av cirkusartister 
gåendes på styltor. Det blåser. De kreativa ungdomarna är inte här.  

Jag deltar på en rundvandring på den årliga demokratidagen. Då hoppar helt plötsligt den 
lokala boxningsklubben fram på gatan. Några unga talanger skuggboxas mot varandra. De 
är skickliga. Deras föreningsledare har ett budskap till oss från kommunen: ”varför får vi 
inte mer stöd till vår verksamhet, varför satsar ni pengar på kultur som inte är till för oss 
boende?”  

Jag befinner mig på ett kommunalt kulturevenemang. Efter showen är det disco. En DJ med 
krullig peruk och inmonterade utstående fläckade tänder och pratar i en mikrofon med en 
påhittad förortsslang. De lokala besökarna ser lite förvirrade ut. Jag tänker att alla kan göra 
fel ibland och åker hem till Hornstull. 

Under mitt andra år i kommunen blir jag kontaktad av en journaliststuderande som ville 
göra en kursuppgift om Botkyrkas upplevelsesatsning. Jag tipsade henne om 
kontaktuppgifter och ställde själv upp på intervjuer och samtal. Efter en tid mejlade hon ut 
den färdiga kursuppgiften till respondenterna som var både tjänstepersoner och politiker. I 
reportaget finns ett citat i stora bokstäver som uttrycker något i stil med att “mitt jobb är 
inte att hjälpa massa invandrare i förorten, jag jobbar med tillväxt”. När berörda kollegor 
och politiker hade tagit del av mejlet med reportaget uppstod en viss krisstämning i 
kommunkorridoren och det diskuterades hur situationen skulle hanteras. Min roll? Jag hade 
ju trots allt hjälpt denna journaliststuderande. Jag var tyst. Citatet kom från en dåvarande 
chef och jag vågade inte agera. Om jag minns rätt ansåg studenten att jag saknade 
civilkurage som inte uttryckte min kritik internt eller att jag borde säga upp mig. I 
korridoren denna eftermiddag kände jag mig lite dum som inte synliggjorde min 
involvering. Istället kopierade jag papper.  

Dessa typer av vardagliga händelser utgjorde ett skavande mönster hos mig. Min känsla var 
att jag deltog i att förstärka det som skulle motverkas, det vill säga segregation och 
schablonmässiga bilder av ’förorten’, men där jag i rollen som ’stelbena’ inte agerade 
tydligt för att åstadkomma förändring. En orsak kan ha varit att dessa skavningar inte var 
helt färdigbearbetade och välformulerade hos mig själv, parallellt såg jag också positiva 
effekter av mitt och mina kollegors arbete. Som jag beskriver i föregående avsnitt var den 
en framväxande offentlig diskussion som gjorde att jag alltmer uppmärksammade dessa 
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minnen hos mig själv, även fast de alltid varit närvarande. Ju mer dessa typ av skavningar 
för mig framstod som problematiska uttryck av kommunens arbete desto tydligare skapades 
en inre drivkraft av att driva förändring mot en mer medborgar- och aktörsdriven riktning. 
Jag valde att stå kvar på min post och inom ramen för denna agera i enlighet med de behov 
som blev alltmer tydliga för mig.   

Ett fat med ananas  
Det sista uppdraget som dåvarande kommundirektör lämnade innan han gick vidare till 
motsvarande jobb i en annan kommun var en oberoende översyn av upplevelsesatsningen. 
Uppdraget genomfördes av en extern konsult och rekommendationen var bland annat att 
tydliggöra syfte och mål med satsningen samt att säkra bättre ansvarsfördelning, 
samordning och förankring internt och externt.54 Utifrån genomförd utredning gavs ett 
uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram en ny strategi. Jag utsågs som 
projektledare och det tillsattes en politisk styrgrupp för framtagande av strategin.   

Som en del av arbetet med att ta fram strategin genomförde jag workshops och intervjuer 
med små och stora aktörer inom förenings-, kultur- och näringsliv i Botkyrka. Syftet var att 
identifiera aktörers upplevelser av kommunens befintliga satsningar samt deras behov och 
idéer om hur kommunen bör agera i framtiden. Vi använde även en rapport som hade tagits 
fram i samband med framtagande av en ny översiktsplan. Politikens utgångspunkt var att 
framtagandet av översiktsplanen skulle ske i en bred demokratisk process och därför 
upphandlade kommunen en konsult som fick i uppdrag att genomföra en medborgardialog 
där cirka 350 Botkyrkabor deltog.55 Jag var inte involverad i arbetet med ny översiktsplan 
men däremot bad jag konsulten  att summera reflektioner från dialogerna i relation till 
kommunens verksamheter inom det kulturpolitiska området. Konsulten föredrog sina 
resultat inför den politiska styrgruppen för strategin samt en arbetsgrupp bestående av 
tjänstepersoner. Resultaten från dialogerna handlade bland annat om en upplevelse av att 
inte ha tillträde till kommunens kulturella mötesplatser och verksamheter i tillräckligt hög 
grad samt att kommunen behöver bli bättre på att stötta och lyfta fram lokala initiativ. 

Ett problem som jag och några av mina kollegor alltmer började uppmärksamma var att 
vissa medborgare upplevde kommunens satsningar som ’en present som dimper ner 
ovanifrån’. Detta var ett citat med underliggande ironi som uttryckets vid en dialog i 
samband med framtagandet av den nya strategin och som jag tolkade som ett ifrågasättande 
av ett alltför centralistiskt arbete ’uppifrån och ner’. Vid denna tidpunkt hade jag etablerat 
kontakt med en konsult i London som var expert inom området ’cultural planning’. Hennes 
tankegång var att planera utifrån platsens lokala förutsättningar snarare än att locka en 
kreativ klass utifrån. Av henne fick jag tips om hur man kan möjliggöra sådana ambitioner 
vilket inspirerade arbetet med strategin. Idag ter sig dessa tankar som självklara inom 
kommunen men vid tidpunkten var det ett hårt arbete att få igenom en sådan kursändring 
tillsammans med min närmaste chef på kommunledingsförvaltningen, förvaltningschefen 
för kultur- och fritid och två andra utvecklingsledare. 

Den nya strategi som framställdes benämndes Kreativa Botkyrka. Att välja ordet 
’kreativitet’ kändes vid det här laget delvis daterat men syftade till att signalera en 
förflyttning från omvärldens ’upplevelse’ av Botkyrka till medborgarnas kompetenser, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Utredning	  Public	  Partner	  
55	  Botkyrkas	  översiktsplan,	  	  KS	  2014:279	  
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förmågor och idéer. Strategin skickades på remiss 56  och antogs senare av 
kommunfullmäktige. 57  Parallellt med framtagandet av strategin genomfördes ett par 
pilotprojekt för att pröva strategins relevans, exempelvis Kreativa fonden,58 Expedition 
Botkyrka59 och det lokala initiativet Botkyrkas banbrytare som sedan övergick till Changers 
Hub där vi bistod i deras arbete att söka extern finansiering.60 Både jag och de kollegor som 
var involverade i arbetet noterade att dessa initiativ mötte ett konkret behov på platsen 
Botkyrka. Både strategin, de konkreta utvecklingsprojekten och processorganisationen gick 
för oss i ’rätt riktning’. Samtidigt fanns det en känsla att strategins medborgardrivna fokus 
inte förankrades helt inom alla berörda delar av den kommunala organisationen. Därför 
genomfördes en workshop med politiker och tjänstepersoner. Mötet ägde rum inom ramen 
för ett utredningsarbete om översyn av en kommunal verksamhet som jag var projektledare 
för. Ett konsultföretag hade anlitats för genomförande för bidra med ett utomstående 
perspektiv på de berörda verksamheterna. 

Inför mötet dividerade jag fram och tillbaka med kontaktpersonen för konferenslokalen. 
Oron var om kaffe och fika skulle serveras vid mötets start klockan 08.30 eller under 
förmiddagen klockan 10.00 eller bådadera. Jag tänkte att alla mötesdeltagare vill ha kaffe 
eller te från start men att det blev för mycket med frukostfrallor på morgonen och strax 
därefter kaffebröd under förmiddagen. Vidare var frågan om frallor och kaffebröd verkligen 
var rätt eller om frukt var mer lämpligt. Valet föll på kaffe och te samt ett fat med frukter 
från start samt påfyllnad av kaffe och te under förmiddagen. Jag bad om andra frukter än 
enbart banan och äpple som annars brukar vara standard. Konferensarrangören ordnade 
ananas. I övrigt förberedde jag en Power Point med syfte, mål och upplägg för dagen. Inför 
mötet hade mina kollegor inom berörda förvaltningar förberett presentationer som skulle 
föredras inför politiken utifrån ett frågeunderlag som jag och konsulten ställt samman. Min 
avsikt var att heldagsmötet skulle vara väl riggat för en reflekterande diskussion mellan 
politiker och tjänstepersoner.  

Mötesdeltagarna anlände. Arbetsmötet startade. Jag och mina kollegor genomförde 
presentationer med olika faktaunderlag där även citat från medborgare om vissa av 
kommunens kulturverksamheter användes. Det som framhölls var behovet av att säkra att 
kommunens kulturella mötesplatser möter politiska mål och krav om medborgarfokus 
utöver att bidra till platsens attraktivitet. Från förvaltningar  framhölls områden där det 
fanns behov av verksamhetsutveckling enligt politikens ambitioner men att det i vissa fall 
krävde politiska förtydliganden.  

I pausen kom en företrädare från konsultföretaget fram och tyckte att jag i samband med 
min föredragning hade påmint om Sverker Olofsson som i rollen som programledare för 
konsumenträttsprogrammet ’Plus’  från slutet av 1990-talet till 2010-talet var känd för sitt 
passionerade arbetet med att synliggöra dolda fel och problem med olika produkter och 
upplysande av konsumenter och företag om detta.  Strax därefter kom	   en deltagande 

56	  Remittering	  av	  förslag	  till	  strategi	  , 	  Kreativa	  Botkyrka,	  	  KS/2013:314	  
57	  Strategi	  Kreativa	  Botkyrka,	  	  KS/2014:188	  	  	  
58	  www.botkyrka.se/bibliotek-‐-‐kultur/stipendier-‐-‐stod/kreativa-‐fonden.html	  (2017-‐04-‐30)	  
59	  www.botkyrka.se/naringsliv-‐-‐arbete/kreativa-‐botkyrka/stod-‐till-‐ungas-‐ideutveckling/expedition-‐botkyrka.html	  	  (2017-‐04-‐
30)	  
60	  	  www.changershub.se/	  (2017-‐04-‐30)	  
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politiker fram och gav positiva omdömen för fatet med ananas men inga särskilda 
reflektioner om mötets innehåll. Detta fick mig att känna att jag inte riktigt ’fått till’ 
upplägget av dagen. Kanske hade mitt mötesupplägg där vi från förvaltningarna på ett rakt 
sätt framfört vår syn på fakta och behov av organisatoriska reformer ’gått för hårt fram’ – 
eller i alla fall inte varit tillräckligt pedagogiskt upplagt i förhållande till redan satta 
politiska ambitioner såsom de uttrycktes i strategi Kreativa Botkyrka och innan dess i 
upplevelsesatsningen samt andra berörda styrdokument. Den skavande känslan jag bar med 
mig från mötet var att jag hade låtit mina egna uppfattningar om det ’rätta’ komma till 
uttryck vilket i stunden kändes bra, men i efterhand inte ett lika givet agerande i rollen som 
tjänsteperson.  

Brytpunkt: Folkets hus 
Trots mina skavningar kring mitt uppdrag och arbetet med att ta fram en ny strategi 
behöver det framhållas att upplevelsesatsningen och tänkandet inom denna strategi fick 
genomslag inom kommunen och i omvärlden. För att backa tillbaka några år från det möte 
som beskrivs ovan kan framhållas att Tidningen Chef år 2010 utsåg dåvarande 
kommundirektör till ’årets chef’ för att han “på ett framgångsrikt sätt lyft den kommunala 
verksamheten och förändrat bilden av Botkyrka”.61 Jag själv omnämndes samma år av 
karriärnätverket Shortcut som en ’uppstickare’ med följande motivering: ”Så mycket 
entreprenör man kan bli i en kommunförvaltning!”.62  

Det kan även konstateras att Botkyrka kommun i sin styrning och kommunikation hade 
följt den strategiska inriktning som upplevelsesatsningens initiativtagare arbetade fram i 
skiftet mellan 1990-talet och 2000-talet. Kommunens vision formulerades som att 
”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, 
kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid”63 och 
ett av kommunens mål var att uppfattas som ”en av Sveriges mest kreativa kommuner”64. 
Allt detta kan sammanfattas i hur kommunen vid tidpunkten framställde sig i samband med 
annonsering av nya tjänster, exempelvis en annons för en vikarierande Socialsekreterare till 
socialpsykiatriska enheten: ”Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, 
expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- 
och variationsrik kommun med plats 
för nytänkare”.65Dessutom, vid E4:an, 
motorvägen som tränger igenom 
Botkyrkas norra kommundelar, satt en 
skylt i många år med syfte att 
marknadsföra Botkyrka för 
förbipasserande bilister med ett ansikte 
på en vitsminkad cirkusartist 
kompletterat med kommunens devis 
’Långt ifrån lagom’ (se figur 5).  

Upplevelsesatsningen har med andra 
ord inneburit en kraftansträngning från 

61	  www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/botkyrkas-kommundirektoer-utsedd-till-aarets-chef-2009-256340 (2016-06-28) 
62	  www.shortcut.se/artiklar/uppstickarna-2010-plats-16-20/#gustavfridlund (2016-06-28)	  
63	  www.botkyrka.se/kommun--politik/sa-fungerar-kommunen/organisation/kommunens-vardegrund.html	  (2017, 10, 07)	  
64	  www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/sponsring.html (2017-09-01)	  
65 www.jobbaextra.se/lediga-jobb/annons-1028250/vikarierande-socialsekreterare-till-socialpsykiatriska-enheten (2016-06-28) 

Figur	  5	  Skylt	  vid	  E4:an.	  Foto	  Botkyrka	  kommun
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ledande politiker, tjänstepersoner och enskilda aktörer – inklusive mig själv. Trots 
utmaningar och skavningar under vägen är kommunens bedömning att 
upplevelsesatsningen har skapat betydelsefulla värden för Botkyrka.66 Följande utklipp från 
en debattartikel i Aftonbladet år 2013 ger uttryck för hur kommunens ledande politiker ser 
på upplevelsesatsningens betydelse:  

Det har hänt mycket i Alby under de senaste åren. När du promenerar i 
stadsdelen kan du stöta på en rund förskola helt utan räta vinklar och du 
kan se de nya etagelägenheterna som ger hyresgästerna en milsvid utsikt. 
Du kan fika på Subtopia, som på några år blivit ett kluster för cirka 150 nya 
företag och föreningar inom kreativa näringar. Du kan passera Hangaren - 
Sveriges nationalarena för nycirkus, där Cirkus Cirkör nyligen hade 
premiär på sin nya show innan de begav sig ut på sin världsturné.67	  
 

Utklippet är del av en replik på ett debattinlägg av det då nyligen bildade nätverket Alby är 
inte till salu som genomförde en namninsamling för att förhindra försäljning av kommunalt 
ägda lägenheter på Albyberget i Botkyrka år 2013. Det var ett antal unga Albybor som med 
lite inspiration och stöttning av författaren Johannes Anyuru sammanfattade kommunens 
hantering av försäljningen på följande sätt:  

Alby, förra året. Tre arkitekter går bland husen. De mäter, värderar, 
diskuterar, räknar ut. De pratar inte med oss. De undviker våra blickar. De 
skriver ihop en rapport. Strategiska beslut för AB Botkyrkabyggen. Under 
sommaren hör vi rykten: Ska husen säljas? Rivas? Vad händer? I september 
blir vi kallade till ett informationsmöte. Vi är spända, oroliga. Vi sitter i en 
skolmatsal och får veta att våra hem ska säljas till en privat hyresvärd. 
Lägenheterna på Albyberget är de första som ska privatiseras. De är de 
mest attraktiva för köpare. Utifrån.68 

 

I och med detta blir det också dags att skifta ingång i min berättelse om Botkyrka: från 
tillväxt-, kultur- och kreativitetspolitik till bostadspolitik. År 2012 beslutade 
kommunfullmäktige att ge det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen i uppdrag att 
pröva en försäljning av 1.300 lägenheter av sitt fastighetsbestånd byggt som en del av 
miljonprogrammet. En del av fastighetsbeståndet i Alby pekades ut som aktuellt för en 
eventuell försäljning. Parallellt med att Botkyrkabyggen arbetade med att hitta en köpare 
bildades ett nätverk, Alby är inte till salu, som genomförde en kampanj och namninsamling 
med målsättning att få till stånd en folkomröstning för att stoppa beslutet att sälja 
fastigheterna. Nätverket Alby är inte till salu överlämnade ett stort, men inte tillräckligt, 
antal namnunderskrifter till stöd för en folkomröstning om försäljningen. Nätverket 
ifrågasatte i sin kampanj själva sakfrågan, att kommunens allmännyttiga bostadsbolag inte 
borde sälja ut en del av sitt bestånd – samt kritiserade även beslutsprocessen med 
synpunkter om att kommunens demokratiska process och information inte var tillräcklig.69 
Det uppstod en nationellt uppmärksammad konfliktsituation mellan nätverket Alby är inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  Kostnader upplevelsesatsningen, kommunledningsförvaltningen 2011-11-14	  
67	  www.aftonbladet.se/kultur/article16416797.ab	  (2016-‐12-‐29)	  
68	  www.aftonbladet.se/kultur/article16406571.ab	  (2016-‐12-‐01)	  
69	  Beslut	  om	  försäljning	  av	  fastigheter	  på	  Albyberget,	  Ks/2013:376	  	  
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till salu och Botkyrka kommun samt Botkyrkabyggen. Nätverket bedrev en effektiv och 
framgångsrik kampanj med draghjälp från kända journalister, författare, musiker, 
kulturproducenter och andra med bas både i Botkyrka och övriga Sverige. Den typ av 
aktörer som kommunen ansträngt sig för att attrahera ställde sig nu i opposition mot 
kommunen. I samband med ett extrainkallat kommunfullmäktige senvåren 2013 föreslås 
kommunfullmäktige att godkänna ett avtal med företaget Mitt Alby bestående av en grupp 
riskkapitalister. Sammanträdet var troligtvis ett av de mest välbesökta i Botkyrkas moderna 
historia med ett par hundra besökare närvarande utanför sammanträdesrummet i Hallunda 
Folkets hus där mötet ägde rum.  

Här befann sig politiker som under många och långa enträgna år gjort sitt bästa för att 
utveckla Alby och Botkyrka och som i talarstolen utifrån sina olika politiska övertygelser 
framförde å ena sidan tydliga argument för en försäljning och å andra sidan farhågor och 
kritik mot en försäljning. Mötet bjöd även på ibland oväntade politiska vändningar som 
bröt mot det egna partiets linje.70 Här fanns erfarna tjänstepersoner som försökte säkra att 
det demokratiska sammanträdet kunde äga rum enligt kommunens riktlinjer för 
kommunfullmäktigesammanträden. Här fanns Albybor, unga, gamla och barnfamiljer, samt 
ett mindre antal tillresta människor; forskare, journalister, samhällsintresserade. Ett flertal 
hade fastklistrade tejplappar över munnen för att manifestera att de var ’tystade’ eftersom 
de upplevde att kommunen inte hade lyssnat på hyresgästernas oro under 
försäljningsprocessen. Företrädare för Alby är inte till salu krävde att få ta direkt del av 
diskussionerna i den lokal där kommunfullmäktiges sammanträde ägde rum vilket 
resulterade i att mötet tillfälligt avbröts så att ansvariga tjänstepersoner kunde ordna en 
ljudsändning till den intilliggande salen utanför mötesrummet där många av besökarna 
befann sig.  

Nära dörren mellan sammanträdessalen och den intilliggande salen där Alby är inte till salu 
befann sig stod jag. Att jag stod vid dörren, inte till fullo som åhörare i 
sammanträdesrummet och inte som närvarande i rummet med protestnätverket blev, inser 
jag i efterhand, en naturlig punkt för mig. Jag lyssnade på anföranden från politiker som jag 
arbetade nära, jag iakttog Albybor från protestnätverket varav jag hade träffat vissa tidigare. 
Jag och två kollegor hade på eget initiativ tidigare samma vår begärt att få ett uppdrag från 
kommundirektören att träffa företrädare för Alby är inte till salu med syfte att återföra deras 
synpunkter till kommunledningen. Nätverket beskrev då sin problembild och sitt förslag till 
lösning vilket gick ut på att kommunen borde avsluta försäljningsprocessen och utreda 
alternativ till en försäljning. När kommunledningen inte hörsammade nätverkets önskemål 
gjorde jag även försök i kommunkorridoren att informellt prata direkt med vissa ledande 
politiker för att förhöra mig om deras vilja och om möjligt påverka deras ställningstaganden 
i enlighet med nätverkets intentioner. Nu, i samband med kommunfullmäktigemötet hade 
jag en känslomässig lojalitet både med min arbetsgivare, kollegor och de politiska 
företrädare jag arbetat för i flera år, men även med de boende som var på plats. Mellan 
dessa lojaliteter och ståendes vid denna dörröppning uppfattade jag motstridiga känslor i 
folkets hus denna kväll: kamp, förödmjukelse, beslutsamhet, nervositet, gemenskap, 
splittring, hämnd, rädsla - men kanske allra mest allvar. Det som ägde rum i Folkets hus 
denna kväll kändes för mig ungefär som en slags ursprungsform av demokrati där grupper 
från olika delar av samhällets funktioner samlas på ett och samma ställe för att diskutera en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  För	  vissa	  politiker	  resulterade	  det	  i	  uteslutning	  från	  det	  egna	  partiet	  då	  de	  inte	  höll	  den	  interna	  beslutade	  partilinjen,	  källa:	  
intervjustudie	  
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gemensam angelägenhet. På ett sätt som jag sällan upplevt i mitt jobb kände jag stabilitet, 
lugn och trygghet samt till viss del även en harmonisk känsla av att ’äntligen’ kommer de 
’tejpade rösterna’ fram. Det var som att mina skavande bitar återförenades inom mig själv.  

Efter mötet, på parkeringen utanför Folkets hus, när politiker och tjänstepersoner var på väg 
ut, samlades spridda grupperingar av deltagare från protestnärverket. Någon ropade i en 
megafon att kampen fortsätter. Någon delade ut svarta rosor till politiker. Någon bankade 
på bagageluckan på en taxi när en politiker skulle åka hem. Någon stod med en pitbull-
liknande hund i koppel och iakttog situationen. Poliser iakttog situationen. En journalist 
iakttog situationen. Jag iakttog situationen. Det som många kan ha haft i åtanke är att det 
vid denna tidpunkt pågick så kallade ’oroligheter’ och upplopp i olika svenska förorter. 
Skulle det hända här nu också? Sedan löstes sammanhanget upp. Kvällen var slut. Så här 
beskrivs kommunfullmäktigemötet i efterhand:  

Var försommarens våldsamma upplopp i ett antal av Stockholms 
ytterområden frustrerade ungdomars politiska kamp – eller handlade det 
om opportunistiska ligister som grep tillfället i flykten och ställde till elände 
för vanligt folk? Kravallerna ebbade ut efter någon vecka, men debatten 
pågår än […] En betydligt mer konstruktiv politisk kamp fördes i Botkyrka 
där organisationen ”Alby är inte till salu” tog strid mot försäljningen av 
1  300 kommunala lägenheter. Själva saken förlorade man visserligen – 
husen såldes till en riskkapitalist – men uppmärksamheten satte 
blixtbelysning på en av folkhemsbyggets mest förträngda frågor...71 

 

I kommunfullmäktigevalet en tid efter ger händelsen inte särskilt tydliga effekter.72 Vidare 
framstår företaget Mitt Alby i efterhand som den seriösa köpare som de politiska 
beslutsfattarna hade räknat med när de klubbade igenom försäljningsbeslutet.73 Men det är 
en annan historia. Oavsett så blev denna händelse en slags brytpunkt för mig. Det var även 
detta händelseförlopp som var anledningen till att jag ansökte om att bli kommundoktorand. 
Det som hände var att skavningar som hade funnits inom mig sedan jag började mitt jobb, 
men som jag inte hade uppmärksammat tillräckligt väl hos mig själv eller inom 
organisationen, uttrycktes offentligt av Albybor som var engagerade i nätverket Alby är 
inte till salu. Det fick mig, både i rollen som tjänsteperson och nybliven doktorand, att 
etablera kontakt med ledande gestalter från både nätverket Alby är inte till salu och från 
kommunen för att få deras bild av de händelser som hade utspelat sig och den 
bakomliggande situationen. Det skedde i form av intervjuer med Albybor, politiker och 
tjänstepersoner. 

Röster om Botkyrka 
I detta avsnitt redovisas en fiktiv konversation mellan olika aktörer som reflekterar kring 
Botkyrkas upplevelsesatsning och försäljningen av fastigheter på Albyberget. 
Konversationen har aldrig ägt rum, annat än i denna studie, utan består av en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  www.dn.se/arkiv/stockholm/dn-‐stockholms-‐viktor-‐barth-‐kron-‐listar-‐arets-‐viktigaste-‐samtalsamnen-‐ord/	  (2016-‐12-‐01)	  
72	  Socialdemokraterna	  backade	  med	  -‐0,4	  procent	  och	  Vänsterpartiet,	  som	  hade	  varit	  mot	  en	  försäljning,	  gick	  fram	  0,6	  procent.	  
botkyrka.se	  	  
73	  Mitt	  Alby	  har	  sedan	  köpet	  engagerat	  sig	  i	  olika	  lokala	  sociala	  och	  kulturella	  utvecklingsprojekt	  samt	  påbörjat	  en	  satsning	  på	  
nyproducerade	  bostäder	  i	  området,	  bland	  annat	  med	  avsikt	  att	  möjliggöra	  lokala	  bostadskarriärer.	  Källa:	  
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mitt-‐alby-‐bygger-‐nya-‐bostader/aRKpay!9kutzapYhoy0gpbhHLPeg/	  	  (2016-‐12-‐01)	  
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sammanfogning av direkta citat från genomförda intervjuer vilka i vissa fall kompletteras 
med utklipp ur kommunala dokument och digitala källor. Berättelsen syftar till att 
förtydliga vissa av de skavningar som har ägt rum hos mig själv i min roll som 
tjänsteperson, och även har cirkulerat på platsen Botkyrka – vilket kom till uttryck i 
samband med genomförda intervjuer. För en utförligare diskussion kring detta 
tillvägagångssätt, se bilaga B. 

Berättelsen är indelad i olika episoder och utspelar sig på olika scener. Vissa episoder och 
scener har ägt rum i verkligheten, andra inte. Genom episoderna och scenerna rör sig 
tjänstepersonen. Det är tjänstepersonen som får höra vad som hände och hur det gick till, 
vad som var rätt och vad som var fel. Tjänstepersonen benämns i berättelsen som ’jag’. 
Övriga som albybo 1, 2, 3 etcetera.    

Biblioteket  
Vi beställer lite fika i tavernan. Jag ber om en kaffe och hon tar grönt te. Sedan sätter vi oss 
vid ett bord i Mångkulturellt centrums bibliotek, Fittja.   

Jag: kan du berätta varför Alby inte till salu bildades och varför ni var emot en försäljning?  

Albybo 1: Det är intressant att man alltid säger att vi var mot en försäljning, vi kanske 
använde det i vår egen retorik, men vi var också för en folkomröstning och det är där som 
kärnan ligger, det handlar om att ta makten tillbaka, över sitt liv. Den känslan där man 
känner sig överkörd och maktlös. Engagemanget föds i en känsla av maktlöshet och i en 
känsla av att man blir förbisedd och det är klart att Alby inte till salu är inte bara något som 
föds ut ur tomma intet, utan det är mer… droppen som fick bägaren att rinna ur glaset, tror 
jag.  

Hen funderar. 

Albybo 1: Nu pratar jag personligt, utifrån mina upplevelser, så har man alltid känt att man 
lever, och har levt i nån slags, lagom bra bubbla. Det är knas men det är inte tillräckligt 
dåligt så att man ska bli helt katastrof men det är inte bra heller… Man tycker att många 
saker är väldigt orättvisa men man kan fortfarande gå hem och spela Playstation. Man har 
fortfarande nån slags bekvämlighet som gör en passiv, trots att man får väldigt mycket 
påfrestning psykiskt av segregation, av utanförskap, hela den grejen. Så för mig handlar det 
om, shit var kan man börja…  

…Det finns så mycket grejer som händer, till exempel, jag gick i Albyskolan, det jag 
kommer ihåg, när jag gick i åttan, nian, jag slutade skolan och man säger att nu stänger vi 
ner skolan för den är för dålig och den kan inte finnas kvar. Och så slutar alla, många tyckte 
det var jättejobbigt att sluta Albyskolan, den hade funnits så länge, för man har mostrar, 
föräldrar som har gått där, och det finns mycket historia och identifikation kring den skolan. 
Det var där man möttes liksom, från Grindtorp och Kvarnhag och där blev man på nått sätt 
ETT Alby. Men den ska försvinna och man undrar, varför ska den försvinna, och det var 
någonting med att lokalerna funkade inte och det fanns nåt mögel, sen ser man att istället 
för att skolan renoveras, så står den kvar. Den står kvar helt tom, jag bor ju här, och man 
tänker, varför står den helt tom?  
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…Okej sen får man höra, jag kan inte säga exakt varifrån, du vet ryktesvägen, man pratar, 
att kommunen har inte råd att riva skolan nu. Jag vet inte om det stämmer, …och jag 
tänker, varför stänger man ner den, om man inte har råd att riva skolan. Men den är kvar, 
som en påminnelse över man blir överkörd på nåt sätt.  Jag kommer ihåg, jag var för ung, 
men jag kommer ihåg, att det var många som var emot att man skulle stänga ner skolan, 
och så står den där, förfaller och ruttnar. Sen river man och planlägger marken, men den 
står tom. Fortfarande idag står den tom, och man tänker, varför bestämmer sig kommunen 
för att först stänga ner en bra skola, alltså vi kände att det var en bra skola för oss, vi gick ju 
där, man hade positiv anknytning till skolan, varför bestämmer man sig för att stänga ner en 
för oss bra skola, och sen har man inte råd att riva den, men så river man den, och så blir 
marken tom. Då undrar man, hur tänker människor i kommunen. Det här är bara en grej 
liksom…   

Hen tar en klunk te. 

Albybo 1: …En annan grej som händer i Alby, när jag reminiscar, är att Wayside läggs ner. 
Wayside var en mötesplats för unga vuxna. Jag hängde aldrig själv, men för de ungdomar 
som var där blir känslan ”nu kommer de och lägger ner Wayside”. Sedan görs inget annat 
för unga vuxna och där föds en frustration. Ännu en grej läggs ner och det finns inget 
alternativ… Många ungdomar hade en väldigt positiv anknytning till Wayside. Man tyckte 
det var kul, man hängde där med sina polare, och sen kommer kommunen och lägger ned. 
Och man kommunicerar inte till ungdomar…  

…Det är mycket saker som har bubblat. Man känner att det tas beslut uppifrån. Sen är det 
den här allmänna känslan av maktlöshet, att se så mycket orättvisor. Jag blir frustrerad över 
hur skolan fungerar, över ungdomars vardag, över saker de berättar, i åratal har man hört 
om grejer med polisen, med föräldrar, med SOC, med lärare som stämplar ungdomar när de 
fortfarande är barn. Så det är en allmän känsla av frustration. Man känner sig så förbisedd i 
samhället överlag. Jag vet att många använder sig av andraklassens medborgare, jag vet 
inte exakt vad det betyder, men den känslan, att man är inte värd lika mycket, att man inte 
tar våra röster och historier på allvar, att de inte är värda tillräckligt mycket…  

…Våra röster är värda i sådana här medborgardialoger, typ Alby 2020, jag brukar alltid ta 
upp det som exempel. Man hade värsta utställningarna i centrum om visionen över Alby, 
hur det skulle se ut, hur det ska byggas om, men inte nånstans där lyftes någon gång upp att 
man planerar på en försäljning. Det är en viktig fråga. Man involverar inte medborgare i 
frågor som handlar om ekonomi, om saker som är tunga, om frågor som påverkar ens liv 
nära. Man tar våra röster som ett alibi; ”nu kan vi bocka av det här på vår demokratilista”, 
”ja det kom bara två personer på det här mötet, men vi har ju informerat, vi har skickat mejl 
och satt upp en affisch”. Man gör grejen, bockar av den, och säger att nu har vi lyckats med 
medborgardialog. Men man satsar inte på riktigt, för hade man velat ha medborgardialog på 
riktigt, då hade man pratat om utförsäljning på Albyberget. För det är ett beslut som 
påverkar människors vardag, på riktigt. Men där fördes inte dialog. Utförsäljningen på 
Albyberget var bara en del av hur kommunen har skött saker här i området som gör att man 
känner sig förbisedd och ignorerad, den allmänna känslan av maktlöshet… 

… Alby inte till salu föddes ur frustration. Och det är därför jag blev så arg på kommunen, 
för vi avvärjde, nej inte avvärjde, vi kanaliserade så mycket frustration som hade kunnat få 
så negativa konsekvenser. Du vet jag sitter och snackar med ungdomarna om deras 
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reaktion, ”shit är det någon som ska köpa upp Albyberget”,  har jag berättat den här 
historien för dig?   

Jag: Hm, nej   

Albybo 1: Vi har precis fått höra att de ska sälja ut Albyberget, och den här ungdomen 
sitter där i kafeterian och säger ”vem är det som ska komma och köpa våra lägenheter”. 
Alltså, rent symboliskt, det är nån utifrån som kommer och ska köpa upp någonting som är 
ditt på nått sätt, ”vem är den här shonen, vem är den här personen, som ska komma och 
köpa upp våra lägenheter?”. Man försöker förklara vad det är som händer och då säger 
ungen så här ”ja, men vet du vad, vi tar och krossar alla fönster och alla portar och bara 
förstör allt så att den som ska komma hit inte vill köpa skiten”. Det tolkar jag som att man 
känner sig frustrerad och arg, och den instinktiva känslan är ilska. Men det är också ett sätt 
att ta makt över sitt liv, att ta makt över sitt område, jag förstör, jag har makt, jag 
bestämmer att du inte får komma hit för att jag förstör allting så att du inte får komma. Det 
är samma mekanism som när de bränner bilar, det är nånstans ett sätt att försöka ta makt 
över sitt område, så att polisen inte ska ha den makten. Nu brann det inte bilar men det hade 
kunnat bli så, det hade kunnat bli förstörelse. Frustrationen. I den sekunden sa jag till ungen 
”nej, ta inte sönder, förstör inte, tänk på alla människor som bor däruppe, dina föräldrar, vi 
kan faktiskt samla namn”…  

…Namninsamlingen kom just vid den tidpunkt då frustrationen inte hade förvandlats till 
maktlöshet, utan kunde förvandlas till aktion. Och han säger, ”aha, samla namn” och jag 
förklarar att om man samlar namn kan man få till stånd en folkomröstning. Vi åstadkom 
mycket med namninsamlingen, saker som inte kommunen ser. Samtal som händer på 
marken. Vi pratade med så mycket folk, så mycket folk. För oss var det inte en 
folkomröstningskampanj, det var en informationskampanj.  Ingen visste, förutom de som 
bodde på Albyberget, att det här skulle hända. Trots att det är ett beslut som påverkar hela 
området. Det är en bra struktur som människor med makt jobbar med, undanhållande av 
information.74 Det var vad som hände här, folk visste inte. Det innebar också att inte 
tillräckligt med människor var arga så vi behövde jobba med att informera. Och när vi stod 
där i tunnelbanan, och frös och höll i våra namnlistor, och träffade folk, så förklarade vi att 
kommunen har bestämt att man ska sälja ut.     

Under samtalet har Albybo 2, 3, 4, och 7 anslutit.   

Albybo 2: Det kändes som att de inte trodde att det fanns folk i Botkyrka som skulle säga 
emot. De tror att de skulle kunna komma undan.  

Jag: Vilka är ”de”? 

Albybo 2: Hm, kommunen. De som tror att de kan köra över oss. Ospecificerat. Det är 
kommunen, det är hela Sverige, det är allihopa (skrattar lite åt sig själv).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Det	  råder	  oenighet	  om	  kommunen	  avsiktligt	  undanhöll	  information.	  Kommunen	  menade	  å	  sin	  sida	  att	  man	  informerade	  om	  
planerna	  genom	  det	  att	  ledande	  politiska	  företrädare	  genomförde	  möten	  gällande	  försäljning	  av	  fastigheter	  och	  att	  det	  
kommunala	  bostadsbolaget	  Botkyrkabyggen	  genomförde	  informationsinsatser	  riktat	  till	  hyresgäster,	  exempelvis	  
informationsmöten,	  och	  skriftlig	  information.	  	  
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Albybo 2: Folk hade fått nog. Jag vet att när vi samlade in namnteckningar då vi tog hjälp 
av Ison & Fille, vi tog hjälp av Labyrint, de hjälpte oss jättemycket.75  

Jag: Folk hade fått nog av vadå? 

Albybo 2: Ja av att bli överkörda. Jag fick nog. Stopp. 

Jag: Menar du att folk i Alby hade blivit överkörda även i andra situationer? 

Albybo 2: Ja i andra situationer. Det är det här vanliga fördomstänkandet. Poliser är här, de 
visiterar utan någon anledning, tror att alla gör det värsta bara för att man bor i Alby, fast 
det är inte så. Alla de här grabbarna här inne är normala. Men, speciellt kvällstid, hade 
polisen sett tio grabbar, hade de direkt tänkt att det hade varit något misstänksamt. De såg 
alltid det negativa i Alby och inte det positiva. Det var bara negativitet hela tiden. Så därför, 
jag tror att folk hängde på. Vi kanske inspirerade till att ta reda på mer fakta. Ibland har folk 
inte kunskapen. Det var mycket det. 

Albybo 3: Det finns en bild av Botkyrka. På dagen styrs vi av tjänstemän som kommer 
utifrån och inte har en aning om hur Botkyrka är och på kvällen så är det poliser och 
brandmän och väktare som kommer utifrån och kommer in och säger till hur vi ska bete oss 
och hur vi ska vara. Och så går de hem. Och så kommer tjänstemännen tillbaka på dagen 
och förklarar hur vi ska vara. Och så blir det kväll… Och så lever vi i den här bubblan i 
Botkyrka där vi har egna tankar och idéer som inte får komma ut, som inte för höras, för att 
vi alltid ska styras av människor utifrån…  

…Detta är en extrem bild men det påminner lite om det du var inne på och det är också en 
bild som jag tror många känner. Det handlar i slutändan om människors upplevelser, det 
spelar ingen roll om det är sant eller inte, upplever du dig som diskriminerad så har du 
blivit diskriminerad, punkt slut. Nu pratar vi inte om en psykisk sjukdom utan om normala 
människor som upplever att de kan inte påverka, att det är svårt att nå makten. Upplever 
man det så är det verkligheten. Vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi har policies och 
dokument som bevisar motsatsen, så är detta människors sanning. Därför är det så svårt 
med diskussioner om diskriminering, rasism och utanförskap för det handlar om 
upplevelser. 

Jag: Hur tycker ni att kommunen agerade gentemot Alby inte till salu? 

Albybo 2: Jag vet inte, det kändes som om, vi var ett hot mot dem, de var rädda, jag ska 
inte säga rädda, det kanske låter helt fel, men de ville inte möta oss. Det var som en mur, 
mellan kommunen och Alby inte till salu. Det var verkligen en mur, de ville inte möta oss. 
Och varenda gång vi mötte dem hade de polisen på plats som kastade ut oss därifrån, som 
sa att vi inte fick vara där. 

Albybo 4: Deras fantasi var att vi skulle bränna ner hela skiten. De försökte döda 
engagemanget som fanns istället för att dra nytta av det.   

Albybo 3: Information gick inte fram och det är i grund och botten kommunens fel. Det 
finns inte ett sånt engagemang normalt, gå på vilket möte som helst, bostadsförening, 

75	  Ison	  &	  Fille	  och	  Labyrint	  är	  två	  svenska	  hiphopgrupper	  
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kommunmöte, vad som helst. Medborgare har inte ett sådant engagemang i vanliga fall 
men när ett engagemang väl blåser upp försöker de döda det.   

Albybo 5: Vi måste visa att det här är inte okej. Det är fel. Gör om.     

Albybo 7: Om jag ska vara helt ärlig. Det var många krockar. Folk från kommunen och 
Botkyrkabyggen skapade onödig friktion. Man såg oss som ett aggressivt motstånd istället 
för ett engagemang hos unga. De hade ett visst sätt att prata med oss. Processen från 
kommunfullmäktigebeslut till Botkyrkabyggens uppdrag förstod vi långt senare, vi förstod 
inte processen. Än idag förstår inte folk processen… Om inte någon kan prata ordentligt 
om folks hem skapas rädsla och frustration.   

Vi avslutar samtalet för denna gång. Nu ska jag snabbt bege mig från Mångkulturellt 
centrum i Fittja till Alby. Jag ska delta på invigningen av ett nytt kulturprojekt som bland 
annat syftar till att stimulera kreativitet och attraktivitet för Alby.     

Invigning 
Besökare från andra kommuner har kommit till invigningen för att ta del av evenemanget 
som handlar om kreativitet och stadsutveckling. Jag hinner precis ladda in mitt USB-minne 
i datorn inför min programpunkt.  

Jag: Nu ska vi se, datorn verkar ha hakat upp sig, sådär... 

Botkyrka – en kommun långt ifrån lagom som satsar på kultur, demokrati och upplevelser. 
Upplevelseindustrin är en framtidsbransch. En förutsättning för att upplevelseindustrin ska 
utvecklas på en ort är att den platsen lockar till sig kreativa personer med en stark drivkraft. 
Dessa personer söker sig till områden som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och 
social omsorg. Och upplevelseindustrin ger i sin tur en plats attraktionskraft…   

Jag fortsätter med introduktionen. 

… Det händer mycket, spännande. Nu tänkte jag att vi skulle gå vidare med ett samtal och 
erfarenhetsutbyte när det gäller kreativitet och stadsutveckling. Glöm inte att utse en person 
vid varje bord som för anteckningar på post-it lappar och förbereder en muntlig 
sammanfattning för hela gruppen. Har jag glömt något? Just det, det viktigaste. Vi 
kombinerar uppgiften med bensträckare och kaffepaus – de bästa idéerna kläcks ju över en 
kopp kaffe i minglet så hugg tag i någon som ni inte har pratat med förut. 

Efter fikapaus presenteras resultat från workshopen. Bland annat nämns behovet av 
mötesplatser, nya finansieringsformer, bättre samordning och en gemensam vision. Sedan 
genomförs ett panelsamtal och därefter är det dags att avrunda dagen. Jag tackar 
paneldeltagare och delar ut en gåva i form av en kaffepåse med Botkyrkas logotyp och 
texten “välkommen till Botkyrka, en internationell och kontrastrik kommun”. Sedan 
avslutas invigningen. Besökarna lämnar lokalen.    

Sopning och svabbning  
Städning påbörjas. Några Botkyrkabor har fått extrajobb som städare. När jag lämnar 
lokalen hör jag att de pratar. 

82



Albybo 6: Alltså, nu pratar jag som en sann Albybo. De här kulturverksamheterna, nu 
kommer det här att låta väldigt fel, men, det gynnar inte alla här, alla gillar inte sånt där. 
Om jag ska vara helt ärlig så är det väldigt få som gillar sånt där, det är jättefå. Så när de 
säger att de har satsat på att locka hit kreativa aktörer till Alby så gör det inget för oss, det 
är inte för oss.   

Albybo 8:  Det representerar inte alls Alby. 

Albybo 6: Exakt. 

Albybo 1: Asså jag har hört kommentarer, varför är det en jävla clown liksom, som ska 
representera oss. Det är ju liksom en marknadsförings-, branding grej, vi är så unika och vi 
satsar på cirkus och det är en grej som man spär på och bygger på men där är fortfarande 
inte byggt på... Hur många är det härifrån som har hållit på med cirkus liksom? Kan man 
inte skryta om, inte för att trilskas men, kan man inte skryta om, istället för att ha 
motarbetat oss (nätverket Alby är inte till salu), att vi är den här kommunen som hade den 
största medborgarrättsrörelsen och det största förortsengagemanget som har skett liksom. 
Eller andra saker. Det finns tusen andra saker som man kan jobba med. 

Albybo 8: Jag vill inte bara kritisera de här kulturaktörerna utifrån och så dära, men på 
riktigt, det är inte så jättemånga som bor här som har nytta av dem. Tydligen det finns en 
plan att vi ska vara kultur- och nöjeskommunen, utan att vi som bor här har bestämt det, 
och de kör stenhårt på den linjen och det är hela problemet. 

Albybo 3: Det pratas om att kommunen bara ska bocka av en ruta. Att det handlar om mål 
som kommunen ska uppnå och att det här måste vara med. Ingen Botkyrkabo vill ha det 
men ändå måste de bocka av den här rutan som någon chef har bestämt, så får kommunen 
gå in och skapa det, betala för det och tillverka det och så bockar de av det och lämnar det. 
Man vill liksom, nu har vi gjort en upplevelsesatsning, ’check’. Och så går pengarna dit 
men inga Albybor eller Botkyrkabor går dit tycker man... Det sticker många i ögonen. Den 
upplevelsen finns. Det är äkta. Det är en upplevelse som existerar. 

Jag: Förlåt att jag stör, är ni från området, brukar ni besöka kulturverksamheter i Alby?  

Albybo 6: Subtopia. 

Albybo 8: Ja Subtopia. Vi brukade vara där ofta. 

Jag: Hur kom ni i kontakt med Subtopia? 

Albybo 6: Vi hade en verksamhet där som hette Grunden som fanns i Subtopias lokaler.  

Jag: Det var på grund av fritidsgården Grunden som ni gick dit? 

Albybo 8: Precis 

Albybo 6: Men vi har också gått dit för att spela in musik och så. De har ju musikstudio. Vi 
säger inte att det är onödigt med satsningar på kultur och sånt där. Men först satsa på det 
som behövs och sen satsa på kultur. 
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Jag: När ni har varit på Subtopia, i Grunden och musikstudion, hur har ni upplevt Subtopia 
som plats? 

Albybo 6: Tomt. 

Albybo 8: Tomt. 

Jag: På vilket sätt då? 

Albybo 6: Inga människor alls. 

Jag: Subtopia är en av våra prestigesatsningar från kommunens sida kan man säga. Idag har 
det till exempel kommit andra kommuner för att ta del av våra satsningar inom kultur och 
kreativitet.   

Albybo 8: Svara mig du, hur mycket har det hjälpt att marknadsföra Botkyrka genom 
cirkus? 

Jag: Kommunens bedömning är att det har bidragit till att skapa en mer varierad bild av 
Botkyrka. I slutet av 1990-talet var det många som associerade Botkyrka med en 
slentrianbild av förorten men Botkyrka är en väldigt varierad plats på många sätt och det är 
viktigt att synliggöra. 

Albybo 3: Vem går till de här platserna egentligen och varför går man dit? Jag vet faktiskt 
inte, även fast jag har levt i Alby i mer än tjugo år. Man visste att de fanns där, det gjorde 
man, för man har cyklat förbi där, det har man gjort. Men mer än så visste man inte. 

Jag: Du bor ju i området, någon teori måste du ju ha? 

Albybo 3:  Okej, lokaler hyrs ut till möten och evenemang. Sen har vi en verksamhet som 
handlar om att få hjälp att starta företag. Och sen kan man hyra kontor och visst hyra 
kontor, det är bra att det går att hyra kontor i Alby. Och sen har vi restaurangen och 
vaktmästeriet, det är vad jag känner till. Sedan har vi en lokal som brukar hyras ut till 
filminspelningar tror jag, men man skulle inte drömma om att ha råd att hyra den. Sedan är 
det någon byggnad till höger om den där det finns... jag vet faktiskt inte exakt vad det är. 
händer i den byggnaden? Hur mycket pengar får den byggnaden? Vem äger den 
byggnaden? Vem driver den? Vem jobbar i den byggnaden? Det är sjukt många frågor som 
ingen har svar på. Och då blir det här som någonting främmande som får mina skattepengar 
men som jag aldrig drar nytta av. En skola får existera för det vet jag att det är till för mina 
barn, även om jag inte har barn så tänker man att det är en samhällsnytta. Men många av de 
här så kallade kreativa upplevelseverksamheterna, man frågar sig vad är samhällsnyttan? 
Vad genererar de? Varför får de så mycket pengar? Det upplevs inte som öppet eller 
synligt. 

Albybo 6: Du kan inte ha bästa cirkusskolan i Norden och samtidigt ha de hungrigaste 
människorna här. Jag vill inte vara för hård mot dem för folk härifrån går hårt på dem. De 
anser att de tar deras pengar, men jag vet inte, vem kom på att den här grejen ska finnas här, 
vi kunde gjort mycket bättre saker för pengarna. Vem har bestämt att vi ska vara 
kulturkommun? Har ni skickat ut enkäter? Vad har ni gjort? 
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Samtalet avrundas. Jag promenerar från Subtopia mot Albycentrum. På vägen dit ansluter 
Albybo 5 igen. 

Gamen    
Albybo 5: Nu ringer det. De vill ha Tacos hemma. 

Jag: Jag tänkte passa på att ställa en fråga, jag tänker på den här debattartikeln av Johannes 
Anyuru.76 

Albybo 5: Alltså den var inte av Johannes Anyuru utan han hjälpte dem. 

Jag: Vilka, det var ett antal unga? 

Albybo 5 : Ja, så här ska jag säga, att i hela den här processen så har ju, till en början, 
politiken tog tillbaka det, men till en början sa de att vi vill ha en mer blandad befolkning. 
Och jag tror att utförsäljningen i Alby kan ha mycket med det att göra, att det handlar inte 
bara om husen, utan att det handlar om de boende. De [kommunen] vill ha en mer blandad 
befolkning men bara på Albyhöjden så pratas det mer än hundra språk, hur mer blandad 
befolkning kan vi ha? Vad politiken menar är de vill ha resursstarka personer som ska 
matcha in i det här upplevelse och kreativtetstänket. Och, ibland brukar man kalla vissa av 
de här verksamheterna för den vita fläcken, för det är verkligen... Det är så konstigt att vissa 
ställen som ligger i ett område kan verkligen vara så himla segregerade trots att det bara 
handlar om några meter. Dessa ställen är inte en självklar del i stadsdelen för 
stadsinvånarna men när kommunfolk ska besöka Botkyrka så kommer de till de här så 
kallat kreativa platserna. Det är som ett lagom exotiskt ställe, där du inte behöver vara i 
orten men du kan ändå vara i orten, fattar du? 

Nu hinner Albybo 1 ifatt. 

Albybo 1: Hm. Nu blir det svårt. Det är svårt för jag är en del av det här samtidigt som jag 
är väldigt kritisk mot det här. Personligen har jag utvecklats tack vara att det finns 
människor i Subtopia, särskilt en person, som verkligen tog tillvara på vårt engagemang 
och vårt driv att göra saker, till exempel projekt och festivaler, när vi var unga och det var 
riktigt kul. Jag fick ta väldigt mycket plats i huset. Samtidigt, jag har både hat och kärlek 
eftersom jag har utvecklats så mycket där men samtidigt har jag sett att många andra har 
stängts ute från huset… 

…Jag ser att det är massa blonda huvuden som rör sig från tunnelbanan till de här kreativa 
verksamheterna men som inte är en del av det här… Det känns som att cirkus är, nu pratar 
jag väldigt generaliserande, grädde på moset. Det är en klassfråga, har jag råd att bli 
cirkusartist? Det är en fråga som jag brottas med, jag har inte lyxen att hålla på med konst 
för det finns andra saker som är viktigare. Säkert är det så att många här i området som 
tänker att, jag flydde inte från mitt land, från krig och förtryck för att min unge ska bli 
cirkusjonglör. Jag vill att han ska stå på egna ben, tjäna pengar och bli advokat. Den här 
kulturella grejen är jävligt lyxig och är inte tillgänglig för människor. Och det är en av 
anledningarna till att det känns avlägset, man tilltalas inte av konstformen cirkus för att den 
känns främmande och konstigt, cirkusartister kanske man relaterar till typ slackers. Men 
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man ser att det går jävligt mycket resurser till det här som man känner att man inte får ta del 
av samtidigt som andra saker förfaller i ditt område. Och dessutom går det till en grej som 
bara är för syns skull…  

… Jag uppfattar att upplevelsesatsningen och de här verksamheterna är den fina lilla saken 
som man skryter med utåt. Men vem är verksamheterna till för? Det är inte människorna 
här i Alby. Många vet inte ens att de här ställena finns, för det är så avlägset mentalt… Det 
finns potential och möjligheter så jag vill inte bara snacka skit men strukturerna måste 
öppnas upp på ett helt annat sätt. 

Jag: Du nämnde blonda huvuden som gick från tunnelbanan (i Alby), kan du utveckla det 
lite? 

Albybo 1: Oj hur ska jag utveckla det utan att det låter som... Du vet när det är en 
föreställning där nere,  alltså The Knife77 skulle spela här, värsta grejen. Jag har ingen aning 
vilka The Knife är och måste lyssna på dem, men du vet det är ingen från området (Alby) 
där. Jag vet att vi pratar om att det är någon grej därborta, därnere, det är jättestort och det 
är värsta festen men det är ju ingen av mina grannar eller vänner eller familj som tar sig dit. 
Samtidigt ser jag att det från tunnelbanan väller ut människor med blonda huvuden som 
väldigt tydligt inte är från området, som konsumerar den här grejen och tycker det är 
jätteintressant ute i förorten. Men sen tar de tunnelbanan hem. Det är vardagen, jag ser 
väldigt många människor som tar tunnelbanan, kliver av och promenerar hela vägen till de 
här kreativa aktörerna. Det är människor som jobbar på dagen här och sen åker de hem. 
Man kommer, man gör sin lön och man konsumerar att man är i förorten. Det är väldigt få 
från förorten som jobbar här, om man inte jobbar som kanske timanställda eller i köket på 
restaurangen. 

Jag: Vad gör du för reflektion av det här?  

Albybo 1: Ah, jag har inte tänkt färdigt. Turism tänker jag, är det första ordet, att man 
turistar i förorten. Man kommer och tjänar pengar på... (Skruvar sig och pratar med låg ton) 
Jag får sluta att vara så hatisk. 

Jag: Du är inte hatiskt. 

Albybo 1: Jag blir så arg. Det är gamar liksom. Det känns som att det är gamar som 
kommer. Jag brukar säga det om alla typer av projekt, för jag har upplevt det väldigt länge, 
att det är människor som kommer, får sin lön, de äter av förorten, de äter av den här bilden 
om oss, av oss, att det är lite coolt, att det är lite exotiskt, tjänar sina jävla löner, och går och 
sover tryggt hemma i sina lägenheter i Hornstull sen.   

Albybo 6: Men jag fattar inte vad Södermalm har med Alby att göra? 

Frågan blir hängande i luften. Vi slår följe mot centrum. 

Promenad mot centrum 
Nu har vi stannat till vid Alby centrum. Vid slår oss ned vid elskåp som får tjäna som bänk.  

77	  The	  Knife	  är	  en	  svensk	  popgrupp	  
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Albybo 5: Jag upplever inte att de här upplevelseverksamheterna är för Albybor utan jag 
upplever att det handlar om att människor utifrån ska komma och gå på zoo i Alby. 

Albybo 3: Det är inte ett fåtal som känner så, det måste vi vara ärliga med att säga. De här 
beskrivningarna känner jag igen till hundra procent. Och det finns ännu värre beskrivningar 
som inte ens går att nämna. 

Jag: Säg! 

Albybo 6: Kan du pausa här? 

Jag stänger av bandspelaren. Albybo 6 berättar och stämningen blir lite uppgiven. Jag sätter 
på bandspelaren igen. Samtalet fortsätter i en annan riktning.  

Albybo 2: Jag vet att de här cirkusaktörerna är jättepopulära inne i stan. Jag gick i ett 
svensk gymnasium och där visste många var det låg. På det sättet kan jag känna att det är 
bra. Man minskar, kanske inte att man minskar segregationen, men det skapar en koppling 
från innerstaden till Alby. 

Jag: Vad menar du med ett svenskt gymnasium? 

Albybo 2: Där alla är svenskar. 

Jag: Vad menar du med svenskar? 

Albybo 2: Etniskt svenska. 

Jag: Vad har den kopplingen med kommunens upplevelsesatsning att göra menar du? 

Albybo 2: Det här låter jättefel, men det känns som att de här kreativa verksamheterna är 
ungefär en försvenskad version av, vad ska man säga, det bara ligger där, de som växer upp 
här men väljer att gå åt det lite mer försvenskade livet. 

Jag: En försvenskad version av förorten? 

Albybo 2: Ja typ, det känns som att man bara har lagt de här kreativa verksamheterna här 
för att kunna säga att man satsar på Botkyrka. Men det är bra att det finns här, det är bra. 
Däremot går människor härifrån absolut inte dit. 

Jag: Vad menar du mer konkret? 

Albybo 2: Människor som hänger på kommunens kreativa verksamheter är etniskt svenskar 
eller så är det folk härifrån som, inte har samma intressen som de som hänger här i centrum. 

Jag: Vilka intressen har de som hänger här i centrum? 

Albybo 2: Ja, stå här med kompisar, till sent på kvällen, göra absolut ingenting. Det känns 
som att de som hänger på de här kreativa verksamheterna faktiskt går ut i livet och gör 
någonting. 
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Jag: Här kommer man inte ut i livet? 

Albybo 2: Det är klart man går ut i livet men man testar sig inte fram lika mycket.   

Jag: Hur tänker du kommunens marknadsföring där kultur och nycirkus exponeras för att 
stärka bilden av platsen?    

Albybo 2: Jo och det känns ju bra, att vi har någonting i alla fall, att folk inne i stan vet att 
Alby finns. Och efter Alby inte till salu vet folk ännu mer. Nu finns det kanske två 
versioner av Alby. 

Jag: Vad är de två olika versionerna? 

Albybo 2: För en person inne i stan skulle jag säga att det finns upplevelsekommunen, men 
sen har vi Alby inte till salu. Det handlar om olika egenskaper som finns av två olika 
anledningar. Men det känns som att Alby inte till salu väger upp mer än 
upplevelsekommunen… 

… Jag vet att flera av mina klasskamrater i gymnasiet har sagt ”hur vågar du gå i Alby, jag 
skulle aldrig våga gå där”. Så har de sagt till mig. Och då känns det skönt att något de gillar 
finns i Alby. Det skapar någon slags relation. Det känns bra att veta att Alby inte bara är 
känt för negativa mediasaker. Så det är positivt med de här kreativa verksamheterna, men 
folk härifrån går inte dit. Men det skulle vara ännu mer negativt om vi inte hade haft det. 
Jag  kan se på tunnelbanan, när jag åker tunnelbanan, så kan det finnas affischer av saker 
som händer, typ cirkusshow, och där står det T-bana Alby och då tänker jag ”shit vad 
coolt”. Man lever i en slags bubbla här så när jag kom ut och såg att folk verkligen kände 
till Alby, kändes det bra. 

Albybo 3: Ja, det är bra att Botkyrka får synas i ett annat sammanhang än den negativa 
mediebilden. Men det är en oroväckande tanke, en desperat tanke, att man ska bli glad och 
nöjd bara att vi får synas i ett sammanhang med cirkus istället för en negativ mediebild. Det 
är att ha ribban lite för lågt. Det kan vi inte nöja oss med. Men visst att profilera sig som en 
kreativ, kulturell och nyskapande kommun, det är okej så länge kommuninvånarna tar nytta 
av det. 

Jag: Hur borde bilden av Botkyrka kommuniceras? 

Albybo 6: Vi, vi som sitter här. Ta ett foto på gubbarna som sitter på bänken kanske? 

Jag: På vilket sätt skulle det vara bra? Vad skulle det skapa för typ av effekter? 

Albybo 6: Effekter?? Det kommer nära verkligheten. 

Vi går in i köpcentrumet.  

Café i Alby centrum  
Vi slår oss ned vid ett café i Albycentrum och beställer kaffe, te och vatten. Jag betalar.  

Albybo 3: Det florerar många tankar av det här slaget. Problemet är att det är lika svårt för 
dem att konkretisera missnöjet som det är att konkretisera de här kreativa verksamheterna. 
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De vet inte vad det är och de vet inte vad de är missnöjda mot. Man hamnar i ett moment 
22 där ingen fattar någonting men alla vet att något är fel. Ingen vet vad som ska göras, vad 
som är fel och vad de inte är nöjda med, bara att något inte stämmer. Och så står alla bara 
och tittar på varandra. Och det är inte varje dag man får en sådan upplevelse men när det 
väl händer så är det rätt så roligt ändå. Att man står där, vuxna människor, och är 
lamslagna. 

Jag: Om man tittar på försäljningen av fastigheter på Albyberget, där fanns det ett tydligt 
och konkret missnöje men när det gäller satsningar kultur och bilden av Botkyrka fanns det 
ett mer förvirrat missnöje? 

Albybo 3:  I Albyfallet var det ganska enkelt, ja eller nej, men här är det svårare eftersom 
det finns så många alternativ.  

Albybo 2: Folk hade fått nog. Det var mycket, det var massor, det var alla fördomar alla 
hade om Alby. Till och med själva Alby har fördomar om Alby. Jag har fördomar om Alby. 
Alla. Då kände jag att Alby borde bli känt för en bättre anledning, det räcker nu. 

Albybo 4: Människor här är väldigt politiska, men det saknas, jag vet inte, det är något som 
fattas, och det var det som slog igenom med Alby inte till salu. 

Albybo 7: Alby inte till salu var personligt och lokalt. Nu blev det personligt.   

Jag: Nu är klockan tretton minuter över fem. Har ni tid med en fråga till? Hur tänker ni att 
kommunen behöver närma sig Alby för att bli bättre på att tillvarata potentialen här?   

Alby 1: Att människorna i området med dess erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Inte 
att man bygger för att rikare människor ska flytta in, eller att man bygger för att det ska se 
ut som inne i stan, eller att man bygger för näringslivet, för att lastbilar ska kunna ta sig 
enklare in genom vägarna. Inte att man bygger utifrån alla andras villkor, eller att man 
bygger utifrån arkitekternas visioner. Man bygger utifrån massor av lager av perspektiv 
men man planerar inte utifrån människorna som finns här för ofta har man en syn på 
människorna att de är ett problem.   

Jag: Men hur ska vi undvika att bygga de här vita öarna? Det är en berättelse jag har hört i 
många sammanhang.  

Albybo 7 tänker.  

Albybo 7: Det är egentligen det jag trycker på. Att, hela den teorin är… det gör det svårt 
för kommunen att förstå alla erfarenheter som alla olika unika individer har, det är därför 
jag trycker så mycket på lokal förankring. Alla som går ut här har en egen historia, har 
något att säga, den som är tvärlokalt förankrad vet bättre vad den historian består av och 
kan hoppa mellan de här språken, och förstå och ta in det, och smälta ner det, och säga ”så 
här ser behoven ut”, men ibland måste kommunen också gå i framkant och säga ”så här ska 
det göras”, men inte bara samarbeta med någon som råkar vara lång, mörk och ha svart hår 
– för den personen kanske ändå inte representerar mig.    

Jag: Okej, men vilket typ av förhållningssätt är det då som krävs?  
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Albybo 7: Mentaliteten ”vi testar” fick jag från en äldre generation och den passar jag 
vidare till en yngre generation. Jag har haft förebilder i form av områdesutvecklaren i Alby, 
lärare och fritidsledare som sa ”gör det, gör det, gör det”. Det skapar självsäkerhet. Första 
gången jag fick ta ansvar på riktigt var med Albys föreningsråd och det är en vital del av 
min uppväxt.   

... Man ska tacka de i Subtopia, Fanzingo och andra kulturverksamheter som har relationer 
till invånarna. Ungdomarna som har växt upp känner dessa personer. Man associerar inte de 
som någon från kommunen, de är lokalt förankrade. Du och Rebecka78 exempelvis, min 
första reaktion skulle vara ”ni är inte kommunen”, nästan i alla fall. Jag har flera kontakter i 
kommunen, med er, näringslivsenheten, kultur- och fritid, så jag bygger min egen bild av 
kommunen. Men alla har ju inte den möjligheten.  

Jag: Så snarare än stora profilprojekt är det långsiktiga relationer och möjligheter att testa 
saker utifrån var och ens unika erfarenheter, behov och potential som har långsiktig 
betydelse för att utveckla platsen Alby? Eller kanske både och?     

Alby 1: Det handlar om att bygga lösningsfokuserat kanske. Vad är det som funkar, vad är 
det som gör att människor utvecklas till det positiva, kan vi göra mer av det? Alltså utifrån 
människorna som finns här. 

Albybo 5: Det är roligt att prata om sådana här saker, eller roligt och roligt… men viktigt. 

Jag: Okej, tack för samtalet.  

Albybo 2: Tack för fikat, det var jag som skulle bjuda men ändå. 

Jag: Varför skulle du bjuda på fikat? 

Albybo 2: Det är så, du är gäst här.   

Vi säger hejdå till varandra. Jag går genom köpcentrum, förbi medborgarkontoret, ut på 
torget med frukthandlaren på vänster sida och muralmålningen på höger sida, till Alby 
tunnelbanestation där jag tar tåget hem till Hornstull. På vägen hem funderar jag. Jag kan 
uppfattas som en gäst, en gam, eller någon som inte tillhör kommunen, men jag är också 
som tjänsteperson medborgarens tjänare. Det får mig att fundera: Vilken typ av planerare 
har jag varit i Botkyrka? Hur kan mitt agerande förstås? Och varför har det egentligen 
uppstått skavningar? 

78	  kollega	  på	  kommunledningsförvaltningen	  i	  Botkyrka	  kommun	  

90



4 Kartläggning av ageranden och skavningar 

Mot den autoetnografiska berättelse som har tecknats i föregående kapitel ska jag nu, i 
rollen som forskare, självreflektera över hur tjänstepersonens agerande och skavningar 
teoretiskt kan förstås. Kapitlet inleds med en identifiering av olika planeringspersona som 
satts i spel i olika situationer, mer eller mindre medvetet, som gör att jag riktar 
uppmärksamheten på vissa sätt och agerar för att dra processer i vissa riktningar. 
Ansträngningarna att göra ett bra jobb är samtidigt inte fritt från friktioner utan tvärtom 
uppstår skavningar i yrkesvardagen vilket också inventeras. Avslutningsvis följer studiens 
huvudsakliga resultat. För att sätta ord på mitt agerande och mina skavningar används teori 
om planeringstyper och praktisk kunskap. Från Webers (1987) klassiska byråkrat till 
Habermas (1996) kommunikativa ideal, ’kritisk’ planering med stöd i Mouffe (2005) och 
Davidoff (1965) samt planering med stöd i marknadens ideal (se ex Premfors et al., 2003). 
Vidare tas stöd i teori om praktisk kunskap och särskilt Aristoteles (2012) kunskapsformer 
vetande och kunnighet samt Schöns (1982) begrepp kunskap-i-handling. För att vidare 
kartlägga mina skavningar används, utöver teori om planeringspersonor, poststrukturell 
subjektteori. Centrala tänkare är Deleuze och Guattari som förstår subjektet som ett 
’slagfält’ mellan olika diskurser, sociala relationer, materiella faktorer och andra 
komponenter som är ’inveckade’ hos subjektet (Deleuze, 1990; Deleuze & Guattari, 1983 
refererad i Shaw, 2015). I vissa situationer kan ’veckandet krångla’ med följd att 
skavningar uppstår. Vidare tas stöd i Law (2014) för att förstå planering som att göra 
’förenklingar’ av ständiga ’stökigheter’. Stöd tas även i Weick (2016) som framhåller 
värdet av att uppmärksamma skavande ’svaga signaler’ för organisationer som vill hantera 
en ’stökig’ värld i god tid före de övergår till direkta kontroverser (Venturini, 2010) eller 
vad som kan benämnas “starka signaler”.  

Identifiering av olika persona 
Jag börjar med att ge exempel på tillfällen då jag i mitt agerande iklätt mig en centralt 
orienterad persona, vilket antagligen varit dominerande i mitt yrke – trots allt jobbar jag 
inom en kommunal förvaltning. 

Inslag av en centralt orienterad persona   
Som ideal och teori är det inom en representativ demokrati politiken som avgör mål, 
riktlinjer och resurser och förvaltningen som genomför politiska beslut på ett neutralt och 
effektivt sätt. I förvaltningen verkar en centralt orienterad persona.  

Som beskrivs i autoetnografin kändes i många situationer rätt att anstränga mig för att 
ikläda mig rollen som ’kommunbyråkrat’, det vill säga en centralt orienterad persona. De 
kollegor som för mig var goda kommunala tjänstepersoner blev inre inspirationskällor. Att 
slipa på en beslutspunkt i en tjänsteskrivelse tillsammans med kommunjuristen och min 
närmaste chef inför godkännande av kommundirektören inför dragning på en 
kommunstyrelseberedning blev för mig en meningsfull, till och med lustfylld handling. Det 
’vetande’ som var framträdande, framförallt i början av min anställning, var intresset för 
hur kultur och kreativa näringar kunde stimuleras för att skapa mer attraktiva och levande 
platser. Detta tankegods ’hämtades in’ av den entreprenöriella personan men omsattes inom 
den centrala personan till en byråkratisk fack- och sakkunskap där jag kunde se mig som en 
’kreativitetsexpert’. I strategin för upplevelsesatsningen från 2007 som jag remitterade och 
slutredigerade formulerade vi oss såhär: 
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Oavsett om vi räknar i termer av omsättning, antal sysselsatta eller andel av 
bruttonationalprodukten, är upplevelseindustrin en starkt växande bransch 
både i Sverige och internationellt. En förutsättning för att 
upplevelseindustrin ska utvecklas på en ort är att platsen lockar till sig 
kreativa personer med en stark drivkraft79.	  

Det som här uttrycktes handlade om att ett visst ’vetande’ om kreativ klass bör få 
genomslag på platsen Botkyrka för att klara av att vara attraktiv i en ökande konkurrens 
mellan människor, städer och länder. Min kunnighet, ’veta hur’, som sattes i spel i rollen 
som en centralt orienterad persona för att genomföra strategin var arbete med kommunens 
mål, budget och uppföljning samt arbete med utredningar, strategier, handlingsplaner, 
tjänsteskrivelser, avtal och andra dokument inklusive beredning och beslutsprocesser av 
dessa. Vidare ägnades tid åt att förbereda, delta eller leda möten, skicka e-post och andra 
byråkratiskt orienterade handlingar. I mitt arbete såg jag som det ’rätta’ att skapa åtskillnad 
mellan politik och förvaltning. Jag såg också som det rätta att utföra politikens vilja oavsett 
personliga uppfattningar och skavningar. En centralt orienterad persona uttrycktes vidare i 
mitt fysiska uppträdande. Till exempel har jag under min tid i kommunen, mer eller mindre 
medvetet, haft en klädstil bestående av snedbena, välstruken skjorta, manchesterbyxor, 
pustade skor och ibland kavaj – inte för uppklätt men inte heller för vardagligt.   

Sammantaget har min kunskap-i-handling som en centralt orienterad persona varit grundat i 
ett ramverk som handlar om att agera inom den byråkratiska ’järnburen’ för att ytterst säkra 
den representativa demokratins funktion i samhället.  

Inslag av en entreprenöriellt orienterad persona   
En central persona kan ifrågasättas och ställas mot andra sätt att agera planerare. 
Byråkratikritik enligt New Public Management (NPM) är grundad i byråkratins upplevda 
oförmåga att klara av handling i en ’ny’ värld vilket istället kräver att offentlig sektor 
övergår till, samt styrs i enlighet med, marknadens principer och ett närmande av 
’företagets’ ideal där en entreprenöriell planerare krävs för att åstadkomma detta. 

Under upplevelsesatsningens framväxt iklädde jag mig, istället för en renodlad byråkratisk 
roll, ofta snarare en entreprenöriell persona. Den episteme som lade grunden för den 
centralistiska kreativitetsexperten, var inspirerad av marknadens principer såsom de 
uttrycktes i Blå hallen. Här läste jag mig aktivt till ett vetande om hur ’saker fungerar’ för 
att utveckla ett kreativt samhälle, exempelvis klusterteorier och kreativ klass i rapporter 
framställda av KK-stiftelsen och andra aktörer. Fokus var att stimulera ett mer varierat 
näringsliv så att den typ av kunskapsintensivt och kreativt företagande som blev alltmer 
dominerande i Stockholms innerstad även skulle sprida sig till Botkyrka och dess olika 
kommundelar. Även inom utbildningspolitik och kulturpolitik, de övriga benen inom 
upplevelsesatsningen utöver näringslivspolitik, arbetade vi praktiskt för att bygga upp nya 
stödsystem för att stimulera ett kreativt och entreprenöriellt förhållningssätt hos framförallt 
unga i och utanför skolan där kulturellt utövande sågs som det centrala verktyget. Jag och 
mina kollegor ansträngde oss för att jobba på tvären mellan förvaltningar samt att jobba 

79	  Botkyrkas	  upplevelsesatsning:	  en	  strategi	  för	  kreativitet	  och	  entreprenörskap,	  Ks/2007:56	  
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utåtriktat gentemot externa aktörer både lokalt, regionalt och internationellt. Ett centralt 
inslag var att ’blicka in i framtiden’ vilket mitt deltagande och även arrangemang av 
studiebesök och konferenser är ett uttryck för. Vidare var arbete med ’story telling’ – 
berättelsen om Botkyrkas upplevelsesatsning – centralt. Det uttryckte kommunen i PR-
material såsom tidningsbilagor och kommunala vägskyltar och berättades av mig med stöd i 
Power Point presentationer i samband med gästande besök från andra kommuner.  

Som medarbetare på förvaltningen sysslade jag givetvis med administration, det vill säga 
byråkratiska sysslor, men här med tydliga förtecken och intentioner i form av kreativitet 
och platsattraktivitet. Jag och mina kollegor var också involverade i  kulturverksamheter 
såsom festivaler, konstprojekt, och föreställningar där partnerskap sågs som något 
eftersträvansvärt. Ett inslag var också att profilstarka delar av traditionell kommunal 
kulturverksamhet som bedömdes kunna attrahera besökare och stärka platsens attraktivitet 
hade organiserats i ett helägt kommunalt bolag som skulle fungera som en halvautonom 
enhet för att bättre kunna möta marknadsmässiga principer.   

Sammantaget har min kunskap-i-handling som entreprenöriell persona varit grundat i ett 
ramverk som handlar om att träda ut ur den byråkratiska järnburen för att istället närma mig 
kunden och (kultur-) marknadens behov för att stärka platsens attraktivitet.  

Inslag av en kommunikativt orienterad persona   
Utöver en central och en entreprenöriell persona har det även funnits inslag av en 
kommunikativt orienterad persona. Den kommunikativt orienterade planeraren inom mig 
agerade enligt två relaterade men i grunden motsatta förhållningsätt: sakföraren och 
mellanhanden.   

Enligt Habermas (1996) idé om kommunikativt handlande behöver byråkratins ensidiga 
fackkunskap ersättas med mer inkluderande och konsensusorienterade strävanden för att 
möta en ’ny’ värld - likt NPM. För detta krävs en kommunikativ neutral mellanhand. 
Genom anta en sådan persona började jag intressera mig för ett episteme som handlade om 
att det demokratiska systemet med sina byråkratiska rutiner behöver erkänna 
begränsningarna med ensidig fackmässig expertkunskap – även fast dessa var i formen av 
kreativitetsexpertkunskap som jag såg som legitim. Problemet var att vissa medborgare 
upplevde kommunens satsningar som alltför centralistiskt drivna ’uppifrån och ner’. Denna 
typ av uppfattningar och utsagor hade jag tagit del av i formella och informella 
sammanhang vilket drog min uppmärksamhet mot medborgarens behov och preferenser i 
relation till kommunens verksamheter.   

Som neutral mellanhand använde jag tekniker såsom att utveckla nya former för flexibel 
finansiering för nya lokala idéer som inte var alltför mallade till vissa kulturella uttryck, 
olika tekniker för medborgardialog samt att stimulera samarbeten mellan olika resurser, 
mötesplatser och aktörer för att sammantaget bidra till en bild i omvärlden som också 
medborgare känner igen sig i. För att ge ett exempel genomförde jag i samband med 
framtagandet av strategi Kreativa Botkyrka möten och workshops med olika grupper av 
medborgare och aktörer. De strategiska insatser som föreslogs i strategin som jag och mina 
kollegor skrev fram handlade just om att kommunen ska se till att det blir lättare ett 
genomföra lokala idéer, att erbjuda tillåtande mötesplatser, att visa upp lokala initiativ i 
kommunens marknadsföring, att utveckla stadsmiljön med miljöer för kvalitativ kultur i 
alla stadsdelar, att skapa utrymme för kreativitet i den fysiska planeringen och att ge 
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kunskap för att frigöra kreativitet.80 Strategin som helhet inspirerades av diskussionen om 
’cultural planning’ men framförallt en stark inre känsla om att det är en angelägen och 
viktig uppgift att arbeta utifrån medborgarnas perspektiv. I samband med möten, 
workshops och samtal med de kollegor som var involverade i arbetet på tjänstepersonssidan 
fanns en känsla om att kursförändringen mot medborgarens perspektiv som vi var 
sysselsatta med var rätt väg framåt.  

Jag intog även en mer ’kritisk’ version av en kommunikativt orienterade planerare med 
fokus på att synliggöra konflikter som kan ses som fundamentalt i en fungerande 
demokrati. Som ’mouffiansk’ inspirerad mellanhand riktade jag uppmärksamheten mot den 
offentliga konfliktsituationen som uppstod i samband med försäljning av fastigheter på 
Albyberget och som mynnade ut i att jag och två kollegor genomförde möten med 
protestnätverket och sedan återförde deras budskap till kommundirektören som stämde av 
detta med ledande politiker. När reaktionen från kommunledningen inte var samstämmig 
med mina uppfattningar om det rätta, det vill säga att få till stånd en mer omfattande dialog 
med hyresgästerna och nätverket började även en kommunikativ sakförare bli alltmer 
framträdande hos mig. Det var en mer ’kritisk’ typ av planerroll som kan spåras till 
exempelvis ’advocacy planning’. Här är antagandet att strukturell ojämlikhet behöver 
förändras med hjälp av ett ombud (’advocate’) som för fram en viss grupps eller 
samhällsproblems sak. Mitt agerande som sakförare kan förstås på två sätt vilket också 
genererar olika typer av skavningar; en omvärldsorienterad sakförare, samt en mer 
’klassisk’ sakförare.   

I den första versionen av sakföraren med fokus på omvärlden tillämpade jag ett vetande och 
kunnighet som ligger nära en entreprenöriell och kommunikativ neutral mellanhand och 
skulle inte sorteras som en sakförare enligt tänkare inom denna tradition. Om jag och mina 
kollegor hade blicken riktad mot omvärlden och kommunens attraktivitet inom en 
entreprenöriell persona samt hade fokus på att samspela med olika aktörer lokalt, regionalt 
och nationellt inom en neutral mellanhand så tillämpades även en ’sakförare’ i relation till 
omvärlden. Upplevelsesatsningen hade ju en utgångspunkt i att förändra schablonmässiga 
bilder av ’förorten’ – det vill säga att ’föra sak’ för en plats och de som bor, lever och 
verkar där. Fokus var att förändra bilden av Botkyrka så att de ’drabbade’ medborgarna och 
stadsdelarna inom huvudsakligen miljonprogrammet skulle ges högre status i relation till 
innerstaden.  

Som en omvärldsorienterad sakförare har jag exempelvis i samband med olika 
presentationer för gäster från region och stat talat om den nedvärderade bilden av förorten 
vilket behöver brytas genom att attrahera resurser utifrån som kompletterar kommunens 
åtaganden och resurser. I samband med Danshögskolans avetablering förde jag sak för 
Botkyrka genom att argumentera för de negativa konsekvenserna av en flytt. Samtidigt blev 
det tydligt för mig att en sådan intention är mycket svår att realisera när en enskild aktör 
kan fatta beslut som har påverkan på kommunens och därmed regionens totala utveckling 
utan att föra dialog med de som berörs, i detta fall Botkyrka. Denna insikt skapade en ökad 
medvetenhet hos mig om Botkyrkas villkor i regionen. Problemet handlade å ena sidan om 
det identifierade behovet av att samspela med aktörer regionalt och nationellt för Botkyrkas 
sak och å andra sidan kommunens reella inflytande för att samspelet ska leda till konkret 
förändring och omfördelning av offentliga resurser. Exempel på handlingar för att locka 
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regionala och statliga institutioner och resurser till Botkyrka manifesterades i min 
ansträngning att utveckla och genomföra regionalfondsprojektet Kreativa Stockholm. Här 
var målet att skapa ett regionalt handlingsprogram och samordning för att Botkyrka skulle 
få ett ökat tillträde till formella sammanhang och kunna positionera sig i olika regionala 
frågor som berör Botkyrka. Att sätta ’Botkyrka på kartan’ handlade om att få tillträde till 
fora där beslut som påverkar Botkyrkas utveckling inom det kulturpolitiska området. 
Samtidigt innebar detta projekt, trots den sakförande intentionen, en mycket omfattande 
administrativ verksamhet som fick omhändertas av en central persona.  

I den andra versionen av sakföraren tillämpade jag kunskaper och kunnighet som står 
närmare mer klassiska ideal inom denna tradition. Den klassiska sakföraren tog 
utgångspunkt i en mix av postkolonial teori och gentrifieringsteori, som jag alltmer hade 
intresserat mig för och tagit del av i olika sammanhang. Nu genererades en allt tydligare 
problembild att kommunen skapar ’vita fläckar’ för att lösa problemet med omvärldens 
schablonbilder av förorten. Kommunens upplevelsesatsning är därmed ett uttryck för en 
postkolonial kultur- och platspolitik. Denna blick kommer till uttryck i festivaler som 
omedvetet gör uppdelningar i ’lokal kultur’ och ’innerstadens kultur’, ett förhållningssätt 
som gör att lokala kulturverksamheter som är nationellt tongivande inom sin genre – som 
Latin Kings – inte tydligt uppmärksammas utan istället av kommunen ersätts med 
kulturaktörer från innerstaden. För sakföraren är den institutionella blick som möjliggör 
detta samma blick som står bakom kommunens arbete i stort.   

Med denna typ av syn på problem blev lösningen för sakföraren att låta den strukturerade 
’andres’ röster bli synliga och utgöra grund för förändring. Mitt val att inte bara genomföra 
ett möte med Alby är inte till salu och återföra detta till kommunledningen, utan att även 
försöka påverka politiska företrädare i enlighet med nätverkets intentioner kan förstås som 
att jag tillämpade inslag av en klassisk sakförare. Just detta kan ses som en obetydlig insats 
för en genuin sakförare men kändes vid tidpunkten som en angelägen handling.   

Sammantaget har min kunskap-i-handling som kommunikativ persona bestått av i grunden 
motstridiga traditioner och idéer som samtidigt sitter samman i ett ramverk som handlar om 
att träda ut ur den byråkratiska järnburen för att istället närma sig medborgaren.  

Olika persona i spel  
I detta avsnitt visas hur jag har låtit mig vägledas av både en central, entreprenöriell och 
kommunikativ persona. Min bedömning är att en central persona har varit mest 
dominerande i mitt arbete. Det mönster som framkommer är samtidigt att jag inte enbart 
agerat på ett sätt i alla situationer utan tvärtom intagit olika roller och typer av sätt att 
’agera planerare’ i olika situationer. I ljuset av tänkare och teorier som förespråkar att den 
gode planeraren är den som strävar mot att anpassa sig till en viss persona kan min 
inkonsekventa rolltagning ses som ett tecken på en svag och bristande planeringspraktik.  

För att reflektera kring mitt splittrade agerande tas utgångspunkt i att människors 
subjektskapande inte är totalt dominerade av exempelvis en viss struktur, ideologi, kultur – 
eller i  studiens fall – en viss planeringspersona. Snarare kan sociala faktorer som påverkar 
subjektskapande och handling förstås som något som kan omskapas och falla ’i bitar’ (Law, 
1994). Detta påminner jag om för att framhålla att studiens tre planeringspersonor bygger 
på en teoretisk indelning. I teorin finns det fasta och rigida kopplingar mellan ett visst 
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vetande, kunnighet och etiskt ramverk men i praktiken, som empirin visar, blir bilden 
annorlunda.  

I någon grad kan de personor jag sätter i spel ses som självreglerande. Under vissa faser i 
mitt arbete har jag exempelvis inspirerats och tagit del av teorier om kreativ klass, kluster, 
attraktivitet och andra idéer om hur ’saker funkar’. Det har möjliggjort ett agerande där jag 
försökt att driva processer enligt en entreprenöriell personas ’etiska måttsticka’ om att det 
rätta är att etablera en ändamålsenlig infrastruktur för att attrahera kreativa aktörer och en 
viss uppsättning tekniker för hur det praktisk kan gå till såsom organisatoriska reformer av 
kommunala verksamheter för att fungera mer marknadslikt. På samma sätt, i andra 
situationer, har jag sett som det rätta att i högre grad anpassa kommunala verksamheter till 
medborgarnas vardagliga kunskaper, preferenser och behov eftersom det är ’så det 
fungerar’. När jag låter mig vägledas av en kommunikativ persona är fokus på 
medborgarnas grundläggande för en kommunal tjänsteperson. Då har jag agerat genom 
tekniker som medborgardialoger eller genom att lyfta upp och uppmärksamma ‘tystade 
röster’. Vidare, om jag har sett som det rätta att lojalt utföra politikens vilja inom 
byråkratins principer har jag låtit mig vägledas av det i mitt arbete. Vid de tillfällen då att 
jag har agerat konsekvent  inom en viss personas ramverk har min blick i någon mening 
varit klar och tydlig.  

Ett annat sätt att uttrycka det på är att dessa tre identifierade personor kan ses som 
återkommande mönster i min planeringspraktik där mitt ’sätt att styra’ består av olika 
någorlunda sammanhållna block – var för sig eller i kombination - med kunskaper som är 
mer eller mindre dominerande i olika situationer. Ett möjligt sätt att beskriva min 
yrkespraktik är därför att jag har agerat som en ’hybridpersona’ och frågan är vad följden 
kan bli av ett sådant agerande. Detta undersöks i nästa avsnitt.  

Kartläggning av skavningar  
I detta avsnitt presenteras en kartläggning av skavningar i mitt arbete. Inventeringen visar 
skavningar både inom och mellan olika planeringspersona som har uppkommit i min 
praktik som ’hybridpersona’. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell.   

Skavningar hos en central persona 
Att ta rollen som en klassisk tjänsteperson på ett bra sätt är något jag har ansträngt mig för 
att åstadkomma. Att sträva mot att anta en central persona har samtidigt inte skett utan 
skavningar. Jag börjar med att beskriva skavningar som kan sägas ha uppkommit inom en 
central persona. En skavning har handlat om vem som bär upp expertrollen och genomför 
dess kunskap; politiker eller tjänstepersoner. För en central persona gäller byråkratins 
principer om saklig bedömning och ett effektivt genomförande utifrån politikens mål och 
riktlinjer. Oavsett situation är det så ‘det funkar’ inom byråkratin. Med en sådan 
utgångspunkt var det för kommundirektören och även för mig ett problem att 
upplevelsesatsningen i för hög grad ansågs vara politiskt detaljstyrd. Det pågick något av en 
inre organisatorisk kamp för att säkra åtskillnad mellan politik och förvaltning för att 
minska politikens detaljstyrning. En annan typ av skavning handlade om ett glapp mellan 
vad jag såg som det rätta att göra – att upprätthålla en god byråkrati - och svårigheten att till 
fullo uppnå detta inom kommunens styrsystemet eftersom upplevelsen var att rutiner och 
ramverk för styrning och uppföljning ständigt verksamhetsutvecklades.  
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En annan aspekt av en central persona utöver att enbart fokusera på att effektivt genomföra 
politiska uppdrag är enligt Weber (1984) att agera som en ’politisk best’ utan att vara 
partipolitisk. Det kräver en kännedom om det allmänna intresset. I linje med dessa 
vägledande principer växte det fram en skavning som handlade om rollen som 
’kreativitetsexpert’.  Den krockade med en känsla av att det fanns brister i kommunens 
verksamheter när det gällde att möta Botkyrkabornas kulturpreferenser och deltagande i de 
satsningar jag administrerade. Jag inser i efterhand att denna skavning har fått mig att agera 
för att ’lösa ut’ mina skavningar. Exempelvis genomförde jag en workshop med ledande 
politiker där upplägget var att jag och mina kollegor inom förvaltningen pratade ’ärligt’ och 
’öppet’ inför politiken om  kommunens satsningar på kultur, kreativitet och upplevelser 
utifrån ett medborgar- och aktörsperspektiv. Politikens analys verkade dock inte 
överensstämma till fullo med den analys vi inom förvaltningen kommunicerade när det 
gällde dessa frågor. Det skapade en skavning inom en central persona.  

I ett fåtal vardagliga situationer agerade jag på ett sätt som inte ligger inom en central 
personas principer att följa politikens riktlinjer oavsett personliga våndor. Exempelvis har 
jag i vissa situationer mer eller mindre medvetet prioriterat att lägga arbetstid på att 
utveckla kommunala verksamheter som jag uppfattar stärker platsens tillstånd på ett ’bättre’ 
sätt istället för att på effektivast möjliga sätt verka för att genomföra politikens uppdrag. 
Häri kan det ligga ett tjänstefel utifrån Weber som menar att byråkraten genomför 
politikens vilja även fast den går emot ens egna uppfattningar. Det är dock inte en enkel 
gränsdragning. I central planerarens plikt ligger också att agera enligt allmänintresset om 
denne bedömer att politiska beslut leder fel. I mitt fall skedde det genom att lojalt stanna 
kvar på min post men samtidigt inom mitt mandat motverka det som upplevdes som ’fel’ 
(Hirschman, 1970; Lundquist, 1998). Mitt agerande illustrerar den skavning som jag 
upplevde inom en central persona mellan å ena sidan att agera som en ’kreativitetsexpert’, 
en roll som var särskilt framträdande i början av min anställning), samt å andra sidan en 
moralisk måttsticka om att tillgodose medborgarens perspektiv som blev alltmer 
framträdande senare under min anställning ju mer jag lät mig vägledas inom en central 
persona i kombination med att jag antog en kommunikativ persona.  

För att summera: Det uppstod skavningar inom en central planerare som handlade om att 
relationerna mellan politik och förvaltning inte var tillräckligt tydliga. Det fanns också 
glapp mellan en vilja att åstadkomma byråkratisk ’ordning och reda’ och svårigheten att till 
fullo åstadkomma detta eftersom kommunens styrsystem var under ständiga 
verksamhetsförändringar. Vidare uppstod en skavning mellan att å ena sidan inta rollen 
som byråkratisk kreativitetsexpert samt å andra sidan att möta medborgarens kulturella 
preferenser och deltagande i kommunens satsningar. Det var en skavning som också 
uppstod i relation till en kommunikativ persona. Mellan en central persona samt den 
entreprenöriella och kommunikativa personan uppstod vidare en skavning som handlade 
om att å ena sidan fokusera på arbete inom förvaltningen och å andra sidan fokusera på att 
verka nära externa aktörer och sammanhang. 

Skavningar hos en entreprenöriell persona  
Under min första tid i Botkyrka infann sig en känsla av att det fanns ett glapp mellan det 
kommunala vardagliga arbetet och de policybegrepp som jag tog del av i konferenser och 
nätverk. Här var den inre drivkraften att ’lämna det gamla och gå till det nya’. Det kan ses 
som inslag av en entreprenöriell persona som bidrog till att forma min roll som 
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’kreativitetsexpert’. Jag tillämpade den inom en byråkratisk persona, ett möte som kanske 
inte kan tyckas självklart. 

Samtidigt var det något som skavde inom en entreprenöriell persona. Utifrån en 
entreprenöriell personas idéer om ’hur saker fungerar’ -  att ge utrymme för individens 
kreativitet och att följa företagets och marknadens logik – gick delar av mitt arbete emot 
den entreprenöriella intentionen. Istället var känslan att det uppstod mer byråkrati, 
organisatorisk otydlighet och oklara mervärden med marknadsinspirerade reformer. I vissa 
fall uppstod även något som kan beskrivas som en kvasi marknad där kommunen genom 
egen regi, eller semioffentliga aktörer, skapade konkurrenssituationer. Dessa typer av 
skavningar kände jag hos mig själv och tog även emot från kollegor och externa aktörer. 
Frånvaron av ett konkret arbete för att effektivt möta kundens, i detta fall kulturföretagens, 
behov och potential var problematisk med den entreprenöriella personans blick. Min 
utgångspunkt var helt enkelt att det inte är offentlig verksamhet, i detta fall förvaltning och 
kommunalt bolag, som ska växa utan de externa fristående kulturaktörerna. Det uppstod 
också skavningar mellan en entreprenöriell persona och andra personor. Mellan den 
entreprenöriella och den kommunikativa personan i rollen som ’mellanhand’ uppstod en 
skavningar som handlade om vem som var ’kunden’: kulturprofessionella lokalt, regionalt 
och nationellt eller även Botkyrkaborna?  

Vidare uppstod skavningar mellan den entreprenöriella personans uppfattning att det  ’rätta’ 
är att stimulera ekonomisk tillväxt och attraktivitet genom att attrahera tongivande aktörer 
’utifrån’ samt den kommunikativa ’sakföraren’ som såg risker med att tränga bort behov 
och potential ’inifrån’, det vill säga de som redan bor och verkar på platsen. Vidare uppstod 
en skavning mellan den centralistiska kreativitetsexperten och en entreprenöriell persona. 
Med en entreprenöriell personas blick ska det offentligas roll på (kultur)marknaden 
minimeras. Därför kan det ses som problematiskt att kommunen tar en aktiv roll för att 
bygga upp specialiserade branscher inom kreativa näringar. Istället hade det varit mer 
logiskt att bygga vidare på den branschstruktur som redan fanns på platsen i form av 
exempelvis de nationellt erkända musikkollektiv som fanns i Botkyrka. Med ett strikt 
kulturmarknadstänkande ska en offentlig aktör undvika att planera fram en viss kreativitet 
eller ett visst företagande eftersom branschutveckling drivs bäst av branschen själv. Mellan 
den entreprenöriella personans vägledning om att låta sina känslor och privatliv ta plats i 
rollen som tjänsteperson och den centrala personans strävan mot att vara en icke-personlig 
formalist uppstod en annan typ av skavning. För entreprenören inom mig var problemet å 
ena sidan att jag inte hade tidigare personliga kulturella preferenser kopplat till det 
kulturinnehåll jag arbetade med i kommunen och å andra sidan att de kulturella erfarenheter 
och nätverk jag faktiskt hade med mig, och som delvis vävde in i den kulturproduktion som 
faktiskt redan fanns etablerad på plats i form av den lokala hip-hop scenen, inte fick ta  
plats i mitt arbete. Skavningen som uppstod handlade om att låta ’det personliga’ ta plats i 
kontrast till att vara en icke-personlig formalist. Trots att jag gjorde ansträngningar för att 
sträva mot en entreprenöriell planerare hämmades jag av mina skavningar men också av att 
den byråkratiska personan blev alltmer dominerande i den praktiska yrkesvardagen. 
Handläggning och administration upptog helt enkelt stora delar av min arbetstid vilket i sin 
tur innebar skavningar mellan dessa två personor.  

För att summera uppstod inom en entreprenöriell persona en skavning om att resultatet gick 
emot intentionen: mer byråkrati, organisatorisk otydlighet och oklara mervärden med 
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marknadsinspirerade reformer. Det var också ett problem att vissa externa aktörer upplevde 
att kommunkoncernen i vissa fall bedrev konkurrensliknande verksamhet. Det uppstod 
även en skavning mellan den centralistiska kreativitetsexperten och entreprenören inom 
mig om omfattningen och rollen för kommunen i relation till (kultur)marknaden. Dessutom 
uppstod skavningar mellan en entreprenöriell persona, en kommunikativ ’mellanhand’ och 
en kommunikativ ’sakförare’ om vem som var ’kunden’: tongivande kulturaktörer ’utifrån’ 
eller befintliga kulturaktörer på platsen samt kulturprofessionella i allmänhet eller även 
Botkyrkaborna? Vidare uppstod mellan den entreprenöriella personan och den centrala 
personan en skavning om att låta sina känslor och privatliv ta plats i rollen som 
tjänsteperson eller att vara en icke-personlig formalist. Avslutningsvis blev det ett skavande 
problem för den entreprenöriella personan att byråkrati upptog alltför mycket arbetstid.  

Skavningar hos en kommunikativ persona 
I skavningarna mellan den entreprenöriella strävan att förändra den föråldrade byråkratin 
och centralplanerarens strävan mot att bli en gedigen byråkrat blev samtidigt den 
kommunikativa personan inom mig alltmer närvarande och påkallade uppmärksamheten 
mot att jag ’har ett viktigt jobb att göra’, nämligen att möta medborgarnas behov i en 
segregerad region.  

Som sagt består den kommunikativt orienterade personan av två relaterade men i grunden 
motsatta persona: sakföraren och mellanhanden. Vidare har jag i mitt arbete i rollen som 
sakförare agerat på två sätt: som utåtriktad sakförare vilket ligger nära en kommunikativ 
persona samt en mer klassisk version av sakförare som agerar mer lokalt. Nedan beskrivs 
skavningar inom dessa olika varianter av en kommunikativa persona inom mig. I rollen 
som kommunikativ ’utåtriktad sakförare’ uppstod en skavning i samband med 
Danshögskolans avetablering. För mig var det problematiskt att en enskild högskola kunde 
genomföra ett beslut som strider mot kommunens och därmed regionens totala utveckling 
utan att föra en dialog inför beslutet med de som berörs, i detta fall Botkyrka. Skavningen 
handlade också om en insikt att upplevelsesatsningen var grundat i en ’kamp’ mellan en 
ytterstadskommun och innerstadens prestigefulla institutioner som var svår för Botkyrka att 
vinna. Att vända bilden av Botkyrka och attrahera nya aktörer blev en angelägen och 
legitim uppgift för den ’utåtriktade sakföraren’. En annan typ av skavning framkom inom 
den kommunikativa neutrala mellanhanden. Trots intentionen att inta en kommunikativ roll 
för att göra olika röster hörda i kommunens planerings- och utvecklingsarbete var det svårt 
att nå dit. I rollen som den neutrala mellanhanden uppstod en skavning om hur de röster 
som hade kommit fram i olika dialoger i praktiken hanterades av mig och mina kollegor. I 
rollen att ’mouffianskt’ synliggöra konflikter uppstod en skavning som handlade om att 
kritiska synpunkter filtrerades bort i det vardagliga arbetet.  

I konfliktsituationen som uppstod i samband med försäljning av fastigheter på Albyberget 
uppstod ett dilemma mellan att inta en ’politisk roll’ eller ’neutral’ roll vilket genererade 
skavningar mellan personor. Dilemmat framkom i relation till konfliktsituationen mellan att 
inte bara uppmuntra förtroendevalda att lyssna på ’tystade röster’ (mellanhand) eller 
’allmänintresset’ (central persona) utan också agera i enlighet med dessa röster (sakförare). 
Att kritiska perspektiv inte fullt ut får genomslag inom de verksamheter jag var involverade 
i genererade för den kommunikativa sakföraren skavningar som omsattes till en 
förklaringsmodell om hur ’saker fungerar’, nämligen att jag är del av en organisation som 
genomsyras av ett postkolonialt tänkande. Med detta förhållningssätt ställdes blicken inte 
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enbart mot upplevelsesatsningen och dess verksamheter, utan även att jag som 
tjänsteperson- sakförare eller inte - var problemet och inte lösningen. Tvärtom verkade det 
som att jag - vit, man, medelklass, kroppsligt funktionell, talande majoritetens språk, 
tillhörandes medelklassen - trots min goda vilja och enträgna arbete genom min blotta 
närvaro bidrog till att upprepa det som skulle motverkas, segregation – vilket i detta fall 
uttrycktes i form av en homogen kommunal förvaltning som inte återspeglade mångfalden 
hos befolkningen. För den radikale, postkolonialt inspirerade sakföraren blev en logisk 
lösning att jag i egenskap av ’gästen’ och ’gamen’ säger upp mig och lämnar utrymme för 
någon annan att ta plats inom denna förvaltning.   

För att summera: Det uppstod inom en kommunikativ persona i rollen som ’utåtriktad 
sakförare’ en skavning om problematiken att som ytterstadskommun behöva driva en kamp 
med innerstadens prestigefulla institutioner som var svår för Botkyrka att vinna. Det 
uppstod också skavningar som handlade om att både den neutrala mellanhanden och 
sakföraren stod för långt bort från dem som var föremålet för handlingarna, det vill säga 
Botkyrkabor. För den neutrala mellanhanden var känslan vidare att de röster som hade 
kommit fram i olika dialoger eller konfliktsituationer, särskilt kritiska synpunkter, 
filtrerades bort i det vardagliga kommunala arbetet. För sakföraren blev känslan till slut att 
vara del av en organisation som genomsyras av ett oreflekterat postkolonialt tänkande: Jag 
bidrog till att förstärka det som skulle motverkas, det vill säga segregation och 
schablonmässiga bilder av ’förorten’. I egenskap av ’gäst’ och ’gam’ var planeraren en del 
av problemet och inte lösningen. Mellan en kommunikativ ’sakförare’ och en 
kommunikativ ’mellanhand’ samt en central persona uppstod skavningar som handlade om 
att agera ’politiskt’ eller ’neutralt’ i samband med konfliktsituationen inför försäljning av 
fastigheter på Albyberget. Vidare uppstod en skavning mellan en kommunikativ sakförare 
som ser en logisk lösning att jag säger upp mig och lämnar åt någon annan att ta plats inom 
förvaltningen och en central persona som med sin sakliga blick inser att det i så fall krävs 
en systematisk struktur med tydliga mål, mått och uppföljning för hur det i så fall ska gå 
till.    

Skavningar inom och mellan personor  
I detta avsnitt har skavningar inventerats. Dessa sammanfattas i tabell II som avslutar detta 
kapitel. Nu diskuteras hur identifierade skavningar mellan och inom olika 
planeringspersonor kan förstås med stöd i poststrukturell subjektteori. Som förklaras 
tidigare i detta kapitel är det möjligt att beskriva mitt agerande mellan studiens tre personor 
som en fjärde ’hybridpersona’. För att vidareutveckla det tankespåret kan skavningar då 
förstås som glidningar dels mellan och dels inom olika personor inom mig. Skavningar 
uppstår inom en persona när synen på hur saker fungerar (episteme) inte stämmer överens 
med den upplevda faktiska verkligheten, när saker och ting går i ’fel’ riktning i relation en 
viss uppfattning om det ’rätta’ (enligt personans etiska ramverk) eller när mina praktiska 
färdigheter (techne) inte är tillräckligt ändamålsenliga för att förändra konkreta situationer 
utifrån uppsatta, ytterst politiska, mål. Skavningar uppstår mellan personor när motstridiga 
vetanden, kunnigheter och etiska ramverk ställs mot varandra. Följden av glidningar inom 
och mellan personor är att subjektets ’veckande’ krånglar och att skavningar uppstår 
(Braidotti, 2008; Guattari, 1993 refererad i Shaw, 2015; Haraway, 1998; Rose, 1998). Detta 
tyder på att uppkomsten av skavningar i mitt fall verkar vara oundviklig. Hur jag än låter 
mig vägledas av idéer om hur världen ’funkar’, etiska uppfattningar om det ’rätta’ samt 
tekniker för att uppnå en viss förändring uppstår störningar när de ställs mot varandra eller 
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möter konkreta situationer. Det kan vara värt att notera att de skavningar som framkommer 
i empirin handlar om relativt vardagliga kommunala frågor. I den reflektion-över-handling 
som sker i denna studie, kan dessa ses som enkla att hantera. Under arbetet med denna 
studie har också mina kollegor och jag åtgärdat många av de ’problem’ som redovisas. 
Poängen med att ändå framhålla dessa skavningar är att de i stunden i vissa fall var 
utmanande att hantera. Snarare har jag många gånger sorterat bort mina skavningar, eller 
omsatt dessa till praktisk handling utifrån vad jag själv sett som det rätta agerandet utifrån 
perspektivet av en viss planeringspersona som jag då iklätt mig. Att tränga bort sina 
skavningar kan få konsekvenser, vilket nu vidareutvecklas. 

När skavningarna trycks bort 
I detta kapitel har jag lyft fram skavningar som har uppkommit i min praktik som 
hybridpersona. Som har antytts kan skavningar förstås som något oundvikligt men också 
något jag undvikt eller försökt hantera utifrån vad skavningarna säger mig är det ’rätta’ 
agerandet. Nu diskuteras konsekvensen av att trycka bort sina skavningar. Stöd tas i 
poststrukturell subjektteori med fokus på begreppen förenklingar och stökigheter.     

Poängen med att betrakta planering som att göra förenklingar är att framhålla att 
planerarens inveckade ’kartor’ endast utgör mycket ofullständiga bilder av en 
osammanhängande och föränderlig omgivning (Braidotti, 2008; Rose, 1998; Shaw, 2015). 
En allomfattande blick är inte möjlig och det går inte att hantera samtliga konfliktpunkter 
och föränderlighet som kännetecknar världen (Law, 2014). När jag som en del av den 
kommunala organisationen delar upp, avgränsar, benämner, tämjer och formar världen till 
en lagom stor hanterbar ’bit’ av något såsom upplevelsesatsningen kan det därför betraktas 
som en förenkling. Denna syn på planeringspraktik vidareutvecklar jag nu. Med stöd i Law 
(1994, s. 143-156) har upplevelsesatsningen med dess styrdokument, resurser, aktörer, 
verksamheter, deltagare, berättelser, känslor, bilder, kommunikationsmaterial med mera 
iscensatts genom att jag och mina kollegor satt i spel en viss sammansättning idéer om hur 
’saker fungerar’, vad som är ’det rätta’ samt metoder och tekniker för att nå vissa uppsatta 
mål. I studiens autoetnografiska berättelse ges en inblick i denna förenklingsprocess utifrån 
en enskild medarbetares perspektiv. När upplevelsesatsningen iscensattes som en följd av 
en viss sammansättning var det samtidigt något som uteslöts, medvetet och omedvetet. I 
vissa fall kan de bortträngda stökigheterna göra sig påminda som skavningar. För att 
återkoppla till empirin beskrivs olika skavningar som framkommit när jag deltagit i att 
förenkla saker. Vissa av mina skavningar handlade om en känsla av att något var ’fel’ i 
form av att jag i mitt arbete bidrog till att förstärka det som skulle motverkas, det vill säga 
segregation och schablonmässiga bilder av ’förorten’. Dessa typer skavningar 
omhändertogs inte av organisationen och mig själv i tillräckligt hög grad, snarare 
sysselsatte jag mig med att ’kopiera papper’. Det som hände när nätverket Alby är inte till 
salu växte som social rörelse och nästan ’exploderade’ framför mig var att jag insåg att den 
mobilisering och öppna konfliktsituation som följde av detta berörde många av de saker 
som redan hade skavt hos mig (se Röster om Botkyrka).  

Med stöd i Weick (2016), Law (2014), Latour (2005) och Mouffe (2005, s. 8-34)  kan mina 
personliga skavningar förstås som ’svaga signaler’, det vill säga en förvarning om 
existerande oro, potentiella risker, osäkerheter eller konfliktpunkter inom det ’politiska’ 
som en konsekvens av förenklingars borttränga stökigheter. Dessa kan utvecklas till ’starka 
signaler’, i detta fall en ’het’ konfliktsituation, som en effektivt av kommunens 
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försäljningsprocess av fastigheter på Albyberget om de inte omhändertas inom ’politik’, 
alltså de formella institutioner som organiserar  samhället, vilket i detta fall är en kommun. 
Detta leder till en fundering. Tänk om jag och kommunen hade tagit tillvara på mina ’svaga 
signaler’, det vill säga, plockat upp dessa skavningar som signaler på att det fanns 
problematiska konsekvenser av de förenklingar vi gjorde i det kommunala arbetet? Då 
kanske inte konfliktsituationen hade blivit så omfattande för protestnätverket respektive 
kommunen. Istället hade det funnits en organisatorisk beredskap om att det fanns faktiska 
konfliktytor som kommunen borde adressera, exempelvis inom ramen för de strategier och 
verksamheter jag var involverad i. Därmed övergår jag nu till att diskutera skavningar som 
resurs för praktisk klokhet med utgångspunkt i det nästan banala dilemmat att när vi 
förenklar något så är det något annat som ignoreras och lever kvar i stökigheterna.  
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Tabell II: Skavningar inom och mellan planeringspersonor 
  1. Central 2. Kommunikativ 

mellanhand 
3. Kommunikativ 

sakförare 
4. Entreprenöriell 

A. Central Relationer mellan 
politik och förvaltning 
inte tillräckligt tydliga. 
 
Svårighet att 
åstadkomma styrning 
och uppföljning när 
kommunens 
styrsystem är under 
verksamhets 
förändring. 
 
Krock mellan 
’kreativitetsexpert’ och 
den centrala 
personans etiska 
ramverk om att möta 
det ’allmänna 
intresset’.  

Se kolumn 1B  Se kolumn C  Se kolumn 1D  

B. Kommunika-
tiv 
mellanhand 

Satsa på ett 
byråkratiskt arbetssätt 
för att realisera 
politikens ambitioner 
alternativt att närma 
sig aktörer, nätverk 
och andra externa 
professionella 
sammanhang.  
 

Att stå för långt bort från 
dem som är föremålet 
för handlingarna, det vill 
säga Botkyrkabor. 

Se kolumn 2B Se kolumn D2 

C. Kommunika-
tiv sakförare 

Att agera enligt 
’allmänintresset’  som 
genom val anger 
riktning (central) eller 
att agera i enlighet 
med kritiska röster 
(sakförare) i relation till 
konflikt kring 
lägenhetsförsäljning 

Se kolumn C1 som här 
kompletteras:  
 
Att agera för att 
förtroendevalda ska 
lyssna på ’tystade 
röster’ (mellanhand) 
eller agera i enlighet 
med dessa röster 
(sakförare) 
 
  
 

Att bidra till att förstärka 
det som skulle 
motverkas, det vill säga 
segregation och 
schablonmässiga bilder 
av ’förorten’. 

Utmaningar gällande att 
samspela med region 
och stat   
 
Skavning om att stå för 
långt bort från dem som 
är föremålet för 
handlingarna, det vill 
säga Botkyrkabor. 

Se kolumn C3 

D. Entreprenöri
ell 

Kommunen roller i 
relation till 
(kultur)marknaden inte 
är självklar  
 
Att låta personliga 
känslor och privatliv ta 
plats i rollen som 
tjänsteperson eller att 
vara en icke-personlig 
formalist 

Skavning om vem som 
är ’kunden’: 
kulturprofessionella 
lokalt/regionalt/nationellt 
eller Botkyrkaborna 

Skavning mellan att 
attrahera tongivande 
aktörer ’utifrån’ samt å 
andra sidan farhågan att 
resursstarka aktörer 
tränger bort lokala 
aktörer   

Att avståndet blir för 
stort till ’kunden’, det 
vill säga 
kulturföretag. 
 
Att NPM går emot 
intentionen: mer 
byråkrati, 
organisatorisk 
otydlighet och oklara 
mervärden med 
marknadsinspirerade 
reformer. 
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5 Skavningar som resurs  

Studiens resultat visar att jag själv bar på skavningar som reducerades i en strävan att göra 
ett bra jobb vilket i efterhand visade sig vara mindre bra eftersom vissa skavningar bar på 
värden som hade kunnat bidra till att göra det kommunala arbetet ännu bättre. Det visar att 
skavningar har ett värde för att agera praktiskt klokt. Nu ska jag undersöka hur skavningar 
kan tillvaratas som resurs för ett praktiskt klokt förhållningssätt utifrån en 
poststrukturalistisk utgångspunkt. För att närma mig detta intresse följer jag Deleuze och 
Guattari som ser skavningar som en möjlig ingång till alternativ (Deleuze, 1990, s. 137-
171; Deleuze & Guattari, 2009), vilket för oss till Aristoteles (2012) begrepp fronesis som 
träder i kraft när det finns förnimmelser om vägval. Skavningar och ’svaga signaler’ kan 
därmed ses som centrala för en organisations förmåga att hantera utmaningar i omvärlden 
vilket både Schön (1982) och Weick (2016) framhåller. Vidare tar jag stöd i Law (2014) för 
att förstå planering  som att göra ’förenklingar’ av ständigt existerande ’stökigheter’ samt 
Haraway (1997; 1998) för att förstå hur konsekvenserna av förenklingarnas bortträngningar 
kan göra sig påminda som ’tricksterobjekt’ vilka är möjliga att ’diffraktera’ kring. Det som 
jag vill undersöka med hjälp av dessa begrepp är hur olika planeringspersona begränsar 
eller möjliggör skavningar och svaga signaler som resurs för praktisk klokhet. 
Utgångspunkt för diskussion är min egen praktik som ’hybridpersona’. Redan nu kan sägas, 
kanske med viss förvåning, att en weberskt orienterad central planerare har störst fronetisk 
reflektionsyta i förhållande till övriga planeringspersona som undersöks. Samtidigt så 
belyser ett poststrukturalistiskt perspektiv på subjektet grundläggande problem med delar 
av Webers byråkratiska ideal och även Aristoteles syn på praktisk klokhet vilka på något 
sätt behöver adresseras. Med utgångspunkt i denna insikt diskuteras med stöd i empirin hur 
praktiskt klok planeringspraktik kan förstås med en poststrukturell ansats.  

Hur olika planeringspersona ger utrymme för praktisk klokhet 
I detta avsnitt undersöks vilken av studiens tre persona som har potential att rymma en bred 
reflektionsyta för skavningar som resurs för praktisk klokhet. Först diskuteras tanken att 
den ’goda planeraren’ är den som konsekvent anpassar sig till ett visst etiskt ramverk och 
en viss uppsättning kunskaper och tekniker som föreslås av dess förespråkare, se vidare 
kapitel 1 om planeringspersona för samtida dominerande teorier om planeringsideal. 
Samtidigt tar jag med mig empirin där vi möter en inkonsekvent och skavande 
hybridpersona som utifrån detta resonemang kan förstås som den ’inte så fullt gode 
planeraren’.  

Den som renlärigt följer en Webersk inspirerad central persona innebär det att utgöra en 
kugge i ett välsmort byråkratiskt maskineri där ’irrationella känsloelement’ (Weber, 1987, s 
74) såsom skavningar sorteras bort som brus. När detta weberska ’icke-mänskliga’ tillstånd 
uppnås blir den byråkratiska maskinen för Weber (1987) överordnad alla andra 
organisationsformer. Detta kan metaforiskt tolkas som en uppmaning att ’gå in i den 
byråkratiska järnburen’. Detta är inte fallet för anhängaren av en kommunikativ eller en 
entreprenöriell persona eftersom strävan då är att återförenas med sina känslor och söka sig 
mot medborgaren, även benämnd som kund av den entreprenöriella personan. (du Gay, 
2000, s. 136-147). Detta kan metaforiskt tolkas som en uppmaning att ’gå ut ur’ den 
byråkratiska ’järnburen’. Det som är god planering enligt en konsekvent kommunikativ och 
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entreprenöriell planeringspersona är alltså att gå ut ur järnburen för att interagera med 
företaget och medborgaren. Det som är god planering enligt en konsekvent central 
planeringstyp är att gå in i järnburen. Givetvis överensstämmer denna indelning inte till 
fullo med praktiken men som ideal kan en sådan grov uppdelning göras. Frågan är nu vad 
den avgörande skillnaden ligger mellan att gå in i eller ut ur järnburen. Det kan tyckas som 
att den kommunikativa respektive entreprenöriella personan har större möjligheter att 
uppmärksamma skavningar än den centralt orienterade personan. Skavningar kan uppträda 
när planeraren går ut ur järnburen och riktar sin uppmärksamhet mot vad ’medborgaren’ 
(för en kommunikativ persona) respektive ’företaget’ (för en entreprenöriell persona) tycker 
är fel, rätt eller riktigt. Samtidigt kan dessa två personor ses som endimensionella i 
förhållande till varandra. Exempelvis kan det anses troligare att en planerare som 
anstränger sig för att anta rollen som en kommunikativ sakförare förnimmer skavningar om 
ojämlikhet mellan grupper jämfört med en planerare som ikläder sig en entreprenöriell 
persona och kanske istället känner skavningar om barriärer för näringslivets tillväxt. För att 
återgå till en central persona i järnburen kan här skönjas en styrka i förhållande till övriga 
två personor. För Weber behöver planeraren agera som en icke-personlig formalist som 
säkrar demokratisk jämlikhet genom att vara objektiv och att möta människor och aktörer 
som opersonliga individuella fall, bortom hänsyn till status och privilegier. Med detta 
synsätt på representativ demokrati kan offentlig styrning och byråkratens roll inom denna 
inte handla om att alltid vara flexibel inför medborgarnas eller ’kundens’ vilja - enligt 
kommunikativa och entreprenöriella ideal. Inte heller kan fokus vara att enbart styra 
förvaltningen effektivt - enligt entreprenöriella NPM-reformer och delar av byråkratins 
ideal. Istället måste fokus riktas mot planerarens förmåga att hantera ojämförbara värden. 
För Weber är det inte möjligt att acceptera ett universellt etiskt ramverk för att göra sådana 
bedömningar (Weber 1994b, s. 357, refererad i du Gay, 2000, s. 59) – exempelvis idén att 
de etiska ramverken inom exempelvis entreprenöriell eller kommunikativ persona alltid 
skulle vara gällande. Inom en central persona finns det potential att hantera ojämförbara 
värden och att införliva och tillfälligt iscensätta både en kommunikativ och en 
entreprenöriell planeringspersona i olika situationer. Avsikten är då inte att på förhand vara 
fastlåst i dessa personors respektive färdvägar mot ’företaget’ och ’medborgaren’ utan för 
att pröva olika personors linser på en situation.  

Således är koncentrationen av skavningar högst inom järnburen, det vill säga förvaltningen,  
förutsatt att det som händer i omvärlden hela tiden införlivas i den genom ett ständigt 
pågående avsiktligt iscensättande av andra personor och deras etiska ramverk. Samtidigt 
realiseras värdet av skavningarna först då planeraren sätter dem i bruk. Tack vare 
möjligheten att tillfälligt träda in i övriga planeringspersonor har centralplaneraren tillgång 
till en bred repertoar av idéer och praktiska tillvägagångssätt för hur skavningar kan 
hanteras samt ett etisk ramverk som aldrig är universellt utan tänjbart i strävan mot att nå 
det rätta i specifika situationer. Argumentet som förs fram är därmed att en centralt 
orienterad persona potentiellt har en bredare fronetisk reflektionsyta för att hämta in 
skavningar än de andra diskuterade personorna, och därutöver mångsidigare verktyg för att 
hantera dessa jämfört med övriga personor. Om en är för inlåst i en viss persona med en 
viss blick på problem och lösningar samt rätt och fel blir också planerarens agerande 
begränsat. Det viktiga är därför inte att reflektera över vad som är bäst agerande i alla 
situationer, exempelvis att alltid sträva mot kommunikativ konsensus eller att alltid sträva 
mot att synliggöra tystade röster eller att alltid sträva mot tillväxt – alla ageranden kan vara 
bra i olika situationer – utan varför och med vilka effekter planeraren ikläder sig en viss 
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persona. Den planeringspersona som överhuvudtaget ger utrymme för detta är en central 
persona, det vill säga tjänstepersonen som strävar mot en central persona har störst potential 
att agera praktiskt klokt. En sådan slutsats ställer samtidigt krav på att undersöka hur 
personliga skavande känslor kan vändas till tillgångar, eftersom studiens utgångspunkt är 
att skavningar är en förnimmelse om alternativ. Detta strider dock emot ett traditionellt 
byråkratiskt ideal där ’irrationella känsloelement’ ska minimeras (Weber, 1987, s 74). En 
centralt orienterad persona behöver således ’omkonfigureras’ för att lägga grunden för en 
yrkesetik som tar utgångspunkt i värdet av att tillvarata och arbeta produktivt med 
skavningar. En sådan ’omkonfigurering’ innebär ett inkonsekvent agerande där planeraren 
går ut och in ur ”järnburen’ med olika personas ’linser’ samt att skavningarna som följer av 
detta bör ses som del av ’god’ planering. Det är denna möjlighet att å ena sidan framhålla 
det weberska etosets fortsatta värde och å andra sidan betona skavningars betydelse i 
’järnburen’ för att uppnå praktisk klokhet som jag nu kommer att utforska.   

En omkonfigurerad central persona  
I detta avsnitt undersöks hur en ’omkonfigurering’ av en webersk central persona kan se ut 
för att bättre rymma praktisk klokhet. Syftet är att med stöd i poststrukturell subjektteori 
problematisera delar av Webers byråkratiska ideal och Aristoteles syn på praktisk klokhet. 
Målet är att kunna ge vägledning till planeringspraktiken om det byråkratiska etosets 
fortsatta värde som reflektionsyta för praktisk klokhet inom en representativ demokrati, 
med grund i en omkonfigurerad central persona som tar spjärn i poststrukturalistisk 
subjekt- och kunskapsteori.  

Skavningar som ingång för planerarens vetande   
För Weber är innebörden av att vara objektiv bland annat att följa principen om 
arbetsuppdelning enligt rent sakliga aspekter, där specialistfunktioner utför ’objektiv’ 
handläggning ’utan anseende till person’ och enligt ’förutsägbara regler’ (Weber, 1987, s 
73). Att planeraren kan uppnå	  saklighet och objektivitet	  skulle med stöd i Aristoteles kunna 
antas utgöra vetande (episteme), det vill säga kunskap som är evig (Aristoteles, 2012, s. 
161-186). Frågan är nu hur byråkratens Vetande istället kan förstås med stöd i 
poststrukturell teori. Med utgångspunkt i ett erkännande att subjektets blick är 
förkroppsligad, samproducerad, komplicerad och aktiv blir antagandet att ’objektivitet’ 
enbart erkänns som en situerad kunskap. Positionen är inte relativistisk men inte heller 
’fallocentrisk’(Haraway, 1998). Eftersom det inte är möjligt att uppnå en 
helhetsbedömning, en ’evig objektiv blick’, i stökiga världar är det avgörande att reflektera 
över vad som ignoreras när kunskap görs (Kessler & Bailey, 2007 och McKenna, Rooney 
& Boal, 2009, refererad i Weick, 2016, s. 440). Webers önskan att objektivitet uppnås ’utan 
hänseende till person’ skulle därför kunna kompletteras med ett krav på att vara 
uppmärksam på frågan om ’vem är personen som är objektiv’.  

Förslaget är alltså att fokus behöver riktas mot den enskilda tjänstepersonens 
förkroppsligade blick i arbetet med att göra sakliga bedömningar av något. I en sådan 
strävan kan skavningar vara en ingång till självreflektion eftersom det som inträffar när 
’veckandet krånglar’ är att olika ’kartor’ av föränderliga territorier krockar med varandra. 
Det innebär med andra ord att olika idéer ’om hur det funkar’ ger motstridiga sätt att tolka 
en konkret situation. Dessa skavningar kan, för att fortsätta metaforen om kartan, vecklas ut 
och det som då framträder är olika ’kartbilder’ som var och en kan ses som ofullständiga 
försök att beskriva en viss del av planerarens omvärld. Här finns möjligheten att ta ställning 
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till vilken kartbild som på bästa sätt beskriver territoriet. Sådana ansatser har dock 
svagheter eftersom var och en av kartorna kan vara funktionella för olika syften och behov. 
Poängen är att det inte nödvändigtvis är produktivt att tänka i termer av ’kartans’ 
fullständiga korrespondens med omvärlden utan vilka effekter en viss veckad kartas 
utvikning och användning kan ha för hur ’territoriet’ läses av och hanteras. Det som därmed 
är uppmaningen är att försöka tänka kring vad dessa veckade ’kartor’ eller idéer ’om hur 
det funkar’ betyder för hur situationer hanteras. Just här har skavningen sin funktion. 
Skavningen inom subjektet kan uttrycka en pågående kamp på kollektiv nivå om att 
legitimera vissa synsätt, idéer, kunskaper, där vinnaren skriver historia och får status som 
det sanningsenliga och rätta. Skavningen kan därför vara en öppning till att reflektera över 
vilka för tillfället dominerande planeringsidéer som påverkar och formar ens blick om det 
’rätta’ samt också vilka eventuella alternativa läsningar som kan vara möjliga. Därför kan 
det vara fel att fråga om skavningen representerar ’fakta’ eller ’åsikter’. Istället kan det vara 
mer lönt att fråga: ’hur tolkar vi detta’, ’kan det vara värt att undersöka frågan vidare’, ’när 
och hur uppnår vi en tillräckligt överensstämmande bild av något’ utifrån en inställning att 
våra blickar alltid oundvikligen är ofullständiga. 

Skavningar som ingång för planerarens kunnighet   
Byråkraten som en kugge i en maskin skulle vidare kunna relateras till Aristoteles 
kunskapsform Kunnighet (techne) som handlar om människans praktiska färdigheter, det 
vill säga hantverkarens och kroppens kunskap att praktiskt veta hur något ska utföras 
(Aristoteles, 2012, s. 161-186). Kanske kan byråkratins praktiska färdigheter ses handla om 
det tekniska hantverket att rationellt, neutralt och effektivt administrera både godhet och 
ondska (Bauman, 1991, s. 121-160) tack vare byråkratens ”icke-mänskliga natur” (Weber, 
1987, s 74). En undran är i så fall vad det kan innebära att med en Webersk kunnighet 
beräkna saker som är svårtydda, svårbegripliga och svårförutsägbara med utgångspunkt i att 
våra förenklingar - hur väl kalkylerade, karikerade och genomarbetade de än är - aldrig fullt 
ut kan fånga stökigheter i världen (Law, 2014).  

Jag börjar med att diskutera förenkling som iscensättning. Med en poststrukturell ansats är 
det rationella och effektiva inget dåligt i sig utan ett sätt att organisera resurser, aktörer och 
människor för att förenkla saker (Law, 2014; Rittel & Webber, 1973; Venturini, 2010). Om 
vi då vill agera med weberska praktiska färdigheter som leder till rationella och effektiva 
förenklingar – för att kunna göra så mycket som möjligt för varje skattekrona – är en fråga 
om det innebär att skavningar ska sorteras bort. Att skavningar kan ses som ständigt 
närvarande i det praktiska förenklingsarbetet beror på att det ständigt är något som utesluts 
eller trängs bort när något förenklas (Law, 2014) vilket kan förnimmas som en skavande 
’svag signal’ (Weick, 2016). Studien ger empiriska exempel på detta. Poängen är, som Law 
(2014) påminner, att om världen alltid har varit och alltid är stökig blir det mindre relevant 
att fokusera på stökigheterna och mer relevant att fokusera på de begränsade tekniker vi 
använder för att göra saker enkla. Här går det att påminna sig om att ett konsekvent 
agerande innebär en begränsning eftersom ju mer tjänstepersonen anstränger sig för att inta 
en viss persona desto mindre uppmärksam blir denne på det som ’faller utanför’ en viss 
personas ramverk, och därmed begränsas möjligheterna att uppfatta det som är avvikande 
när något förenklas.  

Hittills har jag diskuterat förenklingar som tillblivelseprocess, en ytterligare aspekt är 
förenklingar som iscensättning; det vill säga när rapporten ligger på bordet eller konsthallen 
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ingivs. Trots att förenklingen då kan ses som fullbordad eftersom projektet är ’avklarat’ 
möter och interagerar den med andra förenklingar i världen – i detta fall exempelvis 
kritiker, publik, politiker, långväga besökare eller medborgare som klagar över att 
skidspåret byggdes bort eller framhåller att konstinstallationen är en succé och så vidare. 
Poängen är att en förenkling av något slag inte kan förstås inom sig själva utan måste 
förstås i relation till annat (Braidotti, 2008; Healey 2010, s. 1-22; Law 2014). Det innebär 
att planeraren aldrig är helt klar utan måste vara ständigt beredd på att ompröva nästan allt. 
Den Weberska planerarens kunnighet kan med en poststrukturell lins därmed ses som att å 
ena sidan effektivt genomföra förenklingsprocesser och samtidigt fråga sig på vilka sätt 
vissa tekniker begränsar och tränger bort något annat. Skavningar kan vara en ingång för en 
sådan självmedvetenhet och hur planeraren använder sin kännedom om vad som förenklas 
men samtidigt trycks bort kan ställas i relation till det politiska uppdraget att utföra ett visst 
uppdrag mot ett visst mål. Potentialen ligger här i att ompröva befintliga sätt att förenkla 
saker för att se om det finns andra som bättre svarar mot hur något ska utföras. 	  

Skavningar som ingång för planerarens klokhet 
Weber framhåller att byråkraten befinner sig i en svår yrkessituation genom att i sin vardag 
hantera ojämförbara värden vilket kräver en viss institutionell kapacitet och struktur 
(Weber 1978 I s. 225, refererad i du Gay, 2000, s. 42-43). Det kan relateras till Aristoteles 
som framhåller att förmågan att göra kloka bedömningar i situationer där olika värden 
existerar är en avgörande kunskapsform för dem med administrativ och politisk makt. 
Frågan är då vad praktisk klokhet innebär med en poststrukturell ansats.  Som har 
framhållits i studien står planerare inför dilemmat att något trängs bort när något förenklas. 
Det som trängs bort kan i vissa fall förnimmas som skavningar. Dessa skavningar kan ses 
som att alternativ till det som förenklas vid en viss tidpunkt blir synliga för planeraren. 
Skavningar är alltså en resurs för praktiskt klokhet eftersom denna kunskapsform endast 
kan träda i kraft när varken Vetande eller Kunnighet har en given lösning på hur något ska 
hanteras, det vill säga oväntade, komplexa och stökiga situationer. 

Mot detta grundläggande dilemma börjar jag med att återkoppla till Webers uppmaning om 
att vara en okänslig byråkrat som inte låter sin skavningar få ta plats. Eftersom skavningens 
värde ligger i att förnimma vad som trängs bort när förenklingar görs motverkar Webers 
uppmaning praktisk klokhet. Alternativet är inte heller att följa Baumans (1991, s. 223-260) 
utgångspunkt om att byråkraten behöver ta ett personligt moraliskt ansvar för att gå bortom 
ett renodlat tekniskt beslutfattande och närma sig ’den andre’. Bauman öppnar visserligen 
upp för en mer mänsklig planerare där splittringen mellan känsla och förnuft kan 
återförenas. Samtidigt blir Baumans uppmaning svår att praktisera med studiens 
poststrukturella ansats. Det beror på att det kan finnas många dåliga och bra saker i en viss 
situation. En och samma person kan exempelvis i en viss situation göra en ’dålig’ handling 
för ett ’bra’ ändamål och i andra situationer en ’god’ handling för ett ’dåligt’ ändamål. 
Snarare, vilket Weber själv framhöll måste olika moraliska och etiska förhållningssätt för 
olika delar av samhället kunna leva sida vid sida och byråkraten kan därmed ses som en 
väktare av ett samhälle där mångfald är norm (Weber 1994a, s. 157 och Rorty, 1988, s. 7 
refererad i du Gay, 2000, s. 47).  

Problemet med att följa Webers uppmaning om att eliminera skavningar inom byråkratin är 
därmed inte att det är moraliskt fel eftersom det är svårt att se vilken ’helhet’ som i så fall 
ska ’återförenas’ inom ett splittrat subjekt i en stökig värld, utan för att det får praktiska 
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konsekvenser. När planeraren sätter olika kunskaper och tekniker i spel för att göra en viss 
förenkling är det samtidigt något som trängs bort vilket för eller senare kommer att leda till 
att friktioner och skavningar uppstår. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att planerarens 
förenklingar kan ses sammankopplade med det som trängs bort – det ena påverkar det andra 
– vilket innebär att det inte finns något att återförena, utan tvärtom är planeraren redan 
sammanbunden med det andra, det bortsorterade, ointressanta och stökiga. Om en klassisk 
aristotelisk fronetisk handling beskrivs som en skavning som genom bedömning övergår till 
en ”klar” och ”ren” förnimmelse om det ”rätta” så är en omkonfigurerad poststrukturell 
fronetisk blick snarare inriktad mot att förstå varför det inte längre skaver. Den 
poststrukturalistiska fronetiken handlar så att säga inte om att landa i det som känns ’rätt’ 
inom en viss persona, utan tvärtom, att alltid vara på sin vakt och misstänksamt ifrågasätta 
när någonting känns alltför ’rätt’ och ’enkelt’, för att då börja ställa frågor om vad det är 
som väljs bort och sorteras undan i de förenklingar som gjorts och som leder till den 
bedrägligt behagliga känslan att man nu till sist en gång för alla funnit det rätta agerandet i 
en situation. Dilemmat om hur planeraren inom en central persona kan hantera den 
weberska imperativet att filtrera bort sina skavningar, det vill säga den praktiska klokhetens 
material, bemöts här med argumentet att en central persona kan realisera sin potential som 
en bred fronetisk projektionsyta genom att vända på denna utgångspunkt. Det är enbart 
genom att skavningar uppvärderas och omhändertas som den weberska planeraren kan dra 
nytta av sin breda fronetiska reflektionsyta och därmed komma upp med kunskaper, 
tekniker och värdebedömningar som kan ses som legitima i en ’stökig’ värld.  

För att summera detta och även de två tidigare avsnitten om vetande och kunnighet 
argumenteras för att planeraren ska inta en omkonfigurerad central persona. Planeraren ska 
närma sig sin ’avdelning’ i samhället, nämligen den weberska ’järnburen’ i en ’stökig’ 
värld. En omkonfigurerad central persona är förenad med ett antal dilemman vilket kräver 
vissa förhållningssätt: 

• Planeraren planerar utan att ha fullständigt vetande. Eftersom planeraren inte har 
möjlighet att uppnå en helhetsbedömning eller en objektiv blick i stökiga världar 
måste Webers önskan att objektivitet uppnås ’utan hänseende till person’ vändas till 
’vem är personen som är objektiv’?  

• Planeraren planerar utan att fullt ut kunna se konsekvenser av sin kunnighet och de 
förenklingar som följer ur dessa. Om världen alltid har varit och alltid är stökig blir 
det mindre relevant att fokusera på stökigheterna och mer relevant att fokusera på 
de begränsade och begränsande tekniker vi använder för att göra saker enkla.  

• Planeraren planerar utan att fullt ut kunna bedöma det rätta sättet att handla och utan 
att fullt ut kunna kontrollera om det rätta uppnås. Den praktiskt kloka blicken är 
därför både ’klar’, utifrån förhållningssättet ’vad är viktigast i en viss situation?’, 
och ’splittrad’ utifrån förhållningssättet ’vad är det samtidigt som trängs bort när en 
viss förenkling görs?’ och ’vad är de negativa konsekvenserna och farorna med 
detta’? 

Dessa dilemman och förhållningssätt kan ses som grundläggande för att beskriva och stötta 
planeringspraktik men kan aldrig fullt ut bemästras eller lösas. Däremot kan skavningar 
vara en ingång för att förstå ens agerande och hur det potentiellt kan förbättras.    
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Konsekvenser av en omkonfigurerad central persona 
I detta avsnitt ska jag undersöka konsekvenser av en omkonfigurerad central persona. 
Diskussionen tar stöd i exempel från empirin samt de teoretiska begreppen förenkling, 
avgränsning, bortträngning, diffraktion och tricksterobjekt utöver redan tillämpade 
begrepp. Jag undersöker studiens förenklingar genom att identifiera vilka 
planeringspersonor som har satts i spel. Särskilt är jag intresserad av hur förenklingarna kan 
förstås i förhållande till praktisk klokhet och aspekterna ’svag kontingens’ och ’stark 
kontingens’.   	  

Förenkling 
Som förklaras i kapitel 2 är det möjlight är att skilja förenkling som tillblivelseprocess och 
iscensättning. Förenkling som process handlar om institutioners funktion att stabilisera 
osäkerheter och stökigheter i samhället genom att en viss sammansättning av kunskaper, 
tekniker och belöningssystem sätts i spel som ”styr” något i en viss riktning. Förenkling 
som iscensättning handlar om att förenklingar alltid kan ses som något kontingent, det vill 
säga att mänskliga handlingar och objekt av olika slag hela tiden påverkas av och påverkar 
något annat på oanade sätt. En förenkling kan därför ses som något ”skört” eftersom det är 
många och komplexa relationer som har möjliggjort en viss sak och inte en annan att ta 
form.   

Som redan har förklarats är både mitt agerande samt kommunens arbete med 
upplevelsesatsningen och försäljning av fastigheter exempel på förenklingar. För att 
tydliggöra: de är förenklingar eftersom de har benämnts och har hanterats på ett 
sammanhållet sätt inom den kommunala organisationen på ett sätt som teoretiskt benämns 
som ’förenklingar’ i denna studie. Det är däremot inte alls säkert (utan snarare osannolikt) 
att en enskild medborgare eller tjänsteman skulle uppleva dessa processer som 
’förenklingar’, i den vardagliga meningen av ’lätt-tolkade’. För att nu återkoppla till de 
förenklingar som (åter)berättas i studiens autoetnografiska empiriska material: Försäljning 
av fastigheter kan med en central personas blick ses som ett mycket bra exempel på hur det 
byråkratiska maskineriet och det representativa demokratiska systemet – trots kontroverser 
och konflikter – leder till ett beslut som kan ses legitimt utifrån att de förtroendevalda har 
ett mandat från väljarna att utföra en viss typ av politik. Vidare, inom en entreprenöriell 
personas blick, måste det ses som en skickligt genomförd process med en önskvärt god 
utkomst att kommunen inom en relativt begränsad tidsperiod arbetade fram en trovärdig 
fastighetsekonomisk paketering och erbjudande av ett fastighetsobjekt som för många anses 
vara lokaliserat i ett ’icke-attraktivt’ geografisk, ekonomiskt och socialt område samt att 
identifiera en intressant köpare och komma till förhandling och avslut. Men detta utesluter 
inte skavningar. 

På samma sätt kan upplevelsesatsningen ses som uttryck för bra planering och 
genomförande utifrån olika planeringspersonas förståelsehorisont. Med en byråkratisk 
personas lins var upplevelsesatsningen, särskilt under dessa framväxt, uttryck för ett 
effektivt genomförande med tanke på allt det positiva som ägde rum inom en ganska snäv 
tidsperiod och med begränsade ekonomiska kommunala medel. Med en kommunikativ 
mellanhands blick är upplevelsesatsningen vidare ett bra exempel på nätverksstyrning där 
kommunen förmår flera aktörer att färdas i en viss riktning. Med en kommunikativ 
sakförares blick är upplevelsesatsningen också ett uttryck för hur en kommun kan föra sak 
för platsens problem – omvärldens slentrianmässiga bild – genom att aktivt 
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platsmarknadsföringsarbete. Med en entreprenöriell personas bedömning är vidare 
upplevelsesatsningen ett bra exempel på nya typer av kommunala arbetsformer för att 
stimulera kluster, tillväxt och attraktivitet. Men inte heller här kan skavningar uteslutas.	  

När upplevelsesatsningen respektive försäljning av fastigheter iscensattes som en följd av 
en viss sammansättning kunskaper, tekniker och värdebedömningar var det samtidigt 
många andra möjliga sätt att ta sig an stökiga problem som uteslöts. Utifrån respektive 
planeringspersonas blick kan studiens förenklingar ses som uppenbara uttryck för praktisk 
klokhet eftersom dessa exempel uppfyller två kriterier. För det första möttes beslutsfattare 
av alternativ i de olika förenklingsprocesserna (svag kontingens). För det andra gjorde 
beslutsfattare vissa avgränsningar och bedömde vissa alternativ som viktigast i en viss 
situation samt lät den bedömningen genom beslut övergå till handling (stark kontingens) så 
att en konkret förenkling därmed iscensattes.  

Bortträngningar  
Samtidigt som både upplevelsesatsningen och försäljning av fastigheter är kloka 
förenklingar är de också typiska förenklingar just eftersom de är sköra. Konfliktsituationen 
kring försäljning av fastigheter och innan dess mina personliga skavningar kring 
upplevelsesatsningen är uttryck för detta. I det första fallet uppstod rubbningar inom den 
praktiskt kloka förenklingen i samband med att kommunens planerings- och 
beslutsprocesser relativt oväntat ifrågasattes av ett lokalt protestnätverk. I det andra fallet 
erfor jag svaga signaler om förenklingarnas bortträngda stökigheter: jag kände olika typer 
av skavningar i mitt arbete (se tabell II). Vissa av dessa skavningar uttrycktes vid 
konfliktsituationen (och därefter i samband med intervjuer inom denna studie, se Röster om 
Botkyrka). Skavningarna berörde för mig i grunden ’vem’ och ’vad’ planeringen ska riktas 
– de som bor, lever och verkar på en plats utifrån deras behov och preferenser och/eller 
aktörer utifrån som lockas för att bidra med indirekta värden till platsen såsom attraktivitet, 
kulturutbud, arbetstillfällen med mera. I dessa skärningspunkter uttrycks i studiens empiri 
upplevelser av svårgenomträngliga kommunala beslutsprocesser och andra problematiska 
uttryck av de i övrigt praktiskt kloka förenklingarna. Den här typen av påträngande och ofta 
obekväma insikter och de händelser som påkallar dem kan förstås som ’tricksterobjekt’  

Tricksterobjekt 
Tricksterobjekt kan förstås som den händelse eller sak som väcker frågan ’vad handlar det 
här om?’, ’vad är det här?’ – objektet eller händelsen som väcker osäkerhet om ens egen 
existerande referensram. Alby är inte till salu var ett tricksterobjekt för mig personligen och 
gissningsvis även andra delar av den kommunala organisationen. 

Känslan som uppstod hos mig var att kommunens beslutsprocess kring försäljning av 
fastigheter på Albyberget bidrog till att skapa en uppmärksamhet och mobilisering kring 
frågor som människor i Alby och i omvärlden upplevde som angelägna vid denna tidpunkt. 
Samtidigt var det inte helt självklart vad konfliktsituationen roterade kring. Enligt min 
inledande förståelse uppstod engagemanget att genomföra en namninsamling och kampanj 
för att förhindra beslutet om försäljning av fastigheter i en situation där människor känner 
sig exkluderade. För att inte bli utträngda skapades strategier i olika gränsland för att ’ta sig 
in’, på en övergripande nivå om att återta en plats som höll på att förloras, hembygden, 
’orten’ och mer konkret om att få tillträde till sammanträdesrummet under 
kommunfullmäktigemötet.  Strategier skapades mellan det som är sanktionerat av samhället 
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och av sådant som kan tolkas som övertramp i en demokrati – exempelvis att kräva att plats 
under ett pågående kommunfullmäktigemöte vilket resulterade i att högtalare kopplades på 
i den intilliggande lokalen trots att det inte tillhör kommunens sedvanliga rutiner. En annan 
strategi var att tillåta tongivande debattörer, författare och kulturpersonligheter att stötta 
nätverket vilket innebar att den typ av aktörer som kommunen under många år försökte att 
attrahera stod i opposition till kommunen. Vidare skapade nätverket Alby är inte till salu en 
berättelse om Botkyrka som en plats för demokrati, engagemang och kultur som rubbade 
omvärldens slentrianbild av “oroligheter och upplopp i förorten” utan att den var ledd av 
kommunen. Allt detta ägde rum på en plats där kommunen under många år har satsat på 
aktiviteter för att stimulera ungas engagemang som nu kanaliserades mot kommunen. 
Tricksterobjektet ligger för mig i dessa och andra gränsövergångar och oförutsägbarheter: 
oron i kommunfullmäktigemötet om demokratins regler ska följas likväl vad som är 
demokratins regler; känslan av att som kommunal företrädare stå vid sidan av när nätverket 
gör sin egen berättelse om platsen; olusten att bli kritiserad av kulturaktörer som en 
egentligen vill värna; ironin att kommunen stöttar unga som nu ställer sig i opposition. 
Dessa cirkulerande berättelser och tankar hos mig själv fick mig att fundera över vad detta 
handlade om: ett uttryck för gentrifiering, vikten av lokala rättviserörelser, en effektiv 
kommun, en känsla av att stå för långt ifrån dem jag är till för, ett kvitto på att kommunens 
ansträngningar att stärka platsens attraktivitet har lyckats.  

Hur hade det då varit möjligt att som Haraway (1997; 1998) uppmanar att “konversera” 
med tricksterobjekt i dessa situationer? Jag prövar detta med stöd i begreppet diffraktion. 
Diffraktion är något annat än att självreflektera. Att reflektera handlar om att undersöka en 
viss fråga i relation till ett visst perspektiv, med ett visst avstånd, exempelvis ett visst 
politiskt mål, en viss social maktordning, en viss planerares etiska blick om det 
förgivettaget rätta eller något annat. Diffraktion handlar istället om att se sig själv i 
ömsesidiga interaktioner med andra människor och faktorer i ens omgivning vid en viss tid 
och plats. Att diffraktera handlar om att uppmärksamma olika möjliga sätt att se – flera 
olika enskilda perspektiv eller ’stand points’ – som anläggs på tricksterobjektet, likväl som 
olika aspekter av tricksterobjektet. Det som då metaforiskt uppstår är att olika synsätt, 
processer, handlingar korsas och skapar nya mönster i diffraktionens överlappande skuggor 
– om vi kan och vill se detta. Att närma sig tricksterobjekt handlar om att försöka förnimma 
olika sätt att tänka och agera utan att alltför tidigt slå fast det rätta. Det handlar lika mycket 
om att hitta ett meningsfullt perspektiv att anlägga på tricksterobjektet, som att låta 
tricksterobjektet i sig utmana ens förståelse av vad som kan utgöra ett meningsfullt 
perspektiv.  

En diffraktiv konversation med tricksterobjektet såsom det här framställs hade kunnat 
handla om att faktiskt ta till sig aktivisternas förståelse av kommunens tillvägagångssätt 
och prioriteringar och på så sätt uppmärksammat kommunens del i ett händelseförlopp där 
både direkta orsaker (försäljning av fastigheter) och indirekta orsaker (upplevd ignorans 
gentemot röster och idéer från vissa Botyrkabor) som spelas ut på en viss spelplan 
(kommunen som organisation och plats). Givetvis kan sådana typer av kartläggningar och 
avvägningar vara svåra i en ’het’ konfliktsituation men det jag vill fånga här är snarare en 
tanke kring ett diffraktivt förhållningssätt kring hur kommunen hade kunnat agera under 
nätverkets framväxt. Framförallt hade det varit möjligt att “konversera” med tricksterobjekt 
långt innan konfliktsituationen, exempelvis genom att jag själv hade tillvaratagit mina egna 
skavningar – vilket i sig kan ses som ett uttryck för en ingång till konversation.  
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En diffraktiv konversation hade idealistiskt kunnat bidra till att både lyssna på nätverket 
men också att fundera över spelplanen där konfliktpunkterna har uttryckts, det vill säga 
Botkyrka. Kanske hade det varit möjligt, innan konfliktsituationen, att kanalisera det lokala 
engagemanget där det behövs som mest: att uppmärksamma den statliga bostadspolitiken 
istället för en kommun som drabbas av den. Kanske hade insikten om upplevt 
problematiska aspekter av vissa delar av kommunens kulturverksamheter och dialogarbete 
kunnat omvandlats till att ställa olika grundläggande frågor på sin spets: Var går de 
formella gränserna mellan representativ demokrati och forum för deltagande mellan val? 
’Vem’ ska attraheras av kommunens ansträngningar att nyansera bilden av platsen; aktörer 
’utifrån’ eller ’inifrån’? Är den valda strategin förankrad och kommunicerad med de som 
berörs? Detta framhålls enbart för att ge exempel på vad jag ser som möjliga utkomster av 
att lära sig konversera med “trickstern” och därmed närma sig gränserna för det en gör och 
inte gör med avsikt att försöka tänka om i grunden hur saker kan förenklas. Det som skedde 
i praktiken var något annat. För att återkoppla till mig själv: Mina skavningar kan ses som 
att de erbjöd en ingång för en mer diffraktiv planering, ett närmande av konversationer med 
tricksterobjekt, som hade kunnat påbörjas långt innan konflikten blev manifest, och som på 
så sätt kunde ha skapat en förståelse och beredskap inom kommunorganisationen för de 
perspektiv som proteströrelsen kom att framföra – vilka nu, i avsaknad av en sådan 
förekommande diffraktiv konversation, istället kom att i någon grad överrumpla den 
kommunala organisationen, vilket också ledde till en kanske i vissa aspekter överdrivet 
defensiv motreaktion.  

Trots att enskilda beslut och händelser är oåterkalliga är förenklingar ständigt föremål för 
lärande och startpunkt för nya processer. I denna studie har en enskild tjänstepersons 
skavningar getts röst. Dessa är idag mycket väl uppmärksammade inom den kommunala 
organisationen och i synnerhet de verksamheter och externa aktörer som ingår i det 
autoetnografiska materialet. Samtidigt; vad som trängs bort idag, vem som förnimmer det, 
och hur detta kan tillvaratas för effektiva planeringsprocesser är uppenbarligen en mycket 
relevant fråga att hantera vilket är något jag kommer att resonera kring i det avslutande 
kapitlet. Innan dess behöver en annan sak framhållas, nämligen att en omkonfigurerad 
central planerare verkar inom ’järnburen’, det vill säga den kommunala förvaltningen. Det 
innebär att skavningar som resurs för praktisk klokhet behöver sättas i relation till att 
planeraren verkar i en politiskt styrd organisation. Mot detta avrundas nu kapitlet med en 
diskussion om utgångspunkter och följder av att skavningar tillvaratas som en del av 
vardaglig kommunal planeringspraktik. 

Skavningar inom gränserna för planerarens ansvar  
Som du Gay (2000, s. 114-135) tolkar Weber har alltid politiker det yttersta ansvaret för att 
avgöra vad som är en politisk fråga, vad de vill stå ansvariga för och vilken kontroll de vill 
utöva. Det innebär att den enskilde planeraren kan ha ett bredare eller mer begränsat 
delegerat ansvarsområde, det vill säga ett större eller mindre utrymme att utöva planering 
på ett praktiskt klokt sätt. I denna roll är byråkraten en ’politisk best’, i avseendet att denne 
verkar i en organisation där allt är politiskt och därmed kan bli till politik. För Weber har 
byråkraten här å ena sidan en roll att ge ärlig och rak expertkunskap och rekommendationer 
till politiken, särksilt kring politiskt känsliga frågor, samt å andra sidan en förmåga att utan 
en personlig moralisk kris genomföra politikens vilja trots att den går emot 
tjänstepersonens bedömning (ibid., s. 81-95). Samtidigt kan den etiskt ansvarsfulle 
planeraren som agerar enligt en central persona ställas inför skavande situationer då denne 
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upplever att politiken och lagen strider mot det offentliga etoset. För att återkoppla till 
Hirschman (1970) och Lundquist (1998) kan planeraren i sådana situationer luta sig mot 
fyra alternativa handlingsvägar. För det första: protest, det vill säga att ’väcka’ sina 
överordnande eller att ’vissla’ till omvärlden. För det andra: lojalitet, det vill säga 
anpassning till rådande policy. För det tredje: sorti, det vill säga att sluta och samtidigt 
protestera. För det fjärde: stanna kvar och agera utan att meddela sina överordnade, vilket 
kan innefatta medveten inaktivitet, att aktivt hindra att styrningen verkställs eller att ’viska’ 
som avser anonymt informerande.  

Med utgångspunkt i synen på skavningars värde som framhålls i denna studie är argumentet 
att planeraren protesterar och ger skavningen röst, det vill säga det första alternativet enligt 
ovan modell. Detta ska jag nu vidareutveckla men först ska jag beröra de andra 
alternativen. Det andra alternativet enligt ovan modell, att lojalt stanna kvar och fullt ut 
anpassa sig, vilket kan tolkas som att tränga bort skavningar och andra ’irrationella 
känsloelement’ är inte ett alternativ för en omkonfigurerad central planerare. Givetvis 
ligger det i rollen att klara av att genomföra policy utan att personliga moraliska och etiska 
konflikter blir alltför hindrande. Samtidigt utför inte tjänstepersonen en fullt ut 
professionell roll om inte skavningar omhändertas eftersom det är en ingång för att komma 
upp med kunskaper, tekniker och värdebedömningar som kan ses som legitima i en ’stökig’ 
värld. Det tredje alternativet, att sluta, kan bedömas som nödvändigt. Om grundläggande 
etiska principer, olagliga handlingar och andra uppenbara visselblåsarsituationer är aktuella 
kan tjänstepersonen behöva gå från att ’väcka’ sina överordnade till att ’vissla’ till 
omvärlden , exempelvis media och andra myndigheter. Om inte heller ’vissling’ till 
omvärlden ger önskad effekt har den enskilda planeraren i princip ett återstående alternativ: 
att stanna kvar men samtidigt motverka det som är fel. Att stanna kvar för att påverka det 
som är ’fel’ kan ses som nödvändigt men innehåller problematiska sidor. Problemet med 
det fjärde alternativet är att det inte är självklart hur denne ska agera för att bekämpa det 
som är ’fel’. För att ge några exempel: Planeraren som vägleds av en entreprenöriell 
persona kan exempelvis se som det rätta att obstruera satsningar på byråkratisk ’ordning 
och reda’ för att istället reformera förvaltningen mer marknadslikt vilket samtidigt kan ge 
problematiska effekter i form av bristande organisatorisk tydlighet. Planeraren som vägleds 
av en kommunikativ ’neutral mellanhand’ kan se som sin roll att lösa problemet med 
bristande deltagande hos medborgare genom att facilitera kreativitet, egenmakt eller 
konsensus mellan aktörer vilket samtidigt innebär att gränsdragningar mellan det 
representativa demokratiska systemet och forum för medborgardeltagande mellan val 
riskerar att bli otydlig. Planeraren som vägleds av en kommunikativ ’sakförare’, kan känna 
ett fördjupat ansvar att i en tid av ökad segregation föra de ’tystade’ rösternas talan eller att 
påverka beslutsprocesser enligt vissa ramverk om det ’rätta’, såsom rättvisa, jämlikhet med 
mera. Samtidigt innebär det i praktiken att planeraren behöver göra personliga bedömningar 
om vilka de ’tystade’ rösterna är eller hur normativa ramverk såsom exempelvis rättvisa ska 
brytas ned, prioriteras och tillämpas i en viss situation. I empirin finns det spår av dessa 
olika problem med att själv lösa problemet. 

För att återgå till alternativ ett, det vill säga att ’väcka’ internt eller att ’vissla’ till 
omvärlden, framhålls två aspekter: planeraren kan välja att framföra situationer som anses 
på ett uppenbart sätt vara problematiska, exempelvis handlingar som direkt strider mot 
kommunjuridiska ramverk och andra lagar och regler. För en omkonfigurerad central 
planerare kan det också finnas etiska dilemman eller problem som inte är lika självklara att 
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bedöma – tricksterobjekt – det vill säga problem där det finns olika aspekter och 
tolkningsmöjligheter och därmed osäkerheter inför hur det ska förstås och hanteras. Sådana 
problem är av potentiellt politiskt värde eftersom allt som berör en kommun, även minsta 
lilla detalj i vardagen, kan bli föremål för politik och därmed eventuellt behöva hanteras. 
Som Schön (1982) framhåller är det därför viktigt att uppmärksamma enskilda 
tjänstepersons ’fel’ och ’störningar’ för att dessa ska kunna prövas kollektivt och därmed 
kunna hanteras politiskt. Alternativ ett i ovan modell om att ’protestera’ kan därmed 
kompletteras med att även ’diffraktera’ kring frågor av potentiell relevans för det 
kommunala uppdraget. Oavsett om planerarens avsikt är att ’protestera’, eller bidra till 
’diffraktiv kunskap’ där olika aspekter av ’tricksterobjekt’ synliggörs i organisationen kan 
planerarens förhållningssätt, med stöd i resultat från denna studie, beskrivas på följande 
sätt:  Planeraren kan i rollen som en politisk aktör aktivt samla in potentiellt material inom 
’det politiska’ och återföra detta till ’politik’ för debatt och ställningstagande. Detta 
förhållningssätt hämtar inspiration från en ’mouffianskt’ konfliktorienterad kommunikativ 
’mellanhand’ kompletterat med Latour (2005) för att framhålla vikten av att förstå hur vissa 
frågor blir en del av en offentlighet och får status som legitim kunskap och föremål för 
politik medan andra frågor inte får det och därmed kan bryta ut som konflikter utanför det 
formella representativa systemet. Det finns många arenor och nätverk inom kultur, 
konsumtion, forskning och samhälle som inte är formellt politiska men där gemensamma 
angelägenheter och konflikter tar form som planeraren kan närma sig. Det som är viktigt att 
framhålla är att planeraren har en diffraktiv ansats när denna samlar politiskt material. Det 
innebär att exempelvis medborgarens oro, drivkrafter eller framtidsdrömmar likväl som 
kommunens fakta och etiska bedömningar om det rätta i en viss situation inte är fasta utan 
rörliga, dynamiska och relationella. Därför kan sådana typer av material ses som ingångar 
för att diffraktivt placera kommunens förenklingar vid en vis tid och plats i relation till 
andra processer och skeenden för att se hur de interagerar och utvecklas, vad som trängs 
bort, varför och vilka konsekvenser det får. Det jag här beskriver är alltså en politisk 
planerare som aktar sig för att alltför tidigt själv agera politiskt. Detta är en hårfin skillnad 
eftersom planerarens blick styr vad denne förnimmer som det angelägna att lyfta till 
politiken, men genom att diffraktivt hantera dessa material undviks i största möjliga mån att 
inta en roll som gränsar till partipolitik, även fast det kan vara lockande i situationer som 
för en själv känns uppenbart etiskt problematiska.  Det som framhålls här är att planerarens 
värderingskompass styrs av att uppmärksamma vad som trängs bort när något förenklas – 
oavsett vilka förenklingar som görs. Utifrån de olika tänkarna som använts i denna studie 
uttrycks det på olika sätt utifrån deras olika utgångspunkter. Det som här framhålls är att 
planeraren bör återför sitt skavande material på ett rakt och värderingsstyrt sätt med 
inspiration av Davidoffs sakförare och utifrån tjänstepersonens ärliga bedömning enligt 
Webers byråkrat till kommunens planerings- och beslutsprocesser vilket åter för oss till 
Mouffe. Planeraren för därmed ’sak’ för skavningar, borttränga stökigheter och 
tricksterobjekt. Det är aldrig enbart ett etiskt ramverk som är värdestyrande – exempelvis 
hållbarhet, mänskliga rättigheter, jämlikhet eller något annat – utan det som ägnas specifik 
uppmärksamhet är det som i en specifik situation omedvetet trängs bort och vilka 
konsekvenser det potentiellt kan ge, vilket synliggörs genom att belysa förenklingen genom 
flera olika ramverks linser.  

Uppgiften för en omkonfigurerad central planerare blir därmed något mer än att direkt 
omsätta kritiska röster eller uppenbart problematiska situationer i en viss politiskt styrd 
planeringsprocess, utan att hantera det faktum att det planeraren gör på dagarna är att 
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förenkla saker vilket innefattar ständiga dilemman om vad som trängs bort när något 
förenklas. Mot detta kan framhållas att det hade varit möjligt för den kommunala 
organisationen inklusive mig själv och andra tjänstepersoner att inta en politisk roll för att 
samla skavande material på platsen för att diffraktivt återkoppla detta till den kommunala 
organisationen och ytterst politiken. Nu följer i studiens sista kapitel en inriktning för ett 
förhållningssätt och praktiska metoder för att framkalla, (åter)berätta och diffraktera kring 
skavningar.  

  

	   	  

117



	  
	  

	   	  

118



	  
	  

	  

6 Summering, lärdomar och medskick 

I detta avslutande kapitel ska jag diskutera slutsatserna från denna studie och hur jag kan 
återföra dessa till min yrkesvardag som kommunal tjänsteperson. I studien har jag 
undersökt skavningar i kommunal planeringspraktik genom att vända blicken mot min egen 
yrkeserfarenhet. Motivet har varit att utforska skavningars möjliga värde som resurs för 
praktisk klokhet inom svensk kommunal planeringspraktik. Mot studiens resultat föreslår 
jag att skavningar behöver bli en del av kommunens planering och verksamhetsutveckling 
som ett verktyg för kvalitetsgranskning, uppföljning, omvärldsanalys, som nödbroms och 
andra aktiviteter i en praktiskt klok kommunal vardag. Jag benämner detta ett 
’seismologiskt’ förhållningssätt till planering. 

Innan jag går in närmare på studiens lärdomar vill jag framhålla en sak. Denna avhandling 
skulle kunna ha börjat med orden ’redan de gamla grekerna…’, för att tvivla - det har vi 
alltid gjort. Studien presenterar därför egentligen inga revolutionernade slutsatser utan 
bidrar snarare med en påminnelse till alla tjänstepersoner att ta sin egen klokhet och därmed 
sina unika skavningar, erfarenheter, kunskaper och etiska blick på allvar. Det är också en 
påminnelse om värdet av att ta tillvara sina skavningar, här och nu, för skavningar kommer 
fram i konkreta situationer och säger därmed något om hur saker kan förbättras i 
samhällsbygget vid en viss tidpunkt.  

Två bidrag till ett hörn av planeringsforskningen 
I inledningskapitlet diskuterades det potentiella bidrag som den här avhandlingen kan bidra 
med i relation till existerande planeringsforskning. Så här i efterhand framstår det som att 
studiens bidrag till planeringsforskningen framförallt består av två huvudsakliga aspekter, 
varav en teoretisk och en metodologisk. Studien utgår från en poststrukturell ansats och 
med grund i denna ligger det teoretiska bidraget i att förstå tjänstepersonens roll som en 
omkonfigurerad central persona där skavningar används som resurs för praktisk klokhet 
och det metodologiska bidraget om hur autoetnografisk metod kan användas för att 
diffraktera kring skavningar i planering. 

Det teoretiska bidraget ligger i att med stöd i poststrukturell teori omkonfigurera delar av 
Webers byråkratiska etos och Aristoteles syn på praktisk klokhet. Avhandlingens 
omkonfiguration visar att Webers motstånd mot ’irrationella känsloelement’ måste 
omvändas till tillgångar inom en central persona för att kunna inrymma en praktiskt klok 
planerarroll. Vidare visar omkonfigurationen att Aristoteles klassiska syn på praktiskt 
klokhet behöver innefatta dels förmågan att bedöma vad som är ’rätt’ i en viss situation och 
samtidigt vara uppmärksam på vad som trängs bort när en viss förenkling sätts i spel i en 
’stökig’ omvärld.  

Det metodologiska bidraget är att använda en autoetnografisk ansats med en poststrukturell 
utgångspunkt inom en kommunal organisation. Genom att luta den autoetnografiska 
metoden mot poststrukturalism betonas att erfarenheter är något som framkallas och 
(åter)berättas samt att det inte räcker att reflektera, utan istället diffraktera, kring 
framkallade skavningar. Värdet med tillämpningen av en poststrukturell autoetnografisk 
metod är att gå från känsla till ord genom att diffraktivt pröva olika sätt att tolka skavande 
yrkessituationer. 
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Omkonfigureringen och den autoetnografiska metodologikan kan ses som pusselbitar i 
redan pågående diskussioner om innebörden planeringspraktikens ofullständiga kunskaper i 
en föränderlig omvärld (Law, 2014; Rittel & Webber, 1973; Weick, 2016), vilket sätter 
fokus på planerarens uppmärksamhet och etiska bedömningar (Davidoff, 1965; Flyvbjerg, 
2004; Grange, 2016; Healey, 2010; Metzger, 2014; Vigar, 2012), som vidare synliggör 
behovet av en självmedveten praktik (Forester, 1999; Healey, 1992; Schön, 1982) vilket 
kräver praktiska metoder för planeringspraktiken (Håkansson, 2005; Ramirez, 1995) i en 
svensk byråkratisk kontext (Styhre 2007; 2009). Studien närmar sig dessa diskussioner med 
ett inifrån-perspektiv om skavningar i planeringspraktik vilket är unikt ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv. 

Sju lärdomar för en omkonfigurerad planeringspersona i teori och praktik  
De viktigaste lärdomar om skavningars möjliga värde som resurs för praktisk klokhet inom 
svensk kommunal planeringspraktik som jag tar med mig från denna studie kan 
sammanfattas i sju huvudpunkter.81  

1. Skavningar är en ingång för att nå det som är unikt i planerarrollen; att göra praktiskt 
kloka handlingar i samhällsbygget.   

2. Skavningar är svaga signaler som kräver avkodning.   

3. Skavningar är konkreta, unika och relationella. 

4. Skavningar är indikatorer för hur kommunens arbete träffar mot dess uppdrag.  

5. Skavningar måste sättas i spel för att kunna hanteras eller avfärdas i organisationen. 

6. För att pröva en skavning räcker det inte att reflektera, vi måste diffraktera. 

7. Den praktiskt kloka planeraren resonerar hela tiden med det okända, ointressanta och 
bortträngda – det vill säga tricksterobjekt. 

Den första lärdomen som jag har dragit är att skavningar är en ingång för att nå det som är 
unikt i planerarrollen; att göra praktiskt kloka handlingar i samhällsbygget. Skavningar 
rymmer en förnimmelse om det som trängs bort när förenklingar görs, vilket innebär att 
skavningar är en ingång för att vara praktiskt klok i en ’rörig’ värld. Notera att skavningar 
är en ingång som kan tillvaratas, varken mer eller mindre än så, men om inte denna 
möjlighet tillvaratas uppnås aldrig praktisk klokhet. Den andra lärdomen är att en skavande 
känsla är närvarande av en anledning vilket kräver avkodning. Skavningen säger något som 
en redan vet – redan har ’invikt’ - men ännu inte satt ord på och uttryckt som en viss 
erfarenhet, minne eller problem. Skavningar är därmed mångtydiga och svårgripbara vilket 
är en potential för att förnimma svaga signaler till bortträngda alternativ eller potentiella 
problematiska situationer. Samtidigt finns en risk att undvika det som är svårt att förstå och 
istället gripa tag det som upplevs klart och tydligt, det vill säga saker vi redan har satt ord 
på och förenklat på ett viss sätt. Den tredje lärdomen är att skavningar är konkreta, unika 
och relationella. De uppstår i ett här och ett nu, i subjektets ’veckade’ synsätt, kunskaper 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	  Jag	  påminner	  om	  att	  begreppet	  ’planering’	  här	  syftar	  både	  på	  yrkesprofessionen	  samhällsplanering	  och	  planering	  som	  aspekt	  
av	  andra	  verksamheter	  såsom	  kultur,	  konst,	  utbildning,	  näringsliv,	  tillväxt	  och	  andra	  kommunala	  uppdrag.	  
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och förståelserum. Skavningar säger något om hur vi som enskilda tjänstepersoner möter 
omvärlden i olika situationer, vad vi ser som problematiskt och vad vi förnimmer som en 
möjlig förbättring i en del av samhällsbygget vid en viss tidpunkt. Uppmaningen är därför 
att tillvarata sina skavningar här och nu. Den fjärde lärdomen är att skavningar är 
indikatorer för hur kommunens arbete träffar mot dess uppdrag. Det är detta som är värdet 
av skavningar för en kommun. Skavningar kan spänna över mindre saker, till exempel en 
tjänsteperson som skriver ett dokument och funderar på alternativ i en valsituation som går 
att lösa på någon minut, till stora avgörande framtidsfrågor som involverar många parter i 
komplexa processer över långa tidsperioder där beslut om omtag fattas på hög politisk nivå. 
I båda dessa fall kan skavningar vara en signal om behovet av nödbroms, korrigering eller 
en genomgripande omställning i synen på hur samhällen behöver förändras. Den femte 
lärdomen är att en skavning måste sättas i spel för att kunna hanteras eller avfärdas i 
organisationen. Om inte skavningen ges röst så kommer inte dess potentiella värde 
kommunen till gagn. Den sjätte lärdomen är att det inte räcker att reflektera, det vill säga att 
utgå ifrån de perspektiv vi redan har för att pröva en skavning, utan att diffraktera. Det 
innebär att närma sig det obekväma i en ny situation med en typ av öppenhet där en lägger 
band på sina impulser att alltför snabbt avgränsa och förenkla något i tid, plats och rum. 
Detta för att undvika att en definierar vad det ’egentligen är’ genom en viss tolkningsram, 
hur saker ’effektivt’ ska hanteras genom en viss uppsättning tekniker och vad som är ’rätt’ 
sätt att handla genom ett visst etiskt ramverk. Det gäller istället att fånga sina intuitiva 
känslor och intryck – det som kommer före språket och våra ‘inveckade’ 
förenklingsverktyg - när något känns oväntat eller konstigt, och hålla kvar skavningen en 
liten stund till. Här vill jag påminna om uttrycket ’att tänka utanför ramarna’ vilket kan 
uppmana till att tänka ett steg längre så att det förgivettagna inte blir oreflekterat ledande. 
Det som jag försöker lyfta här är snarlikt, men utgångspunkten en annan – att diffraktivt 
identifiera var ramarna går, vad som utgör själva ’boxen’ i sig själv, och identifiera 
tricksterobjekt som rör sig i gränslandet mellan det som ligger innanför och utanför 
ramarna. Den sjunde lärdomen är att den praktiskt kloka planeraren hela tiden resonerar 
med det okända, ointressanta och bortträngda – det vill säga tricksterobjekt. Tricksterobjekt 
kommer oväntat men är samtidigt en integrerad del av det vi gör, den belyser aspekter som 
vi inte har varit förmögna att direkt konfrontera utifrån de förenklingar vi medvetet, 
omedvetet, valfritt eller av nöd varit tvungna att göra. Tricksterobjekt kan vara obehagliga 
för organisationen att relatera till, men är samtidigt välbehövliga eftersom de håller 
organisationen ajour med platsens och samhällets föränderliga behov och drivkrafter. Hur 
konversationen med ’trickstern’ börjar, löper och slutar är svårt att på förhand bestämma 
men ingången till diffraktion är alltid känslor av obekvämlighet, oro, rädsla, 
överraskningar, ironier och andra skavande känslor. Därmed argumenteras för att planerare 
inom ramen för rollen som tjänsteperson aktivt närmar sig de svårgripbara svaga skavande 
signalerna, för att diffraktivt undersöka vad dessa rymmer, för att på ett uppriktigt och 
vänskapligt kritiskt sätt uttrycka dessa inom organisationen. På samma sätt kan det ses som 
oetiskt att inte ta sina skavningar, denna ingång, på allvar.  

För att omsätta dessa lärdomar till praktik förordar jag en omkonfigurerad central planerare, 
alltså en typ av planerare som liknar Webers byråkrat, men med den skillnaden att 
planeraren omsorgsfullt vänder sig mot alla de skavningar som uppstår när planeraren 
glider mellan olika idéer ’om hur saker funkar’, olika tekniker för att nå uppsatta mål och 
olika etiska ramverk om det rätta. Poängen är här att planeraren inte ska tysta sina 
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skavningar och bli ’ickemänsklig’ utan låta skavningar bli en levande och ständig kugge i 
den byråkratiska maskinen. 

En invändning mot studiens resultat och slutsatser om värdet av skavningar är att det alltid 
går att göra saker bättre och att tjänstepersonens tid redan är fulltecknad med många 
arbetsuppgifter som ska hinnas med innan dagen är slut. En sådan invändning aktualiserar 
frågan om prioriteringar och hur processer kan effektiviseras utan att förlora sitt värde. Det 
som här framhålls är att skavningars värde i första hand inte handlar om att utveckla nya 
policys, utbildningar eller mötestekniker utan ett organisatoriskt förhållningssätt med 
utrymme för reflektion och diffraktion. Hur, var och när sådant utrymme ska ges i 
förhållande till kostnaden i form av arbetstid som tas i anspråk för samtal, 
kursomläggningar och merarbete är avvägningar som behöver hanteras från fall till fall.  

Det kan framhållas att om politiken av politiska skäl eller ointresse inte vill hörsamma en 
skavningen, står planeraren inför olika val; att anpassa sig till rådande policy eller inte, att 
göra protest eller att vara tyst, att sluta eller att agera utifrån egen agenda. Den planerare 
som väljer att stanna kvar i skavningen och i  organisationen, kan känna trygghet i att om 
skavningen visar sig ha ett värde - att den är en förnimmelse om ett tricksterobjekt - 
kommer den att ’knacka på dörren’ igen, kanske i en annan stökigare form i en annan ände 
av det byråkratiska maskineriet. Planeraren ser därför som det rätta att fortsätta 
uppmärksamma sina skavningar för att bidra till att den kommunala organisationen gör rätt 
saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Om kommunen i sitt sedvanliga uppföljningsarbete ser 
att medborgare, organisationer och företag upplever att kommunen gör just detta kan det 
ses som en bekräftelse att skavningar tillvaratas som resurs för praktisk klokhet – vilket 
alltså är en viktig komponent, men inte den enda, för en framgångsrik planeringspraktik.  

Mot en seismologisk planeringspraktik 
Mot ovan landar studien i en etisk position för kommunala planerare: ett seismologiskt 
förhållningsätt till planering. Begreppet seismologi används för att beteckna hur planeraren 
hela tiden följer samhällets kontinentalplattor och kollisionskurser i en stökig värld där det 
som vid en punkt är fast och ’självklart’ vid en annan punkt övergår till ’magman’, det vill 
säga det ’flytande’ eller ’svårgripbara’ – för att åter ta form på ett annat sätt i ett annat 
sammanhang. Med en seismologisk lins riktas uppmärksamhet mot vad, var, när och hur 
saker skaver för ha en ständig organisatorisk beredskap för utbrott och explosioner som kan 
inträffa på olika nivåer och skalor. Uppmärksamhet riktas inte i första hand mot de stora 
utbrotten, utan snarare de långsamma förändringar som hela tiden sker genom trycket 
underifrån, och de uppbyggda friktioner, förkastningszoner och skärningspunkter som 
tricksterobjekten är indikatorer för. Det seismologiska förhållningssättet är att kontinuerligt 
och fortlöpande undersöka skavningar, både på det psykologiska och sociala planet. Syftet 
är inte att lösa dessa för att uppnå en helhet, vilket är omöjligt, eftersom nya konflikter 
ständigt kommer att uppstå.  

Det en kan göra som planerare är att göra sig medveten om sin egen blick för att förstå ett 
problem och reflektera över de konsekvenser detta får. Men det räcker inte, planeraren 
måste samtidigt försöka förnimma ’det andra’ det som faller utanför ens ramverk och blick. 
Att tänka bortom ens förkroppsligade blick kan enbart ske genom att utsätta en själv för 
andra öppningar och upplevt störande faktorer. Men det är också möjligt att, utöver att 
tillvarata skavande situationer, aktivt utmana existerande förenklingar för att hitta 
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möjligheter till nya kopplingar mellan olika tendenser, positioner och utvecklingslinjer. Det 
förutsätter att den kommunala planeraren inte låtsas vara någon annan än den vi är. Vi ska 
agera som de splittrade, samproducerade, ofullständiga byråkrater vi är, där ständigt olika 
roller, sammanhang, kunskaper, tekniker och narrativ antas – aldrig enbart ett enda 
koherent förhållnings- och tillvägagångssätt. Då blir det tydligt att det vi redan gör – att 
pussla, lappa och laga en tillfälligt stabil men alltid ofullständig byråkratisk maskin med en 
förhoppning om att på något sätt göra den ’bättre’ – är vårt etos. Då blir de ständigt 
existerande glappen, problemen, konflikterna, skavningarna inte något som ska ignoreras, 
reduceras eller trängas bort –  utan tvärtom det som föder oss. Vi lever i ständig 
disharmoni, och i detta splittrade, ofullständiga, stökiga tillstånd finns det praktiskt kloka 
materialet. Här är konflikten en gång för alla inbyggd i organisationens logik där 
politikområden, verksamheter och uppdrag lever sida vid sida. En kommunal organisation 
möter berättelser från medborgarna, föreningslivet och näringsidgarna om oro, drivkrafter 
och viljor i medborgardialogen, på biblioteket, i simhallen, på biståndshandläggarmötet, i 
företagsrådgivningen, i klassrummet, på förhandlingsmötet med byggföretaget, med 
intressegruppen som kräver att det byggs mer hyresrätter. Kommunen är en konfliktbaserad 
politisk och administrativ gemenskap där medlemmarna är de som bor och verkar på 
platsen. Det innebär att det finns gott om skavande material att hantera på ett praktiskt klokt 
sätt. 

Allt detta är antagligen självklart för planeringspraktiker och tjänstepersoner inom 
kommunal förvaltning. Men den viktiga poängen är att självbilden om vad som är 
framgångsrik praktik och problematisk praktik, vad som är bra och dåligt – i vissa fall 
behöver tänkas om. Jakten på det ’goda exemplet’ eller den ’framgångsrika lösningen’ som 
uttrycks vid ett medarbetarsamtal, i en föredragning för en annan kommun, behöver 
kompletteras med en omsorgsfull vård om saker som skaver. Det gäller särskilt när 
skavningarna kan kännas obetydliga, icke-relevanta eller felaktiga i förhållande till hur 
saker organiseras och genomförs vid en viss tidpunkt.   

Exempel på praktiska metoder   
I detta avsnitt följer exempel på praktiska metoder för att tillvarata skavningar i 
yrkesvardagen som en del av en seismologisk planering. Två begrepp som vanligtvis inte 
förekommer i vardaglig kommunal planeringspraktik används i diskussionen: diffraktion 
och tricksterobjekt. Det som följer handlar om att framkalla, (åter)berätta och diffraktera 
kring skavningar. Fokus är metoder som inte behöver vara särskilt resurskrävande i 
planerarens redan intensiva arbetsvardag.  

De förslag jag kommer att presentera bygger på erfarenheter från det praktiska 
metodarbetet och forskningsprocessen inom ramen för denna studie. Det som jag 
framförallt har lärt mig från arbetet med studien är att det är svårt att tillvarata skavningar. 
En orsak till detta är att det kan ses som mer givande att lyfta fram saker som 
planeringspraktiken och organisationen gör bra än att prata om de fel, problem och 
dilemman som samtidigt existerar om ett annat perspektiv intas på de förenklingar och 
stökigheter som planeraren hanterar. Sökandet efter skavningar kan helt enkelt begränsas av 
en inte vill förmedla en bild av sina kollegor eller sig själv på ett sätt som kan framstå som 
ofördelaktigt när problemet istället handlar att något trängs bort när något sätts i spel, vilket 
innebär att det alltid finns bättre alternativ att utvärdera, eller att bättre se konsekvenserna 
av det som görs. Därutöver berör skavningar politiska, moraliska och etiska dilemma där 
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känslan av tvekan snarare än den självklara tolkningen framträder, vilket gör att det kan 
vara svårt att sätta ord på sina skavningar. Trots utmaningarna som är förenade med att 
tillvarata sina skavningar är budskapet att detta är viktigt att göra för en kommun som vill 
uppnå en klok planering.   

Framkalla 
Om upplevelsen är att man står ensam i sina skavningar, att de känns obetydliga eller 
tvärtom alltför radikala kan det ligga nära till hands att tysta dessa. Därför kan det vara en 
poäng att först registrera sina skavningar och därefter bedöma dess värde och möjliga 
konsekvenser för en själv eller andra.  Det kan vara värt att påminna sig att känslan är 
närvarande av en anledning, den säger något som vi redan vet, redan är ’veckat’ inom 
subjektet, men ännu inte satts ord på. För att beskriva en skavande känsla kan det vara bra 
att börja enkelt: vad hände, hur kände jag, varför?  

Skavningar är något som ’framkallas’ och ’(åter)berättas’ snarare än ’plockas ut’ och 
neutralt beskrivs eftersom skavningar aldrig är något fast eller fixerat, utan ett sätt att 
uppfatta och läsa av en viss situation. För att fånga skavningens olika aspekter krävs ett 
diffraktivt förhållningssätt, alltså en öppen hjärtlig intention om att det kan finnas olika sätt 
att se på ett problem eller situation. Det finns många tänkbara sätt att initialt registrera sina 
skavningar. Rent praktiskt används det format som är lämpligt, exempelvis punktvisa 
anteckningar i ett kollegieblock eller digitala minnesanteckningar i en mobiltelefon. Det går 
också att samla andra material som fungerar som exempel på skavningen såsom rapporter, 
foton eller tidningsurklipp som utvidgar ens förståelse av skavningen. För att kunna se 
mönster i skavningar kan det vara bra att skriva kortfattade punkter när skavningar uppstår 
med plats, datum, personer, ämne med mera. Poängen är att i mönstren kunna se att det 
verkligen är en skavning som avser det kommunala uppdraget och inte ett individuellt 
dilemma. Exempel på typ av frågor som kan uppmärksammas för att spåra mönster är: 
’talar kollegor eller jag själv i egen sak istället för verksamhetens bästa’, ’hur gör jag val’: 
’utifrån egen agenda om det rätta eller utifrån givna politiska uppdrag’.   

Det är inte är den enskilda medarbetaren utan skavningens möjliga värde för den 
kommunala praktiken som är fokus. När avvägningar görs om skavningars värde kan den 
enskilde beröra obekväma, olustiga eller problematiska situationer. Då är det viktigt att 
fundera över vem, vilka eller vad som kan påverkas av att skavningen uttrycks i en krets 
utanför sig själv. I vissa fall kan det röra frågor med sekretess, i andra fall kan det finnas 
dilemman med att inte vilja hänga ut sig själv eller någon annan alltför mycket. En 
möjlighet kan i vissa fall vara att framföra skavningen via en tipslåda, eller kanske 
’skavningslåda’, som organisationen tillhandahåller i ett lämpligt format och kanal. 

(Åter)berätta 
Förekomsten av svaga signaler som potentiellt kan förutse problematiska situationer är i sig 
inte tillräckligt för att bidra till en bättre utkomst. För att skavningar och svaga signaler ska 
ha någon faktisk betydelse för verksamheten behöver någon (åter)berätta skavningen. När 
det uttalade ’felet’, ’problemet’ eller dilemmat blir tillräckligt synliggjort övergår det till att 
bli ett ’föremål’ i sig själv som kräver aktiv handling. På en strategisk nivå kan skavningar 
som (åter)berättas fångas upp inom den kommunala organisationens olika verksamheter. 
Det kan exempelvis handla om att enskilda tjänstepersoner har uppfattat tendenser och 
konfliktpunkter inom det ’politiska’ som kan härstamma både ’inifrån’ och ’utifrån’ platsen 
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och de som bor, lever och verkar här, det vill säga både invärlden och omvärlden. En poäng 
är här att en kommunal organisation har flera ingångar, i denna studies fall cirka sex tusen 
kollegor, som varje dag samlar potentiellt politiskt skavande material om platsens och 
samhällets tillstånd. Det är även möjligt att förnimma icke-mänskliga objekt – bilder, konst, 
byggnader, arkitektur, natur – och dess betydelse för att framkalla en viss skavande känsla. 
Både centrala och decentraliserade delar av organisationen samt den enskilda medarbetaren 
spelar lika viktiga delar för att samla in (åter)berättade skavningar. Dessa tillmäts inte 
samma betydelse i praktiken. Därför kan det för chefer vara möjligt att utveckla rutiner och 
organisering enligt nedan två perspektiv. Hur det ser ut i konkreta sammanhang skiljer sig 
åt.  

Operativa verksamheter i olika delar av organisationen – från klassrummet till 
investerarmötet - kan ha en mottaglighet för upplevda dilemman, fel och problem som 
berättas eftersom dessa med ett seismologiskt förhållningssätt kan inrymma en ingång till 
att se alternativa kunskaper eller alternativa sätt att hantera en viss situation. För att utröna 
skavningars värde kan tillfälliga konstellationer av tjänstepersoner mellan förvaltningar 
träffas. Exempel på sonderande frågor för att öppna upp en skavning kan vara: ’Säger 
skavningen något som vi inte redan har kunskap om eller redan är på väg att åtgärda?’, ’Ger 
skavningen en ingång för att undersöka alternativ mer fördjupat?’, ’Kan en fortsatt 
utvikning av skavningen hanteras inom berörd verksamhet eller befintligt projekt eller 
ligger ansvaret någon annanstans i organisationen?’. Skavningar kan också dryftas vid 
informella samtal vid kaffeautomaten eller i korridoren mellan möten. Sådana situationer 
kan vara tillfällen då skavningen prövas. Den kan då bekräftas, avfärdas eller inte få något 
större gensvar. Om känslan är att den avfärdas eller inte får gensvar kan det ändå vara 
motiverat för den enskilde att stå kvar i sin unika skavning. 

Beslutsfattande funktioner i organisationen kan se till att uppmuntra att skavningar ges 
utrymme att återberättas i det dagliga arbetet samt vid behov överse att relevanta 
skavningar omhändertas och integreras i sedvanligt planerings- och uppföljningsarbete. Det 
kan ske genom årliga aktiveter för att fånga in skavningar på kommunövergripande nivå, 
exempelvis i samband med verksamhetsuppföljningar,	  omvärlds- och invärldsanalyser och 
andra aktiviteter inom ramen för kommunens årscykelarbete för styrning och uppföljning. 
För att aktivera och uppmuntra diskussion kan chefer ställa frågan ’är det något som 
skaver’, ’är det något vi har missat’ utöver andra mer sedvanliga kunskapsunderlag – det 
vill säga en slags skavningsrevision. Det kan också vara möjligt att lyfta fram skavningar i 
löpande mötesforum, såsom en punkt på dagordningen på ett veckomöte, eller 
självreflektioner om yrkessituationer från ledande tjänstepersoner på intranätets blogg för 
att bidra till en praktiskt klok organisationskultur. Vilka kommunikationskanaler som är 
ändamålsenliga kan skilja sig åt. 	  

Det är viktigt att påminna sig om att den som bär på skavningar inte ska ses som den 
krånglande utan som någon som kan bära på något av potentiellt värde för förvaltningens 
uppdrag. När skavningen kommuniceras så är det viktigt att mottagarna inte genast sorterar 
bort dem som brus och inte heller omgående kommer upp med en lösning utan snarare 
försöker vara öppna över olika sätt att förstå det som sägs. Samtidigt kan skavningar sakna 
värde för det kommunala uppdraget. Då behöver dessa sorteras bort eller bollas tillbaka till 
medarbetaren med en uppmaning att tänka ett varv till och återkomma vid ett senare 
tillfälle.     
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Diffraktera 
När en skavning har framkallats och (åter)berättats är den föremål för värdering och 
diskussion. Då kan känslan vara att det finns ett självklart sätt att förstå och hantera 
skavningen. Det som här framhålls är att den framkallade och (åter)berättade skavningen 
behöver brytas med andra perspektiv, kunskaper och faktorer för att se om ytterligare 
aspekter av skavningen kan komma i ljus. I detta avsnitt kommer begreppet diffraktion 
användas för att diskutera hur detta kan gå till. Två aspekter av diffraktion lyfts fram: dels 
kan planeraren vara uppmärksam på när det är läge att stanna upp och ägna sig åt 
diffraktion över en viss ’trickster’, dessutom är det möjligt att avsiktligt ’tricksterfiera’ 
olika till synes självklara frågor för att locka fram det komplexa och stökiga i dessa.  

Teknikerna för att diffraktera är många eftersom det som är ett tricksterobjekt för någon är 
en självklarhet för någon annan vilket innebär att strategin och taktiken för att rubba något 
eller någon alltid skiljer sig från sammanhang till sammanhang. Poängen som här framhålls 
är att det inte är specifika tekniker utan förhållningssättet att närma sig situationer som för 
en själv skapar en känsla av obekvämlighet, överraskning eller ironier som är det centrala. 
När tricksterobjekt väl träder fram måste den hanteras varsamt, eftersom det är en ingång 
för att uppnå en praktiskt klok planerarroll. Nedan följer exempel på möjliga ingångar och 
tillvägagångssätt för diffraktion.  

I det dagliga arbetet kanske en möjlighet till diffraktion uppstår i samband med att vid nästa 
studiebesök för att titta på det ’goda’ exemplet också knacka på dörren till den intilliggande 
verksamheten som kanske ger en annan bild. Kanske kan det handla om att låta någon 
utanför, som konstnärer och kulturutövare, delta och diffraktera det dagliga arbetet, vilket 
Metzger (2014) framhåller som potentiellt värdefullt.82 En person med utifrånblick kan 
bidra med nya aspekter av en situation eller att dilemman uttalas eftersom denne inte 
behöver förhålla sig till organisatoriska normer eller hur aktiviteter organiseras vid en viss 
tidpunkt. Skavningar kan också öppnas upp när nyanställda ställer frågor om verksamheten 
för att försöka förstå rutiner, innehåll och  uppdrag. Detta kan äga rum i en vardaglig 
situation som i arbetet med en tjänsteskrivelse där samtalet med den nya kollega plötsligt 
ger en insikt om att den bifogade konsultrapporten kan tolkas på ett annat sätt. Det är 
viktigt att framhålla att även tjänstepersonen med lång anställning formellt sett kommer 
utifrån och har en särskild diffraktiv potential. I en tid när många byter arbeten med stor 
regelbundenhet och ett fåtal stannar kvar längre än ett par år på en arbetsplats finns det en 
risk att tvivlet och det obekväma tar allt mindre plats. Här kan den erfarne och kloka 
kollegan vara ett inspirerade exempel för en diffraktiv organisationskultur eftersom 
erfarenhet skapar förutsättningar för att uppleva skavande avvikelser och signaler från en 
bredare repertoar. Samtidigt är det viktigt att framhålla att klokheten kan uppstå hos var och 
en i olika skeden, liksom helt utebli, även för den mest erfarne tjänstepersonen. Den erfarne 
kan på så vis skiljas åt från den som bara har jobbat länge utan att lära sig något (se vidare 
Ramirez, 1995). Givetvis inrymmer spelet mellan tjänstepersoner och politiker – de som 
formellt sätt är innifrån - dagligen brytningar av perspektiv med följden att nya insikter 
uppstår i båda riktningar. Även planerarens interaktioner med aktörer omvärlden innebär 
möjligheter att hämta in skavande material. Kanske kan också ett tricksterobjekt framträda 
utanför den kommunala konfliktkantade vardagen, såsom under en promenad i ett 
bostadsområde där den borttvättade graffitimålningen får en fundera över på vilket sätt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Goda	  exempel	  på	  sådana	  samarbeten	  finns	  i	  Botkyrka	  kommun,	  exempelvis	  med	  Cirkus	  Cirkör.	  	  
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detta gråa elskåp nu är bättre. Eller i ett ögonblicket när en ser en råtta som springer förbi 
över torget. Råttan som är så förbunden men människan i staden; i antal, i att den bor i våra 
hus och parker och att den föds av vårt avfall – dess existens är avhängig vår. Vid nästa 
chefsdag kanske vi bör vi kanske börja med en bild på en råtta för att ställa frågan; ’fundera 
i tio sekunder över hur du som tjänsteperson och samhällsbyggare är sammanbunden med 
andra ting, andra varelser, andra människor, andra platser och andra historiska tidpunkter – 
ge ett exempel på något som avhängigt din verksamhet men som inte ligger i nästa års mål, 
budget och verksamhetsplan – finns det något vi har missat?’.  

En möjlighet kan vara att göra diffraktionsövningar i grupp. En tanke kan vara att starta i 
yrkessituationer som stimulerar ’positiva’ känslor såsom ett personligt intresse, en fin park 
eller förnimmelsen om ’den rätta’ hanteringen av en svår situation. Det kan också vara 
intressant att försöka närma sig saker som upplevs som ointressanta, obetydliga och 
oviktiga i ett visst läge. Här blir uppgiften att fundera över varför känslan av ’intresse’ 
respektive ’ointresse’ inträffar, det vill säga mot ’vem’ eller ’vad’ som planerarens 
uppmärksamhet riktas mot som en följd av en viss ’veckad’ subjektiv ’karta’ samt vad det 
samtidigt är som känslan inte förnimmer och tränger bort. För att uppnå detta behöver det 
’rätta’ eller ’ointressanta’ rubbas på något sätt. Följande typer av frågor kan då vara till 
hjälp:  

Vad är det som görs synligt och närvarande? Vad är det som medvetet avgränsas? Vad kan 
det vara som trängs bort” – vilket i princip är oändligt men kan leda till ytterligare frågor av 
karaktären: Finns det saker vi inte förstår? Vad är det som bedöms som ointressant i 
förhållande till det vi gör? Finns det något som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet? 

Det är också möjligt att diffraktera i samband med praktiskt arbete såsom en 
tjänsteskrivelse eller rapport. Övningen blir då, liksom i ovan exempel, att försöka 
uppmärksamma de skavande motsättningar som uppstår i arbetet med att förenkla saker 
som är stökiga, exempelvis att fundera över vilka alternativ som stängs och samtidigt söka 
efter öppna alternativ eller att vara medveten om de problemramar som används och 
samtidigt fundera över andra sätt att rama in problem.  

Framtida forskning 
I detta kapitel har jag tecknat en riktning för att framkalla, (åter)berätta och diffraktera 
kring skavningar som en del av ett seismologiskt förhållningssätt för att uppmuntra en 
praktiskt klok planeringspraktik. Dessa lärdomar och medskick till planeringspraktiken tar 
utgångspunkt i studiens resultat att skavningar har ett värde för att förnimma konsekvenser 
av förenklingars bortträngda stökigheter vilket empiriskt bygger på mina egna erfarenheter 
som kommunal tjänsteperson. För att framkalla detta material har jag använt 
autoetnografisk metod kompletterat med poststrukturell subjektteori. Mot detta kan 
framtida forskning inriktas mot att mer fördjupat förstå och praktiskt understödja 
skavningar som ingång för en seismologisk praktiskt klok planering.  

Forskning om skavningar är ur mitt perspektiv angeläget. Ett talande exempel är 
miljörörelsen som har arbetat i motvind sedan 1960-talet tills idag då vi inte längre kan 
ignorera konsekvenserna av vårt fossilberoende och den pågående uttömningen av jordens 
resurser. En annan framtid hade varit möjlig om de planerare och samhällsbyggare som 
tidigt uppfattade skavningar och svaga signaler 
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kring dessa frågor hade getts möjligheter att belysa möjliga alternativ till det rådande och få 
ett bredare genomslag för detta. Här har akademin sin roll att ännu mer aktivt söka 
det som vi gemensamt tränger bort. Att framhålla detta kan ses som något självklart, 
samtidigt är det även för forskaren lätt att missa det svårgripbara. Behovet av en sådan 
forskning motiveras med stöd i bland annat Ravetz (2006) som framhåller att 
institutioner behöver stärka kapaciteten att hantera ovissa framtider. Framtiden har 
alltid varit oviss men skillnaden idag mot tidigare historiska skeden är att 
konsekvenserna av vår tids förenklingar kommer att göra sig påminda i allt stökigare 
former. Därför är det helt centralt att förstå, förebygga och lära från oförutsedda händelser, 
’fel’ och andra skavande situationer som ständigt kommer att uppstå. Det är 
skavningar och svaga signaler som hjälper oss att agera klokt i stökiga tider.    

För att närma sig detta forskningsområde är det levda och konkreta skavningar som är 
analytiskt fokus. Det är skavningen, och inte den person som bär på skavningen, som är av 
intresse. Skavningar behöver därför konceptualiseras som ’aktörer’ i sig själva, som är av 
utpräglad relationell art mellan sociala och materiella faktorer i tid och rum; ett kitt i 
forsknings- och planeringspraktikens generering av kunskaper, värdebedömningar och 
handlingar. För att forska om skavningar som en ’aktör’ är en diffraktiv forskningsansats 
värdefull, likväl som en diffraktiv förståelse av planeringspraktiken. Poängen är att 
framhålla forskningens roll att visa upp mångtydiga narrativ som skavningen binder ihop 
inom ett subjekt eller kollektiv.   

Den övergripande forskningsinriktning som grovt skisseras ovan skulle kunna ta olika 
riktningar, varav några här beskrivs.  

Autoetnografiskt skrivande som metod för reflektion-över-handling: Upplägget är att 
utifrån studiens erfarenheter från genomförd autoetnografisk metod bistå 
planeringspraktiker att själva skriva autoetnografiskt om skavningar i planering. Syftet är 
att framkalla, (åter)berätta och diffraktera kring planeringspraktikers vardagliga skavningar. 
Målsättningen är att resultatet ska återföras till berörda beslutsfattare och av dessa upplevas 
ha värde för planering och verksamhetsutveckling. Vidare är målsättningen att bidra med 
forskningsinsikter om hur planerare kan reflektera-över-handling med stöd i skavningar. 
Upplägget förutsätter att deltagande tjänstepersoner inom ramen för sin tjänstgöring har 
viss avsatt arbetstid för skrivarbete, inläsning av teori och deltagande på gemensamma 
seminarium.  

Praktiska metoder för diffraktion-i-handling: Upplägget är att med stöd i de exempel på 
metoder som redovisats praktiskt testa och utvärdera innebörden av en seismologisk 
planering såsom det tecknats i detta kapitel. Syftet är att testa och följa upp en diffraktiv 
praktik. Målsättningen är, liksom ovan, att studien ska vara av värde för berörda 
beslutsfattare genom att nya kunskaper och insikter blir synliga samt bidra med kunskap av 
akademiskt värde om hur praktiken kan diffraktera-i-handling. Upplägget kräver inte att 
deltagande tjänstepersoner avsätter särskild arbetstid i större omfattning. Däremot kräver 
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det engagerade chefer och medarbetare som i sin arbetsvardag aktivt testar förhållningssätt 
och metoder samt ställer upp på att deras praktik skuggas och följs upp. 

Skavningar och svaga signaler i problematiska och konfliktfyllda planeringssituationer: 
Upplägget är att identifera planeringsprojekt med höga inslag av fel och problem eller 
planeringsprojekt som har löpt enligt plan men resulterat i oväntade och problematiska 
situationer. Syftet är undersöka förekomsten av eventuella skavningar och hur planerare 
upplever att dessa har hanterats. Målsättningen är att bidra med insikter till 
planeringsforskning om skavningars värde, det vill säga en fördjupning av resultat från 
denna studie. Upplägget kräver en väl genomtänkt forskningsdesign, särskilt avseende 
empirisk insamling/framkallning, för att undvika att planerare efterhandskonsturerar 
skavningar från sin praktik för att exempelvis framstå som reflekterande och kloka.  

För att summera är det akademiska bidraget med denna typ av forskningsupplägg att bidra 
med insikter om hur skavningar och svaga signaler hjälper oss att agera praktiskt klokt i 
stökiga tider. Bidraget utanför akademin är att synliggöra skavningars värde samt att 
erbjuda metoder och verktyg för hur kommuner och andra offentliga aktörer kan integrera 
dessa i sitt dagliga arbete. Vidare tror jag att yrken och branscher i andra sektorer har 
mycket att lära av den kommunala praktiken, eftersom koncentrationen här är hög av 
konfliktpunkter, skavande material och praktiskt kloka planerare som i sin vardag redan nu 
diffrakterar och konverserar med tricksterobjekt. 

Autoetnografiskt slutord 
En fråga som har varit mycket närvarande i arbetet med denna studie är om det är dumt 
eller modigt att använda sig av autoetnografisk metod för att rikta luppen mot en själv och 
därmed bjuda in potentiella framtida kollegor och yrkessammanhang till ens brister och 
tvivel. Skulle jag rekommendera denna metod till andra? För den som redan skaver är nog 
svaret nej, då är uppmaningen istället att diffraktera sina skavningar och konkret omsätta 
dessa till ett bättre samhällsbygge. Detta är inte lätt och utmaningarna är många, vilket 
kräver mod och en genomtänkt analys av konsekvenserna av att skavningen sätts i spel. För 
den som inte skaver är svaret definitivt ja, för det betyder att en betraktar sig själv och sin 
omvärld utifrån den priviligerade positionen där saker tycks fungera och där problem finner 
sin rationella lösning. För detta krävs ett annat typ av mod eftersom det inte är samhällets 
normer, strukturer och praktiker som ska brytas, utan ens egna. Att gå från en konsekvent 
och tydlig planerare till en skavande sådan kommer inte självklart att belönas av 
organisationen, uppdragsgivaren eller yrkeskåren. Argumentet inför en själv måste därför 
handla om ett etos om hur en legitim planeringsroll bör utövas vilket har föreslagits i detta 
kapitel. Poängen med att argumentera för en seismologisk planeringspraktik är att det 
behövs fler planerare och samhällsbyggare som på ett uppriktigt sätt uttrycker de problem, 
farhågor och dilemman som blir synliga när rådande förenklingar tricksterfierats. Själv har 
jag skavt färdigt, jag återgår nu till praktiken för att göra skillnad, men kommer att bära 
med mig en splittrad blick om att det alltid finns alternativ till det vi gör idag som kan leda 
mot bättre framtider.  
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Bilaga A: Autoetnografisk metodologisk ansats 

I denna bilaga redovisas avhandlingens metodologiska ansats som  bygger på 
autoetnografisk metodologi i dialog med poststrukturell subjektteori. Avsikten är att 
utforma ett tillvägagångssätt för att framkalla, (åter)berätta och diffraktera kring skavande 
yrkessituationer. Kapitlet börjar med en introduktion av autoetnografisk forskningstradition 
samt en motivering till varför poststrukturell subjektteori används för metodologisk 
inramning. Sedan förtydligas innebörden av den metodologiska inramningen i relation till 
empiri där det framhålls att yrkeserfarenheter är något som framkallas och (åter)berättas, 
vilket följs av tillämpning av begreppet diffraktion. Kapitlet avrundas med att framhålla 
kritik mot val av metod och sedan framhålls att studien bygger på en abduktiv 
forskningsprocess.  

Autoetnografi med en poststrukturell ansats  
I detta avsnitt introduceras autoetnografisk forskning. Jag ska gå igenom vad den bygger på 
för traditioner, kunskapssyn och antaganden samt vad den syftar till och har för 
användningsområden. Vidare ska jag diskutera varför det finns behov av en 
poststrukturalistiskt anpassning av den autoetnografiska metodologin för att den ska 
fungera i denna studie.  

Ellis (2004) förklarar att autoetnografi kan beskrivas som en forskningsprocess och 
tillvägagångssätt för att koppla samman personlig erfarenhet och berättelse med kulturella, 
sociala och politiska relationer i samhället (s. xix). Om traditionell etnografi handlade om 
att beskriva den ’vildes natur’ och därefter den koloniserade, förtryckta och icke-
priviligierade ’andre’ är autoetnografi mer inriktat mot jaget, den som lyssnar, ser och 
återberättar men också den som betraktas och bedöms av andra: 

What is the role of the ’I’ in ethnography? you might ask. Is the ’I’ only 
about the eye of the researcher, standing apart and looking? What about the 
’I’ of the researcher, the part that not only looks but is looked back at, that 
not only acts but is acted back upon by those in her focus. Is ethnography 
only about the other? Isn´t ethnography also relational, about the other and 
the ’I’ of the researcher in interaction? Might the researcher also be a 
subject? Might the ’I’ refer to the researcher who looks inward as well as 
outward? What can be gained from making the ’I’ a part, or even a focus, of 
ethnographic research? (Ellis, 2004, s. xix) 
 

Den autoetnografiske forskaren frångår tanken att inta en roll ’utifrån’ för att beforska den 
andre ’inifrån’, eller att ’neutralt’ undersöka världen ’där ute’. Det som framhålls är att 
forskning är en praktik bland andra praktiker som är involverad i att skapa en viss ’narrativ 
iscensättning’ som aldrig är en total, neutral eller fullständigt objektiv representation av 
världen (Czarniawska, 2004 s. 33-46; Ellis et al., 2011, s. 274). Det material som forskaren 
arbetar med är narrativ och berättelser. Avsikten är att förstå hur människor skapar mening, 
sammanhang och förståelse av sig själva i världen (Ellis 2004, s. 195, Czarniawska, 2004). 
Autoetnografi avser därmed en studie i att förstå hur människor strävar efter att förstå dem 
själva, deras sammanhang, vad som begränsar dem, vad som är möjligt, hur de agerar samt 
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ytterst meningen med deras strävanden i livet. Det är frågor som cirkulerar i människors 
vardag och som forskaren kan få en glimt av med utgångspunkt i sig själv (Bochner och 
Ellis, 2006; Ellis et al., 2011, s. 195). 

Autoetnografi syftar till att uppmärksamma subjektivitet, emotioner och forskarens 
påverkan på forskningsprocessen för att öppna upp en vidare ’lins’ av världen och samtidigt 
försöka förstå hur det sätt vi antar oss vara, eller uppfattas vara påverkar våra uppfattningar 
av det vi studerar och återberättar. Särskilt riktas intresset mot att framkalla personliga 
erfarenheter, känslor och minnen som har blivit osynliggjorda för att på så sätt fördjupa 
förståelsen av det ’normala’ och ’avvikande’. En typisk autoetnografisk 
forskningsinriktning är att störa maktbalanser och särskilt den självpåtagande rätt och 
auktoritet som forskaren ’utifrån’ tar på sig när den ska beforska den andre ’inifrån. Oavsett 
forskarens utgångspunkt, måste autoetnografin ställas i relation till en kulturell kontext. 
Människor har olika uppfattningar om världen vilket innebär att det finns olika sätt att 
förstå, beskriva och värdera erfarenheter, exempelvis genus, sexualitet, ’ras’, ålder, 
kroppslig funktion, klass och religion. Genom att relatera personliga erfarenheter till sådana 
typer av kategorier går det att visa hur vissa röster är tystade och även hur dominerande sätt 
att bedriva forskning kan reproducera en viss norm som oftast är forskaren som vit, 
maskulin, heterosexuell, övre medelklass, kroppsligt funktionell med mera (Ellis et al., 
2011, s. 274-279). 

En tolkning som kan göras av autoetnografi med stöd i centrala tänkare för genren såsom 
Ellis et al (2011) är att den till vissa delar lutas mot en strukturalistisk tradition. Det är inte 
nödvändigtvis så dominerande forskare inom denna tradition själva positionerar sig. I denna 
studies fall skulle en strukturalistisk lutning kunna innebära att jag, med stöd i exempelvis 
Harding (1986), visar hur vetenskap är inbäddad i en västerländsk, manlig, borgerlig 
strävan - en maskulin vetenskap - som denna studie reproducerar. För att bryta med en 
maskulin vetenskap kan ett argument vara att det finns ett behov av en feministisk 
objektivitet grundad inifrån den ’strukturerande andres’ subjektivitet. Avsikten är att 
avtäcka den rådande hegemonin inom vetenskap och ersätta, eller i alla fall komplettera, 
denna med en alternativ blick. Subjektet har därmed blivit både en kunskapsfilosofisk och 
politisk fråga. Haraway (1998) ser värdet i en strukturalistisk epistemologi för att skapa 
friktioner men noterar samtidigt att frågor om fixering och kontinuitet uppstår med en 
sådan ansats. Att privilegiera en viss position som ’objektiv’, oavsett position och intention, 
kan innebära en risk att generalisera, romantisera eller till och med kulturellt appropriera 
den mindre priviligierades position. Det grundläggande problemet är frågan om 
utsiktspunkt.  Likt den positivistiske ’all-seende’ forskaren kan den renodlade 
strukturalistiskt epistemologiska forskaren hamna i fällan att företräda ’en blick från 
ingenstans’. Annorlunda uttryckt kan en feministisk objektivitet riskera att hamna i samma 
fälla som en traditionell manlig objektivitet. Här går det att ta stöd i Law (1994, s. 107-108) 
som framhåller värdet av att i sociala sammanhang inte anta att en enda diskurs som helt 
dominant för hur saker styrs, utan att man måste vara uppmärksam på när de omformuleras 
och i vissa situationer  ’faller i bitar’ och ’ebbar ut’. Samma antagande gäller även i 
förhållande till de enskilda subjekten, det vill säga att aldrig utgå ifrån att de är helt 
dominerade av en viss struktur, ideologi, kultur etcetera. Det finns alltid en potential för 
instabilitet vilket innebär att sådana komponenter kan omkonfigureras inom ett visst subjekt 
på ett kreativt sätt.  
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Mot studiens intresse för skavningar ses en poststrukturell tillämpning av autoetnografi som 
relevant. Det innebär inte ett avståndstagande från strukturalistiska ambitioner. Istället ses 
skavningar som en potentiell ingång för förändring, exempelvis att placera en viss 
erfarenhet i relation till vissa sociala maktstrukturer, värdehierarkier, ojämlika förhållanden 
och andra potentiellt problematiska aspekter av planeringspraktik. Skavningar är därmed en 
ingång även för strukturalisten. Poängen är samtidigt att skavningar också inrymmer 
motsägelser och därmed en möjlig startpunkt för en alternativ förändring. Här är det viktigt 
att framhålla att maktstrukturer och grupperingskategorier många gånger är kollektivt 
stabila och att det inte är enkelt varken för individen eller samhället att luckra upp ojämlika 
strukturer. Detta är dock inte intresset för studien, utan istället undersöks skavningars 
möjliga värde som en ingång för mänskligt driven förändring. Med en poststrukturell 
tillämpning av autoetnografisk metodologi riktas därmed intresset - istället för att inta en 
placering som ’allvetande’ eller en placering från ’ingenstans’ -  mot att försöka ses sig som 
en deltagare mellan olika aktörer där ’objektivitet’ eller värderingar om ’bättre’ och ’sämre’ 
uppstår i motsättningarna och skavningarna mellan olika observatörer inbäddade i olika 
positioner i specifika sammanhang (Braidotti, 2008; Haraway, 1997, s. 267-274; Thrift, 
2008). Skavningar är en del av ens situerad kunskap (Haraway, 1998) och för att närma sig 
skavningar behöver forskaren därför tillvägagångssätt för att generera ett analyserbart 
forskningsmaterial ur flyktiga och mångfacetterade praktiska, konkreta, levda situationer. 
Därför följer nu ett metodologiskt praktiskt upplägg för att framkalla, (åter)berätta och 
diffraktera kring skavningar. 

Framkalla skavningar  
En poststrukturalistisk autoetnografisk ansats betraktar inte narrativ, erfarenheter, 
berättelser och känslor som något som finns ’där ute’ i väntan på att ’håvas in’ 
(Czarniawska, 2004, s. 33-46) eller ’där inne’ i väntan på att ’dras ut’ (Waldemarson, 
2009), utan som situationellt skapade av människor i relation till sin omvärld. Vår 
konstruktion av minnen och erfarenheter samt berättelser om dessa står i relation till hur vi 
vid en viss tidpunkt tolkar, förstår och handlar. Kanske ’kräver’ en situation att vi 
konstruerar erfarenhet och berättelse om ett visst sätt att uppträda (Waldemarson, 2009). 
Individens process att framkalla minnen och erfarenheter lånar också form och innehåll från 
de ’stora’ berättelser som cirkulerar vid en viss tid och plats, i vår tid exempelvis de ’stora 
berättelserna’ om rationalitetens, effektivitetens och den individuella frihetens segertåg. 
Hur sådana berättelser ’viks in’ i subjektet påverkar vad vi minns och vad som lämnas 
utanför för att göra livsberättelsen funktionell i relation till omgivningen. På samma sätt är 
historier på kollektiv nivå centrala för att skapa gemensam identitet och politisk legitimitet. 
För att upprätthålla sådana ’politiska’ historier upprättas en tolkningsram med en viss 
historik bakåt i tiden som legitimerar vissa aktörer och handlingar och tränger bort andra.  

Czarniawska (2004, s. 1-16) framhåller att narrativets legitimitet inte avgörs av om de anses 
representera ’fakta’ eller ’fiktion’ utan förhandlas av aktörer med mer eller mindre makt i 
en konversation, där ’vinnaren skriver historia’. Både individer och kollektiv kan därmed 
’trycka bort’ eller mer eller mindre medvetet ’glömma’ handlingar som inte gav önskat 
resultat till förmån för ’segrarnas historia’ (Waldemarson, 2009, s. 134). Exempelvis kan en 
kollektiv yrkesidentitet påverka vad man är stolt över och därmed hur minnen och 
erfarenheter framställs. Faran med det är, som redan har framhållits av Deleuze och 
Guattari (1983, s. 90 refererad i Shaw, 2015), att människors strävan efter reduktion av 
obekväma känslor inte är meningsfull; den är snarare en lösning på ett problem som kan 
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vara olösbart. ’Rationella’ försök att hantera friktioner kan vara hindrande snarare än 
assisterande just eftersom de bygger på ett visst invikt koncept (Braidotti 2008). Vi låser in 
oss själv i ett visst att tänka kring vad som är ’framgångsrikt’ inom yrkeslivet.  

Waldemarsons (2009) uppmaning är att istället för att lockas av tanken att berätta om ’best 
practice’ - som det brukar heta i kommunala sammanhang - kan det vara bättre att försöka 
närma sig de erfarenheter och minnen som skaver inom oss. Erfarenheter som inte riktigt 
vill lämna oss och som söker vår uppmärksamhet kan vara en signal om att det ”finns ett 
svar inom oss som ännu inte mött den riktiga frågan” och som vi behöver stanna upp och 
reflektera kring (ibid., s. 155). Här finns en utmaning. Om sättet vi minns och de 
erfarenheter vi skapar står i relation till olika mekanismer som gör att det som skaver 
förträngs till förmån för det som enkelt går att förklara uteblir den sökande processen och 
’alternativa’ sätt att tänka. För att reflektion kring erfarenheter ska bli reflekterad kunskap 
uppmanar Waldemarson att färden måste gå i den andra riktningen – ”mot det vi helst av 
allt vill glömma” (Waldemarson, 2009, s. 156). Även Ellis (2004, s. 130-155) framhåller 
vikten av att börja med minnen som upplevs ha en signifikant betydelse för en människas 
liv såsom upplevda kriser eller händelser som skapade desorientering och lever kvar länge 
hos individen.  

För att framkalla skavningar, som alltså är relationella och därför kan vara mer eller mindre 
tydliga för en själv vid en viss tidpunkt, kan forskaren samla berättelser och andra material. 
Människor och institutioner ’skriver’ så att säga biografier i deras vardag och dessa kan 
forskaren närma sig och resonera med (Czarniawska, 2004, s. 117-130; Ellis, 2004, s. 193-
218; Ellis et al., 2011). Genom att träda in i en ’kakafoni’ av röster konfronteras forskaren 
med olika normer, världsbilder och värderingar som uppstår i motsättningarna mellan olika 
’berättare’ inbäddade i olika positioner för att därigenom få en glimt av samhällets 
friktioner och dilemman med utgångspunkt i sig själv (Braidotti, 2008; Haraway, 1997, s. 
267-274; Thrift, 2008).  

Ellis et al. (2011) framhåller att i arbetet med att empirisk framkalla skavningar kommer 
forskaren att göra medvetna och omedvetna vägval av forskningsetisk karaktär. En 
huvudsaklig avvägning som forskaren behöver göra handlar om att autoetnografens arbete 
med att skriva fram personlig erfarenhet oftast inbegriper forskarens sociala nätverk som 
därmed kan bli implicita och explicita deltagare i forskningsarbetet. Det kräver en 
relationell forskningsetik. Att se forskningsetiska frågor som något relationellt belyser att 
forskaren aldrig lever i ett isolerat tillstånd. Utöver forskarens deltagande i olika 
forskningspraktiker är forskaren del av sociala nätverk såsom vänner, familj, kollegor på en 
arbetsplats eller inom en bransch, respondenter i en intervjustudie, handledare, 
doktorandkollegor med mera. När autoetnografen aktiverar personlig erfarenhet kan olika 
delar av forskarens sociala nätverk vara implicita och explicita deltagare i 
forskningsarbetet. I en undersökning kan vissa människor vara lätta att identifiera inom en 
viss gemenskap, i studiens fall en kommun, exempelvis ledande politiker och 
tjänstepersoner, tongivande lokala företag, föreningar och nätverk. I andra fall kan 
personliga erfarenheter relateras till människor som inte är synliga i en offentlighet och inte 
heller nämns vid namn men som ändå själv kan uppmärksamma sin egen roll i forskarens 
återberättade erfarenhet. Forskaren kan även framkalla erfarenheter som berör människor 
som forskaren värderar och upplever stå nära. Forskaren behöver därmed göra avvägningar 
av relationell karaktär. I vissa situationer behöver forskaren ge både direkta eller indirekta 
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deltagare i det autoetnografiska materialet möjlighet att lämna respons vad som sägs och 
hur de känner kring det. I andra situationer är det nödvändigt att skydda deltagares privatliv 
genom att utesluta eller skriva om vissa erfarenheter. Vägledande för forskaren i dessa 
bedömningar är att forskningsnarrativet i stort är viktigare än återgivning av precisa 
detaljer. Det är också viktigt att vara tydlig med hur avvägningar har gått till. Hur dessa 
avvägningar görs i denna studie beskrivs i bilaga B, Rollen som kommundoktorand.  

(Åter)berätta skavningar  
Berättelser – inklusive forskningsstudier - brukar karaktäriseras av en början, en mitt och 
ett slut samt strävan mot helhet och ett visst ’logiskt’ sätt att beskriva enskilda händelser. 
En sådan helhet existerar dock inte bortom berättelsen (Waldemarson, 2009, s.136). Inom 
en autoetnografisk ansats blir forskarens roll att så att säga skriva ’sitt eget porträtt’ och 
forskaren kan använda olika berättartekniker och ha olika avsikter med den narrativa 
iscensättning som görs (Ellingson & Ellis, 2008, s. 445). Vilka berättandetekniker som är 
lämpliga kan påverkas av vilken typ av autoetnografisk tradition som är aktuell. Ellingson 
och Ellis (2008) föreslår en distinktion mellan två typer av autoetnografi: ’analytisk 
autoetnografi’ som fokuserar på att utveckla teori av bredare samhälleliga skeenden med 
stöd i empiri samt  ’framkallande autoetnografi’ som fokuserar på narrativa framställningar 
som kan bidra till att ’öppna’ upp konversationer och framkalla emotionell, social och 
politisk förändring. Utöver vilken typ av autoetnografisk inriktning som används och vilka 
berättandetekniker som tillämpas behöver forskaren ta ställning berättelsens helhet. 
Czarniawska (2004, s. 117-130) menar att narrativ kan analyseras och återberättas utifrån 
tre aspekter: Krönika som ska ge läsaren ett sammanhang och bakgrund för studien, ’vad, 
när, var och hur är det som pågår?’. Mimesis möjliggör för läsaren att skapa en egen bild av 
det som sker, ’hur ser det ut?’. Intrig som sätter händelser i relation till varandra för att 
bygga en sammanhållen berättelse av disparata scener.  I en vetenskaplig text är det 
generellt teorin som skapar struktur för ’intrigen’ 

Det finns olika möjliga orsaker, inklusive politiska, till att forskaren skapar en viss narrativ 
iscensättning, med vissa berättandetekniker och enligt vissa traditioner (Law, 2004, s. 162). 
Oavsett vilka val som görs för att (åter)berätta något sammanfaller dessa alltid med 
forskarens uppmärksamhet som alltid är begränsad. Ett komplett narrativ är aldrig möjligt. 
Som  Haraway (1997, s. 590) framhåller blir därför viktigt att forskaren reflekterar kring 
med vilket moraliskt ansvar, solidaritet och tillvägagångsätt ’kakafonin’ av visionära röster 
i forskningsarbetet (åter)berättas på ett visst sätt. För att ge stöd i forskarens etiska vägval 
när det gäller att (åter)berätta erfarenheter föreslår Czarniawska (2004, s. 131-137) och 
Ellis (2004, s. 193-218) att forskaren ska ta ställning till följande typer av frågor: varför och 
hur har forskaren genomfört och landat i en viss narrativ iscensättning, det vill säga hur vill 
forskaren påverka en viss praktik och utifrån vilka värderingar? Ska berättelsen stimulera 
mer social jämlikhet och rättvisa? Kan berättelsen öppna upp för att se konsekvenser, 
värden och moraliska dilemman?   

Diffraktera skavningar  
Att diffraktera är något mer än att reflektera och en betong på att alla former av 
kunskapsgenerering alltid är en situerad praktik, här och nu. För studien innebär detta att 
det framkallade och (åter)berättade empiriska materialet om skavningar behöver brytas med 
andra perspektiv, kunskaper och faktorer för att se om nya aspekter av skavningen kan 
komma i nytt ljus. För att inta en ’diffraktorisk’ ansats till forskningspraktiken gäller det att 
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med stöd i Haraway (1997, s. 125-130; 1998, s. 575-599) aktivt träda in ’narrativa 
konversationer’ där motstridiga material, röster, observanter och teorier speglas i varandra 
för att nå tricksterobjekt.	  För att ge ett exempel: en forskare som är intresserad av att förstå 
en plats kan tjäna på att undersöka denna plats under ett helt dygn för att förstå vilka olika 
grupper, varelser, användningsområden, berättelser med mera som denna plats är 
förknippad med. När dessa olika iaktagelser ställs upp sida vid sida så kan det uppstå 
oväntade scenarios och sätt att förstå denna plats som inte hade varit lika enkelt att nå med 
en empirisk insamling vid vissa tidpunkter. Det centrala i detta exempel är ett diffraktivt 
förhållningssätt, vilket innebär att forskaren uppmärksammar oväntade företeelser, 
överraskning och ironier (Weick 2016; Haraway, 1997; 1998). I denna studie innebär 
diffraktion att vara lyhörd för skavningar som framträder i forskningsarbetet när 
motstridiga narrativ mellan empiri och teori möter varandra.  

Slutligen så är det inom ramen för en poststrukturalistisk autoetnografisk ansats av 
avgörande vikt att förstå varför ett visst narrativ framställs. En forskningsstudie kan nå 
generaliserbarhet och därmed ses som legitim inom en viss vetenskaplig tradition men är 
aldrig en total representation av världen utan en viss narrativ iscensättning med en viss 
intention (Czarniawska, 2004 s. 33-46; Ellis, 2004, s. 193-218). Därför har forskaren som 
en av sina fundamentala uppgifter att fundera över de gränser hens berättelser skapar 
mellan det som görs närvarande, frånvarande och bortträngt (Law, 2004, s. 143-156). Det 
gäller genom hela forskningsprocessen. Med stöd i Law kan en sådan reflektion syfta till att 
tydliggöra vad som 1) iscensätts genom en viss teoretisk intrig, metod och personlig 
intresse med mera och 2) utesluts som en följd av dessa kunskaper och tekniker samt – den 
svåra uppgiften – vad som är 3) bortträngt. Laws (2004, s. 143-156) uppmaning, som också 
är den svåra uppgiften, är att närma sig det som är ’bortträngt’ (’repressed’). Det som är 
bortträngt kan inte uppmärksammas av metoder som erkänner sig till en singulär och 
definitiv värld. Istället krävs metoder som klarar av att närma sig skavningar, vaghet och 
det multipla.   

Kritik mot val av metodologisk ansats 
I detta avsnitt framställs olika typer av grundläggande kritiska ifrågasättanden av studiens 
upplägg, genomförande och utkomst.  

En första typ av möjligt kritik berör frågan om värderelativism är en nödvändig konsekvens 
av dynamisk och decentrerarad poststrukturalistisk subjektteori. Denna kritik faller inom 
ramen för grundläggande kritik som riktas mot postpositivistiska traditioner om att dessa 
sätter universella värderingar ur spel. Med en liberal, individualistisk, humanistisk 
utgångspunkt är det ett rationellt och medvetet ’jag’ som kan garantera politiskt ansvar och 
upprätthållande av värden (Braidotti, 2008). Men om det visar sig att det grundläggande 
konceptet som ’bär upp’ denna praktik, det vill säga den ’invikta’ ontologin om en fri 
individ i singulär värld står på en bräcklig filosofisk grund så slår detta även undan 
fundamentet för de förment universella antaganden som denna idé underbygger. Samtidigt 
innebär inte ifrågasättandet av bristerna med västerländska humanistiska etiska värderingar 
i det moderna samhället - exempelvis Baumans (1991, s. 121-160) kritik av ett 
dominerande instrumentellt-rationellt tänkande vilket byråkratin är ett uttryck för - inte att 
poststrukturalism frånsäger sig värderationellt tänkande. Poängen är snarare att visa 
effekter av en viss ’invikt’ ontologi i en konkret praktik och att vid behov reflektera kring 
alternativ. Om vi erkänner ’röriga verkligheter’ (Law, 2004, s. 143-156) är den ontologiska 
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utgångspunkten att det finns ’flera verkligheter där ute’ som är både materiella men 
samtidigt del av mänskliga sociala konstruktioner och narrativ och det epistemologiska 
antagandet att subjektet är ’invikt’ i en diskursiv och materiell praktik men också har viss 
agens att ’göra’ verkligheter. Det innebär att exempelvis vetenskaplig sanning kan 
erkännas, men att dessa därutöver måste förstås i relation till den specifika vetenskaplig 
praktik som underbygger dem. Det innebär också att inte ta förgivet vad som är 
’universellt’ och ’neutralt’ utan en medvetenhet om vad det innebär att sträva efter ’det 
bättre’ i en värld där flera sanningar och etiska förhållningssätt existerar.  

En andra möjlig kritik berör kriterier för vetenskaplighet och tar utgångspunkt i 
positivistiska traditioner. Här kan framhållas att kvalitativ forskning såsom autoetnografi 
bör ta sin utgångspunkt i en positivistisk tradition och därmed ett antagande om att 
’neutralt’ kunna dokumentera den ‘råa’ verkligheten såsom den levs av människor i deras 
vardag  (Ellis et al., 2011). Om man anlägger en sådan ansats kan kritik ställas mot att 
studien inte följer positivistiska kriterier för säkerställa studiens validitet och reliabilitet 
samt därmed forskarens legitimitet att framställa objektiv kunskap. Utifrån studiens 
metodologiska ansats är det viktigt att frångå ett renodlat positivistiskt antagande om att en 
forskare neutralt kan representera något som omvandlas till skriven text i en studie. En 
undersökning som upprepas och når samma resultat kan ses som legitim kunskap men är 
inte nödvändigtvis ett bevis för att dessa resultat är tillförlitliga, utan kan ses som uttryck 
för hur institutionaliserade metoder och tekniker för vetenskap upprepas (Law, 2004, s. 
143-156). Det beror på att forskningsmaterial i sig är något som skapas utan att fullt ut 
kunna representera de fenomen som dessa syftar till att avbilda, och att dessa material och 
’data’ sedan måste tolkas för att ges kontextuell mening och innebörd. I relation till denna 
insikt frågar sig Czarniawska (2004, s 118 med referens till Latour 1999) ”if facts do not 
speak for themselves, who will speak on their behalf? … “Who has the right to judge what 
is ”the right way” (ibid., s. 118). Innebörden är att det finns olika möjliga orsaker, inklusive 
det politiska, för att sätta i spel i en viss berättelse om den ’verkliga’ världen och att dessa 
antaganden och berättelser kan debatteras. (Law, 2004, s. 162). Sammanfattningsvis utgör 
den berättelse som produceras i denna studie en viss förenklad narrativ iscensättning av och 
i världen som kan ifrågasättas och debatteras utifrån andra förenklade iscensättningar. Hur 
ett alternativ till positivistiska kriterier kan användas beskrivs i föregående avsnitt.  

En tredje typ av kritik som kommer inifrån det autoetnografiska forskningsfältet tar 
utgångspunkt i strukturalistiska traditioner. Ett ifrågasättande kan vara att 
poststrukturalismens syn på subjektet och världen som flytande och rörlig missar att 
uppmärksamma hur olika stabila mönster eller underliggande ’strukturer’ reproduceras och 
kan vara mycket stabila över tid (Blackman et al., 2008). Ett poststrukturalistiskt ’svar’ på 
sådana ifrågasättanden är att ’stand point’ epistemologi kan vara avgörande för att skapa 
friktioner inom subjektet utan att för den skull fastna i subjektet som ’tillplattat’ med statisk 
erfarenhet som i värsta fall bidrar till att reproducera istället för att lösa upp dikotomier 
(Blackman et al., 2008). Poststrukturalistisk subjektteori manar istället till reflektion och 
handling mot ’alternativ’ till de maktstrukturer, normer med mera som har konstruerat en 
viss rådande ordning utifrån en insikt att flera värden, positioner och situerade praktiker 
existerar (Braidotti, 2008).      

En fjärde typ av kritik kommer inifrån poststrukturalistisk tradition. Det kan verka 
begränsande att forskaren, i enlighet med autoetnografisk metod skriver fram ett personligt 
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narrativ med syfte att skapa reflexiv grund för att se sin egen praktik i ett bredare socialt 
sammanhang. Vore det inte mer fruktbart, i enlighet med studiens poststrukturalistiska 
ansats, att i en mer kollektiv forskningsprocess experimentera relationellt med andra 
subjekt? Subjektets invikta utsida är ju ett unikt fragment i en större geografi där gränser 
och koder blir synliga genom att ’något annat’ kan förnimmas och börja skava (Braidotti, 
2008). Detta är en viktig diskussion för studien. Det kan ses som mycket värdefullt att 
pröva kollaborativa forskningsansatser för att närma sig relationella aspekter av planeraren 
som subjekt.  Samtidigt kan framhållas, utifrån antagandet om ett splittrat förkroppsligat 
subjekt i process, att vi alla redan har tillgång till vad Deleuze och Guattari (2009; Deleuze, 
1990, s. 137-171) benämner det ’schizo-analytiska undermedvetna’. Som Braidotti (2008) 
påminner; konsekvensen av den icke-individualistiska visionen av subjekt som affektiv och 
relationell är att din kropp ’berättar’ för dig när du har uppnått en tröskel eller begränsning. 
För denna studie är utgångspunkten att kroppsliga berättelser har avgörande värden för att 
reflektera kring hur begrepp som kunskap, etik och handling sätts i spel i olika situationer. 
Därför är det viktigt att lyssna på dessa berättelser när de uppstår – hur de än uppstår - samt 
att berätta och reflektera kring dem med en diffraktorisk ambition, vilket prövas i denna 
studie. Studien undersöker hur det i vardaglig planeringspraktik, som kan förstås som en 
praktik situerad i motsägelser, friktioner och störningar, är möjligt att tillvarata skavningar 
som resurs för att nå saker som ignoreras, det vill säga saker som faller utanför ens ’invikta’ 
referensramar och situerade utsiktspunkt samt därmed befinner sig i det ’omedvetna andra’ 
som till synes inte existerar, upplevs som icke-relevant eller omöjligt att förstå (Braidotti, 
2008; Deleuze & Guattari, 2009; Law, 2004, s. 143-156; Law, 2014; Shaw, 2015; Weick, 
2016). Samtidigt ser jag det som mycket värdefullt att undersöka metoder för en mer 
kollaborativ forskningsprocess med avsikt att experimentera relationellt med andra subjekt 
för att uppmärksamma skavningars relationella aspekter samt även för att framkalla 
skavningar hos icke-skavande ’slumrande’ subjekt. Detta är inte  tyngdpunkt för denna 
studie men något jag förhoppningsvis kan pröva i forskningsprojekt inom min yrkespraktik. 
Jag återkommer till det i kapitel 6, Framtida forskning. 

För att summera ovan typer av kritiska ifrågasättanden och svar på dessa kan sägas att 
utifrån en poststrukturalistisk autoetnografisk ansats så kan varken forskaren eller 
planeraren någonsin ses som ’neutral’ eller ’objektiv’, utan snarare som alltid ’invikt’ 
ontologi där objektivitet alltid är situerad. Därför är det inte bara motiverat att genomföra 
en studie om ett reflekterande subjekt i process, det är också en grundläggande 
utgångspunkt för att kunna komma upp med något som kan kallas vetenskaplighet. Även 
den mest ’objektiva’ och ’statiskt säkrade’ vetenskapliga undersökningen bygger i grund 
och botten på en skavande känsla av att något är fel och behöver förändras för en själv eller 
samhället, vilket denna ansats framhåller som avgörande att synliggöra och aktivt arbeta 
med i forskningsarbetet.  

Abduktiv forskningsprocess 
I linje med studiens metodologiska ansats är det viktigt att vara tydlig med hur jag som 
forskare har gått tillväga för att framkalla en viss narrativ iscensättning i denna studie. Till 
att börja med kan sägas att forskningsprocessen har pendlat mellan teori och empiri i en 
abduktiv forskningsprocess (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25). I en abduktiv 
forskningsprocess intar forskaren å ena sidan ett induktivt förhållningssätt med fokus på att 
försöka se hypotetiska mönster i en viss situation och å andra sidan ett deduktivt 
förhållningssätt med fokus på att utifrån en viss hypotes eller teori pröva detta på nya 
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situationer som gör att teorin kan utvecklas och bli mer generell. Potentialen med abduktion 
är att forskaren kan starta förutsättningslöst utan att låsa in sig i en strikt induktiv eller 
deduktiv ansats. Samtidigt är risken med abduktion att forskarens tidigare erfarenheter och 
intresse betraktas som ’osynliga’. Ingen forskning startar förutsättningslöst och om 
forskaren inte är tillräckligt medveten om sin egen blick är risken att mönster och hypoteser 
som framträder för forskaren förenklat verifieras i den deduktiva processen. Därför är det 
viktigt att fundera kring forskningsprocessen, exempelvis att försöka vara medveten om när 
och hur forskaren går mellan empiri och teori, hur tillgängliggjorda teoretiska perspektiv 
har påverkat synen på empirin, samt hur empirin till viss del av har väglett forskare att söka 
nya teoretiska perspektiv som kunna besvara de insikter som empirin synliggjort för 
forskaren.  

I bilaga B beskrivs viktiga inslag i den abduktiva forskningsprocessen. 
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Bilaga B: Praktiskt tillvägagångssätt  

I denna bilaga följer en genomgång av det praktiska tillvägagångssättet för studiens 
genomförande med utgångspunkt i den autoetnografiska metodologiska ansatsen. 
Inledningsvis följer praktiskt tillvägagångssätt för att empiriskt framkalla skavningar. 
Sedan följer upplägg, motiv och tekniker för att (åter)berätta skavningar. Därefter redovisas 
upplägg för reflektion och diffraktion. I respektive avsnitt följer en diskussion om 
forskarens vägval för den empiri, teori och narrativa framställning som görs i studien. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens abduktiva forskningsprocess i förhållande 
till hur autoetnografisk forskning kan bedömas.  

Empiriskt material  
Det övergripande syftet med det autoetnografiska materialet är att ge en bild av skavningar 
i planering med min egen praktik som framkallningsvätska. För att åstadkomma det har tre 
typer av empiriska material tagits fram: en yrkesmemoar, en intervjustudie samt 
kommunala dokument och andra texter. I detta avsnitt redogörs för av material och tekniker 
för insamling av material. 

Val av material  
Under åren 2007-2014 arbetade jag som utvecklingsledare för upplevelsesatsningen på 
kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun.83 Jag beskriver delar av arbetet med 
detta uppdrag vilket kompletteras med händelser innan och efter detta uppdrag som har 
betydelse för att förstå de skavningar som jag som tjänsteperson har upplevt. För att 
framkalla skavningar i mitt eget uppdrag tas spjärn i två kommunala utvecklingsprocesser:  

Botkyrkas upplevelsesatsning var gällande som strategi från början av 2000-talet till 2014 
då beslut togs att ta fram en ny strategi. När jag började i kommunen fanns det en politiskt 
antagen strategi och operativt inslagen färdväg och det är den som beskrivs.    

År 2013 uppstod en nationellt uppmärksammad konflikt som berörde försäljning av 
fastigheter på Albyberget. Denna konfliktsituation innebar för mig en upplevd ’vändpunkt’ 
då de skavningar som hade framkommit i min yrkespraktik uttrycktes i en offentlighet.   

Båda dessa kommunala utvecklingsprocesser har ägt rum i samma geografiska område - 
stadsdelen Alby i Botkyrka kommun - under samma tidsperiod – från 2000- till 2010-talet. 
Samtidigt framhålls att Botkyrkas upplevelsesatsning och försäljning av fastigheter kan 
betraktas som helt åtskilda fenomen eftersom de berör olika politikområden, olika 
verksamhetsområden, har ägt rum vid olika tidpunkter, har utförts med olika typer av 
beslutsprocesser, är av olika verksamhetsomfattning med mera. Det kan tyckas som att det 
finns mer saker som dessa två processer inte har gemensamt än vad de har gemensamt. 
Trots det finns det för mig en stark koppling  mellan dessa två händelser.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  Jag är fortfarande verksam på samma arbetsplats men har sedan dess haft andra uppdrag.	  	  	  
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I mitt fall upplevde jag i samband med Botkyrkas upplevelsesatsning personliga skavningar 
i förhållande till mitt uppdrag som jag i konfliktsituationen som en följd av försäljning av 
fastigheter upplevde uttrycktes i en offentlighet. Innebörden är att vissa skavningar som jag 
som tjänsteperson hade upplevt i mitt arbete kom till uttryck på annat håll inom den 
kommunala verksamheten. På så vis uppstod för mig en uppenbar koppling mellan dessa 
utåt sett åtskilda händelser eftersom det ur mitt perspektiv framstod som att skeendet på den 
ena sidan (kontroversen kring försäljningen av fastigheter) på många sätt orsakades av, och 
synliggjorde, en del av de utmaningar som jag i allt högre grad kommit att bli varse om i 
mitt arbete på den andra sidan (upplevelsesatsningen).  

Min sammanlänkning av dessa skeenden görs i kapitel 3 och analyskapitel 4. Även 
intervjudeltagare i form av boende i Alby upplevde kopplingar mellan vissa verksamheter 
som kan sorteras inom upplevelsesatsningen och den öppna konfliktsituationen. Vidare 
visar material i form av utklipp från kommunala dokument på kopplingar mellan dessa till 
synes åtskilda händelser.  

Urvalet av Botkyrkas upplevelsesatsning och konflikten kring försäljning av fastigheter på 
Albyberget kan därmed betraktas som en personlig utgångspunkt för denna studie – det är i 
relation till dessa kommunala utvecklingsprocesser som skavningar har genererats hos mig 
och som har mynnat ut i denna avhandling. Samtidigt var inte studiens intresse mot 
personliga skavningar aktuell vid uppstarten av forskningsstudier utan kom att ta form 
längs med arbetets gång när jag tack vare handledare, inläsning av teori och samtal med en 
doktorandkollega som tillsammans bidrog till att jag fick upp ögonen för skavningar i 
planering. Därför kan jag nu motivera valet av undersökta utvecklingsprocesser utifrån 
studiens metodologiska upplägg enligt följande:  

I studien tas spjärn i situationer då saker skaver och då särskilt erfarenheter som inte riktigt 
’vill lämna oss’ eftersom dessa kan vara en signal om att det ’finns ett svar inom oss som 
ännu inte mött den riktiga frågan’ (Waldemarson, 2009). I det ena fallet, Botkyrkas 
upplevelsesatsning som jag själv har arbetat med, uppstod personliga skavningar i 
förhållande till mitt uppdrag, i studien uttryckt som svaga signaler (Weick, 2016). I det 
andra fallet, en konfliktsituation som en följd av försäljning av fastigheter uttrycktes i en 
offentlighet många av de skavningar som jag som tjänsteperson redan hade förnummit som 
starka signaler (Venturini, 2010). Detta ger för mig en tillräckligt samlad bild av en 
tjänstepersons ’veckade kartor’ och vad som händer när ’veckandet har krånglat’ – det vill 
säga att skavningar och svaga signaler uppstår – vilket i vissa situationer kan övergå till 
starka signaler.  

Mot ovan val av undersökningsobjekt redovisas nu de tekniker som använts för att 
framställa empiriskt material. Det som framgår i efterföljande avsnitt är syftet med de olika 
materialen, var och hur materialen har inhämtats samt var och hur materialen kommer att 
presenteras i studien. Tre typer av empiriska material har tagits fram till autoetnografin:  

1. Autoetnografisk yrkesmemoar 

2. Intervjuer med medborgare, politiker och tjänstepersoner 

3. Kommunala dokument och andra texter 
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Autoetnografisk yrkesmemoar  
En text som kan beskrivas som en autoetnografisk yrkesmemoar har tagits fram. 
Tyngdpunkt för texten är en tidsperiod mellan åren 2007-2014 då jag i rollen som 
tjänsteperson arbetade som utvecklingsledare med den så kallade Upplevelsesatsningen på 
kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun. För att placera detta material i ett 
sammanhang spåras även situationer innan och efter denna tidsperiod som för mig har 
betydelse. Syftet är att beskriva hur jag i egenskap av tjänsteperson har agerat i olika 
situationer i min yrkespraktik samt de skavningar som har uppstått i samband med detta 
uppdrag.  

De tekniker som har använts för att väcka minnen och göra dem levande är inte helt enkelt 
att återberätta. Förenklat har upplägget varit att tänka tillbaka på skavande känslor och 
skriva fram dessa. Vissa av dessa känslor har varit närvarande hos författaren och inget som 
har behövts ’pressas fram’. Trots att vissa känslor har varit närvarande har det ändå varit ett 
svårt arbete att skriva fram dessa. En orsak kan vara att jag inte har vana att skriva 
personligt orienterade texter. I det vardagliga arbetet som tjänsteperson är det kommunen 
som ’talar’ i exempelvis en tjänsteskrivelse och aldrig tjänstepersonen som ’jag’. Det görs 
dock inga försök till kvalitativ litterär gestaltning i yrkesmemoaren utan ambitionen är att 
på ett tydligt sätt beskriva författarens syn på sin yrkespraktik och de skavningar som har 
uppstått inom denna.   

Utöver att ta utgångspunkt i befintliga skavningar gjorde jag försök att ’diffraktivt’ 
framkalla skavningar genom att bredda upp och utöka mina narrativa konversationer som 
jag deltagit i som tjänsteperson. Det skedde i form av att jag parallellt med yrkesbiografin 
tog del av teori om exempelvis samtida planeringstyper. I arbetet med att framkalla minnen 
har teorin påverkat mitt autoetnografiska skrivande i form av att tänka kring om och hur jag 
som tjänsteperson exempelvis har tillämpat olika planeringstyper i mitt arbete. Genom att ta 
del av teori om entreprenöriella, kommunikativa och byråkratiska planeringstyper kunde 
jag framkalla minnen där jag agerat i linje med en sådan typ av planerarroll.   

Utöver teori har det empiriska materialet varit levande i skrivarbetet. Genom att ta del av 
intervjumaterialet har jag fått ’utomstående’ röster från medborgare, politiker och 
tjänstepersoner i förhållande till mina egna ’inre’ minnen och erfarenheter från mitt 
uppdrag. Det har varit konstruktivt i form av att jag väckt skavande minnen hos mig själv. 
Samtidigt framhålls att upplägg av intervjustudien, som gjordes i ljuset av den ’heta’ 
konfliktsituationen kring försäljning av fastigheter, gjorde att tillspetsade kritiska röster 
(Albybor), försvarande röster (politiker) och förklarande röster (tjänstepersoner) kom fram i 
intervjumaterialet. Som Venturini (2010) framhåller är potentialen med att ’dyka in’ i 
kontroversens ’magma’ just att tillspetsade och polariserade röster blir synliga. Det innebär 
samtidigt, att om jag hade genomfört intervjustudien i en mer ’kall’ situation och med andra 
intervjudeltagare samt med en annan avsikt såsom att studera positiva effekter av 
kommunens satsningar, hade detta potentiellt kunnat generera en annan typ av 
intervjuresultat. Det hade i sin tur kunnat bidra till att jag själv hade framkallat andra typer 
av minnen. Denna möjlighet har jag inte tillvaratagit. Istället har jag låtit mina egna 
skavningar från yrkesvardagen bli en del av arbetet med intervjustudien. Jag har så att säga 
låtit min erfarenhet och blick som forskare och tjänsteperson varit vägledande för att 
framkalla en viss typ av intervjumaterial som i sin tur förstärkt mina skavningar. På så vis 
har intervjumaterialet bidragit till att jag som forskare skriver mitt ’eget porträtt’ enligt en 
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viss avsikt (Ellingson & Ellis, 2008, s. 445) som i detta fall är att använda den egna 
yrkeserfarenheten som ett exempel och studieobjekt för att undersöka skavningar i 
vardaglig planeringspraktik.  

Som komplement till intervjuer har jag även använt mig av dokument och andra texter för 
att framkalla minnen och erfarenheter. Textmaterialet har varit av mer ’neutral’ karaktär än 
intervjustudiens ’heta’ röster. Det har hjälpt mig i arbetet med att framställa en mer ’saklig’ 
berättelse om Botkyrkas upplevelsesatsning och försäljning av fastigheter på Albyberget. 
Det huvudsakliga motivet har varit att ge en bakgrundsbild av varför, hur och med vilken 
avsikt Botkyrkas upplevelsesatsning initierades och tog form, samt, hur jag ser att 
upplevelsesatsningen är sammankopplad med konfliktsituationen som följde av försäljning 
av fastigheter på Albyberget. Ambitionen är att läsaren ska erbjudas ett sammanhang för att 
förstå mina skavningar.    

En generell svårigheter med att skriva en yrkesmemoar enligt metodologins inramning med 
fokus på skavningar är det ständiga filtreringsarbete som pågår i skrivandet. I en inledande 
fas i arbetet hade jag tillfullo söklyktan riktat mot skavande typer av minnen. I ett senare 
skede noterade jag dock att jag sorterade bort vissa yrkessituationer som jag ansåg kunde 
uppfattas som en nedvärdering av mitt arbete, min arbetsgivare eller externa aktörer i min 
omgivning. Här var det en annan logik som tog plats, som dels handlade om skavande 
etiska forskardilemman om att jag inte direkt involverat de aktörer som berörs i 
yrkesmemoaren i en mer kollaborativ forskningsprocess, samt dessutom en känsla av att jag 
behöver skriva en text som inte försvårar en fortsatt positiv utveckling för aktörerna i min 
omgivning – inklusive mitt eget fortsatta yrkesliv. Detta blev mycket aktuellt mot slutet av 
arbetet mot avhandlingen då jag började känna ett behov av att även inkludera 
framgångsrika berättelser om mig själv, kommunen och nyckelaktörer på platsen. Detta 
blev inte fallet eftersom det hade krävt ett helt annat metodologiskt upplägg men bidrog till 
att vissa situationer i yrkesmemoaren i något enstaka fall togs bort och i några andra fall 
redigerades för att bli mer neutralt framställda. 

Jag vill framhålla att det autoetnografiska materialet inte på något sätt gör anspråk på en 
utvärdering eller ett försök till komplett berättelse av de situationer som framställs. Det som 
återberättas utgår från mina egna upplevelser av min yrkespraktik vilket innebär att det 
parallellt finns andra upplevelser av samma händelser och skeenden. Avsikten är att 
återberätta och analysera persona skavningar, vilket innebär att upplevt lyckade och mindre 
lyckade handlingar, positiva och negativa erfarenheter, måste ingå. Dock görs allt detta 
inom ramen för en medvetenhet att Botkyrka kommun är en erkänt ambitiös och skicklig 
organisation. Det förtydligas även det som inte framkommer som skavningar har en viktigt 
kontextuell betydelse för de skavningar jag upplever. Detta ”andra” kan ses som mina 
bortträngningar om för mig det ointressanta i min praktik, vilket kan vara ingång för 
reflektion och diffraktion.   

Intervjuer 
Totalt 21 intervjuer genomfördes med företrädare för Botkyrka kommun (6 politiker, 5 
tjänstepersoner), Botkyrkabyggen (2 tjänstepersoner) och nätverket Alby är inte till salu (8 
Albybor). Intervjuer med Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen genomfördes med två 
andra forskare år 2014 och avsåg endast försäljning av fastigheter på Albyberget. Intervjuer 
med personer engagerade i nätverket Alby är inte till salu genomfördes 2014 och 2015.  
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Urval	  
Albybor: Deltagande var personer uppvuxna och/eller boende i Alby i åldersspannet 15-30 
år (min bedömning). Urvalet av respondenter gjordes i första hand genom eget kontaktnät 
och i ett par fall genom tips. Jag hade kännedom om att dessa personer hade ett starkt 
engagemang för Alby i form av att ha varit engagerade i nätverket Alby är inte till salu. 
Vissa respondenter var även aktiva i lokalt föreningsliv, kulturliv och företagande. 
Intervjuerna berörde dels försäljning av fastigheter på Albyberget och dels Botkyrkas 
upplevelsesatsning. Genomförande av intervjuer ägde rum hösten 2014 och våren 2015. 
Inför bokning av tre intervjuer med yngre deltagare erbjöds biobiljetter som kompensation 
för nedlagd tid.  

Intervjuer genomfördes vidare med politiker och tjänstepersoner i Botkyrka kommun som 
berörde konfliktsituationen i samband med försäljning av fastigheter på Albyberget. Dessa 
intervjuer genomfördes i samarbete med två andra forskare som genomförde ett projekt om 
försäljning av fastigheter på Albyberget. Urval av respondenter skedde utifrån min 
bedömning av vilka politiker och tjänstepersoner som hade insyn i de frågor som 
intervjuerna berörde. Vid dessa intervjuer ställdes enbart frågor om försäljning av 
fastigheter på Albyberget. Ett par respondenter berörde dock upplevelsesatsningen i sina 
svar. Anledningen till att frågor inte ställdes om upplevelsesatsningen var att fokus för 
studien var under utveckling. Intervjuerna genomfördes 2014.  

Genomförande	  
Intervjuerna utgick ifrån en mall med frågor som exempelvis Kvale & Brinkman (2014, s. 
165-182) framhåller som möjligt tillvägagångssätt. Intervjumallen fungerade som 
startpunkt för samtalet och en guide för mig att återvända till för att stämma av att jag inte 
missat viktiga aspekter under intervjun. Min uppfattning är att trots att jag har haft en 
intervjuguide som grund så har intervjuer haft karaktären av samtal, särskilt i samband med 
intervjuer med Albybor, vilket Czarniawska (2014, s. 167-168) framhåller som en värdefull 
ingång för att skapa ett kvalitativt empiriskt material. Att intervjuerna övergick till ’samtal’ 
kan bero på att de hade en ’het’ karaktär i ljuset av konflikten kring försäljning av 
fastigheter på Albyberget. Vid flera intervjuer gav respondenter uttryck för polariserande 
ståndpunkter och känsloladdade berättelser vilket Venturini (2010) framhåller som fördelen 
med att samla empiriskt material i spåren av en kontrovers. Det verkade inte vara något 
större problem för respondenter att själva framkalla sina minnen från försäljningen av 
fastigheter och kommunala initiativ inom kultur och upplevelser. 

Utöver att tidpunkten för intervjuer genomfördes relativt nära konfliktsituationen sökte jag 
även efter konfliktpunkter vid intervjuer. Detta var inte en medveten strategi utan något 
som jag har insett i efterhand. Detta gäller särskilt intervjuer med personer uppvuxna 
och/eller boende i Alby. Jag har låtit min erfarenhet och blick som tjänsteperson med en 
viss uppsättning skavningar varit vägledande för att ställa en viss typ av följdfrågor vid 
intervjuer. Jag kan även ha förstärkt och uppmuntrat vissa typer av utsagor genom att 
exempelvis nicka eller lyssna särskilt koncentrerat på utsagor som har förstärkt och 
legitimerat mina egna skavningar som tjänsteperson. Kanske var intrycket att jag som 
tjänsteperson och kommundoktorand var en av få företrädare från den kommunala 
organisationen som verkligen lyssnade och registrerade dessa röster vilket kan ha bidragit 
till att de ’talade ut´’. Att så är fallet, det vill säga att jag är den enda ’lyssnande 
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tjänstepersonen’ är inte korrekt, men känslan vid intervjuerna var att det fanns många 
berättelser som ’väntade’ på att samlas in. 

Sammanställning	  och	  redovisning	  
Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Materialet bearbetades genom att 
utsagor som har varit särskilt återkommande har grupperats. På en övergripande nivå är det 
tre typer av röster som återkommer i det empiriska materialet: röster som ifrågasätter 
kommunens försäljningsprocess kring försäljning av fastigheter samt intentioner och 
genomförande av upplevelsesatsningen (personer uppvuxna och/eller boende i Alby), röster 
som argumenterar för och försvarar kommunens försäljning både som sakfråga, 
beslutsprocess och strategisk komponent i en övergripande politisk ambition om att 
utveckla platsen Botkyrka där bland annat upplevelsesatsningen ingår (politiker) och röster 
som mer sakligt förklarar orsaker till försäljningsprocessen samt även organisatoriska 
problem som dessa uppfattade i förhållande till konfliktsituationen (tjänstepersoner). Bland 
dessa huvudsakliga teman finns det många variationer och avvikelser, både från Albybor, 
politiker och tjänstepersoner.  

Det är röster från personer uppvuxna och/eller boende i Alby som ges störst utrymme i det 
autoetnografiska materialet. Här har jag sökt efter citat som jag tycker på ett särskilt bra sätt 
uttrycker vad jag uppfattar som återkommande teman i detta intervjumaterial. Dessa citat 
har ställts samman till en fiktiv konversation. I redovisning av intervjuer tillämpas 
anonymitet. I vissa fall har inte anonymisering varit tillräcklig. Det beror på att vissa 
utsagor kan ses ha givna avsändare inom vissa sociala nätverk, framförallt gällande 
deltagare i nätverket Alby är inte till salu. I två fall har ’ledtrådar’ i form av exempelvis 
detaljer om yrkesroll och boendeort i samråd med respondenter redigerats bort från 
intervjumaterialet. Se vidare rubrik Rollen som kommundoktorand för forskningsetiska 
avvägningar. 

Avvägningar	  	  
Ett annat genomförande av intervjuer kan ha skapat ett annat resultat. Om jag exempelvis 
genomfört intervjuer i ett mer ’svalt’ sammanhang – exempelvis flera år efter 
konfliktsituationen - samt ramat in intervjuer med att framhålla att syftet är att tala om 
positiva effekter av kommunens försäljningsprocess eller kommunens upplevelsesatsning 
är det möjligt att intervjuer kan ha fått en annan karaktär och resultat. Ett uttryck för detta 
är att en respondent inom kommunkoncernen valde att lämna pågående intervju när hen 
uppfattade att intervjun för henom tog en oväntad riktning. Denna ’oväntade’ riktning 
tolkade jag själv som att intervjun bokades av mig – en kollega – samt att den andra 
forskaren vid denna intervju då var kopplad till KTH vilket kan ha framkallat associationer 
kring att intervjun skulle beröra ’hårda’ och ’rationella’ frågor såsom fastighetsekonomi 
med mera. Detta är min tolkning men uttrycker både den ’heta’ stämning som fanns vid 
många intervjuer men också att det hade funnits möjligheter att genom att ställa andra 
frågor och skapa ett annat typ av intervjuresultat. Givetvis hade jag även kunnat göra ett 
annat urval av respondenter, exempelvis ett slumpmässigt urval av hyresgäster för att 
diskutera försäljningen av fastigheter på Albyberget eller aktörer verksamma inom ramen 
för upplevelsesatsningen med daglig insyn i de verksamheter som bedrivs. Intervjustudiens 
resultat ska därmed ses som utsnitt – inte en heltäckande bild – om dels kommunens syn på 
försäljning av fastigheter och dels Albybors syn på orsaker till att nätverket Alby är inte till 
salu initierades och synen på upplevelsesatsningen. Enligt studiens metodologiska 
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inramning är avsikten att arbeta fram ett ’framkallande narrativ’ och intervjumaterialet är 
avsedda just för att framkalla ett selektiv urval av bilder av skavande känslor kring 
kommunens verksamheter.  

Framtagande	  av	  intervjugudie	  
En intervjuguide med vägledande frågor användes i samband med intervjuer. Se bilaga C. 
Frågor som berörde försäljning av fastigheter på Albyberget användes i samband med 
intervjuer med Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Alby är inte till salu. Frågor 
konstruerades med avsikt att förmå respondenter att beskriva sin roll i samband med 
försäljningsprocessen/protestnätverket samt bakgrund, motiv och orsaker till att dessa 
processer ägde rum. Fokus var även att konstruera frågor om interaktioner mellan aktörer 
samt synsätt på andra aktörer än den egna organisationen/nätverket. Frågor som berörde 
kultur och upplevelser ställdes enbart till personer som varit engagerade i nätverket Alby är 
inte till salu. Frågor konstruerades med avsikt att förmå respondenter att beskriva sin syn på 
kommunens kultursatsningar i Alby och kommunens marknadsföring av Alby. Fokus var 
att framkalla upplevda problem, dilemman och konfliktpunkter kring dessa verksamheter 
genom att introducera frågorna med konfliktsituationen som bakgrund. Därutöver 
konstruerades frågor som handlade om Alby och Botkyrka som ’plats’. Motivet var att 
förmå respondenter att ge sin syn på Botkyrkas kännetecken och framtidspotential samt vad 
som krävs för att nå dit och hur väl kommunen klarar av det. Genom att vid intervjuer 
belysa både ’problem’ och ’möjligheter’ var avsikten att uppnå ett varierat empirisk 
material där respondenter ges möjlighet att uttrycka olika synsätt och tolkningsmöjligheter.  

Kommunala dokument och andra texter 
22 kommunala handlingar har använts. Majoriteten av dessa handlingar har laddats ner i 
kommunens diariehanteringssystem. Urvalet har varit selektivt. För det första använde jag 
ärenden som där jag agerat handläggare och därför hade tillgång till ärendenummer. För det 
andra sökte jag ärenden i kommunens digitala diariehanteringssystem där sökord om 
projekt som jag själv inte var direkt involverad i som tjänsteperson användes, exempelvis 
’lokalt utvecklingsavtal’, ’översiktsplan’. Jag tog även hjälp av en kollega för att söka efter 
vissa ärenden. I något fall beställde jag även diarieförda handlingar från kommunens arkiv 
som inte var registrerade i det digitala systemet. Följande typer av dokument har använts: 
tjänsteskrivelser, strategier, remissyttranden, promemorias, avtal. 

31 internetkällor om kommunala verksamheter har använts. Urvalet har varit selektivt: 
sökmotorn Google användes för att hitta artiklar om de projekt, verksamheter och händelser 
som berörs i det autoetnografiska materialet. Exempel på sökord har varit 
’upplevelsesatsning’, ’Cirkus Cirkör Botkyrka’, ’Subtopia’, ’försäljning Alby’, ’konflikt 
Alby’ och andra relaterade sökningar. Internetkällorna utgörs av information om 
kommunala verksamheter, debattartiklar och reportage om Botkyrka.  

7 övriga skriftliga källor i form av rapporter som har framställts av regionala och nationella 
offentliga aktörer har också använts. Det övergripande var att identifiera rapporter som 
berör Botkyrkas upplevelsesatsning. I två fall refereras till två rapporter för att beskriva min 
bakgrund. Urvalet var selektivt. Jag hade redan tillgång till dessa rapporter på min 
arbetsplats. I något undantag beställde jag en rapport. Från två av dessa rapporter, varav en 
är en artikel från en forskningsantologi, har det använts citat i det autoetnografiska 
materialet. Dessa citat framgår i fotnot med hänvisning till referens.   
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Berättandetekniker  
Här beskrivs upplägg, motiv och narrativa tekniker för att skapa en viss narrativ 
iscensättning inom ramen för det empiriska material som har framkallats. Se vidare bilaga 
A, (Åter)berätta skavningar. 

Med stöd i Ellis (2004, s 330-350) utspelar sig berättelsen på vissa scener, vilket är fysiska 
platser som jag har mött i mitt arbete, huvudsakligen kommunhuset. Vidare ingår olika 
karaktärer, där den skavande tjänstepersonen är huvudperson tillsammans med andra 
kollegor, aktörer och medborgare. Berättelsen innehåller kronologiska delar men är i 
grunden fragmentarisk. Den exakta ordningsföljden är inte avgörande. Berättarrösten utgörs 
av två olika ’jag’: I det autoetnografiska materialet utgörs ’jag’ av rollen som 
yrkespraktiker och i den teoretiska reflektionen utgörs ’jag’ av rollen som forskare.   

Narrativets berättelsestruktur är uppbyggd i tre lager:  

Krönikan tar utgångspunkt i frågorna: ’Hur kom jag hit?’, ’Vad händer här?’, ’Vart är vi på 
väg?’, ’Vad är syftet?’. Här följer en berättelse om Botkyrkas upplevelsesatsning och min 
egen bakgrund och ingång till Botkyrka kommun. Syftet är att framställa bistå med min 
egen selektiva framställning av dessa processer för att ge ett sammanhang för läsaren i form 
av bakgrund och motiv för kommunens satsning och min ingång till denna.  

Det är inte en komplett bild som ges utan ett axplock av händelser och aktörer med avsikt 
att ge en bild av hur Botkyrka kommun, under en ganska begränsad tidsperiod från slutet på 
1990-talet till början av 2000-talet, lägger ut en färdkurs för ändra bilden av Botkyrka. Det 
är just kommunens tänkande och färdriktning som är tänkt att här framkomma snarare än en 
exakt redogörelse av specifika händelseförlopp. Avsikten är att framhålla de narrativ som 
jag blev introducerad till och själv har upprepat i mitt arbete: När jag började i kommunen 
fanns det en inslagen strategisk färdväg. Den berättades till mig i början av min anställning 
av mina kollegor, och har också framförts av mig själv i samband med exempelvis 
studiebesök, och den återberättas nu i detta kapitel. Utöver berättelsen om Botkyrkas 
upplevelsesatsning ges en bild av vilka kunskaper, erfarenheter, intressen och blick jag 
hade med mig när jag började i kommunen och hur jag själv uppfattade mitt uppdrag. Stöd 
tas i dokument och yrkesmemoar.  

Mimesis tar utgångspunkt i frågorna: ’Vad gör jag här?’, ’Varför klarar jag det inte?’, 
’Varför går det bra?’, ’Vad känner jag?’. Mimesis utgörs av en berättelse om en 
tjänsteperson skavningar. Det som är tänkt att förmedlas mimetiskt är en känsla av att 
tjänstepersonen är involverad i ständigt existerande friktioner och potentiella 
konfliktpunkter som förnimms som ’svaga spår’ samt hur dessa omhändertas av 
tjänstepersonen. Det framhålls att avsikten inte är att värdera eller att skapa en fullständigt 
korrekt berättelse av de situationer som framställs.  Materialet som används är 
yrkesmemoaren om författarens arbete som tjänsteperson. 

Intrigen tar utgångspunkt i frågorna: ’Vad har varit viktiga händelser och vändpunkter?’, 
’hur kan dessa händelser förstås och berättas’. Intrigen handlar om att tjänstepersonens 
skavningar nådde en brytpunkt, peripetin, i samband med försäljning av fastigheter på 
Albyberget. Denna konfliktsituation innebar en brytpunkt eftersom vissa av de skavningar 
som hade framkommit i yrkespraktiken uttrycktes i en offentlighet. De narrativa tekniker 
som används för att återberätta denna brytpunkt är dels min egen beskrivning av 
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konfliktsituationen och dels röster från intervjuer som ställts samman i en fiktiv 
konversation. Konversationen har aldrig ägt rum, annat än i denna studie, utan består av ett 
urval av citat från intervjuer vilket i ett par fall har kompletterats med utklipp från 
kommunala dokument om Botkyrkas upplevelsesatsning.  

Som Czarniawska (2014, s. 167-168) framhåller finns det risker med att ge utrymme för 
’röster från fältet’. Om forskarens avsikt är att ’neutralt’ återge vissa röster för att bidra till 
en bredare representation inom ett visst sammanhang kan det vara mer rimligt att denne 
lämnar forskningen och istället skapar plattformar för dem som är ’tystade’ att komma till 
uttryck. 84  Utifrån denna uppmaning närmar jag mig en riskzon i och med att låta 
intervjumaterial redovisas i en fiktiv konversation. Det finns två huvudsakliga motiv med 
att göra detta.  

När jag genomförde intervjuer strävade jag, mer eller mindre medvetet, mot att förmå 
respondenter att ge sin syn på vissa av de skavande känslor jag själv bar på. Det som 
uttrycktes vid intervjuer innebar därmed i sig inte radikalt ny kunskap för mig. Däremot var 
känslan att vissa av respondenterna ’satte ord’ på mina egna skavningar på ett tydligare och 
mer stringent sätt än vad jag själv hade förmått inom min yrkespraktik. Det var uppenbart 
att jag fick förmånen att möta genuina autobiografier som hade förmågan att berätta om 
deras liv, vardag och samhällssyn på ett för mig stilistiskt intresseväckande sätt. Detta 
kvalitativa material ville jag dela med mig av utan att redigera om det för mycket.   

Trots ovan motivering om materialets kvalitet kan det ses som problematiskt att jag 
använder intervjumaterial i en fiktiv konversation. Det kan argumenteras för att det finns ett 
ojämlikt maktförhållande där jag som tjänsteperson och doktorand exploaterar ’andras’ 
röster för egen vinning i form av att i denna studie skriva mitt ’eget porträtt’ (Ellingson & 
Ellis, 2008, s. 445). Den typen av invändningar bemöter jag genom att påminna att ’den 
andre’ i detta fall utgörs av ett antal medborgare som kan ses som mina ’uppdragsgivare’ i 
rollen som tjänsteperson. Det jag vill utvinna genom att använda intervjumaterial i en fiktiv 
konversation är att framhålla värdet av att närma sig olika typer av röster som 
tjänsteperson, även röster som kan uppfattas som ifrågasättande av de uppdrag, projekt och 
verksamheter en är involverad i.  

Med dessa argument, och i linje med studiens metodologiska inriktning mot ’framkallande 
narrativ’, framhålls att intervjumaterialet används för att uppmuntra diskussioner om 
planeringspraktik situerad i ständiga konfliktpunkter och motsättningar.   

Jag vill passa på att framhålla att i skrivande stund har relativt många år har passerat från de 
skavande situationer som beskrivs i det empiriska materialet – och ett par år har passerat 
från det att intervjuer genomfördes - är min egen bedömning att de röster som framförs i 
den narrativa konversationen är mycket väl uppmärksammade inom den kommunala 
organisationen. Det gäller i synnerhet de verksamheter som berörs i det autoetnografiska 
materialet som för mig ligger i framkant när det gäller att ständigt anpassa och justera 
verksamheter utifrån identifierade behov och utmaningar lokalt och i omvärlden. Den 
fiktiva konversationen borde därför inte inrymma överraskningar för någon inom min egen 
yrkespraktik. Även för den läsare som tycker att dessa utsagor är ’självklara’ är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84	  Ett	  bra	  exempel	  på	  en	  verksamhet	  med	  denna	  inriktning,	  är	  mediehuset	  Fanzingo	  med	  säte	  i	  Subtopia.	  Se	  vidare	  
http://fanzingo.se/	  (2017-‐09-‐12)	  
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uppmaningen att i så fall fundera kring hur kommunala tjänstepersonen kan agera i 
framtida situationer för att uppmärksamma röster som är av potentiellt starkt värde för det 
kommunala uppdraget men som av någon anledning inte uppmärksammas tillräcklig väl 
vid en viss tidpunkt. Detta återkommer jag till i kapitel 6: ’Mot en seismologisk 
planeringspraktik’. 

Avslutningsvis framhålls att det inte är ren rådata som presenteras. Det har gjorts språkliga 
korrigeringar för att öka läsbarheten, exempelvis har ord som ’liksom’ och ’bla bla’ 
sorterats bort. I nästan samtliga intervjuer har indelningar i stycken gjorts när svaren har 
varit långa, i vissa fall upp till ett par sidor transkriberad text. Det betonas att det är mindre 
korrektur som har gjorts utöver dessa justeringar. Vidare är citaten anonyma. Jag har även 
redigerat bort namnen på vissa verksamheter inom upplevelsesatsningen, eftersom det är 
mina skavningar i relation till cirkulerande narrativ på platsen som intresserar mig snarare 
än vissa specifika verksamheter. Att helt tar bort namn på verksamheter har inte varit 
möjligt för att citaten ska vara möjliga att förstå.    

Tillvägagångssätt för diffraktion 
Utöver att reflektera-över-handling är ambitionen att göra ett närmande av en diffraktiv 
forskningsprocess. Avsikten är att belysa subjektets ’inveckade’, relationella egenskaper, 
och det nås genom att närma sig narrativa konversationer där olika perspektiv möts. I 
studien har det konkret utförts genom att använda olika typer av empiriska material där 
både ’positiva’ och ’problematiska’ berättelser ges plats såväl som motsatta teorier om 
’god’ planering, hur ’saker funkar’, vad som är ’rätt’ enligt en förståelse av subjektet. Som 
forskare har de diffraktiva inslagen handlat om att uppmärksamma och stå kvar i de 
skavningar som ryms i forskningsarbetet. För att ge ett exempel har jag skrivit ned 
skavningar när de kommit till mig i forskningsarbetet. I vissa fall har jag diskuterat 
skavningar med handledare, doktorandkollegor och andra människor min omgivning.  

Rollen som kommundoktorand 
Denna studie har jag genomfört som kommundoktorand. Det praktiska forskningsarbetet 
har genomförts parallellt med arbetet i kommunen. Innebörden av det är att jag i rollen som 
tjänsteperson är en del av ’insidan’, det vill säga fältet som jag som forskare försöker närma 
mig från ’utsidan’. Utöver att tillhöra både ’insidan’ och ’utsidan’ är studien genomförd 
enligt en abduktiv forskningsprocess där teori och empiri varvas. I detta avsnitt följer en 
diskussion om vägval i relation till rollen som kommundoktorand och det material som jag 
har framkallat, (åter)berättat och reflekterat kring i en abduktiv forskningsprocess. För delar 
av diskussionen tas stöd i Vähämäki (2017) som likt forskningsupplägget i denna studie har 
forskat om sin egen organisation inom en svensk offentlig sektor.  

Vähämäki (Mosse, 2005, s.163, refererad i Vähämäki, 2017, s. 62) framhåller att det kan 
vara problematiskt att forska om sin egen organisation då gränserna mellan 
samhällsvetenskaplig forskning och levd erfarenhet kan bli otydliga. Problematiken ligger i 
att som tjänsteperson vara ’deltagare inifrån’ och som forskare agera ’utifrån’ praktiken. 
Jag tar här stöd i studiens autoetnografiska inramning som uppmärksammar att forskarens 
erfarenheter, känslor, kunskaper och andra faktorer påverkar forskningsarbetets inriktning 
och genomförande (Ellingson & Ellis, 2008; Ellis, 2004; Ellis et al., 2011;).   
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Jag börjar med att diskutera empiriska vägval. Ellis et al. (2011) förklarar att när den 
autoetnografiske forskaren framkallar och (åter)berättar personlig erfarenhet och minnen 
kan det innebära att delar av forskarens sociala nätverk blir deltagare – implicit eller 
explicit – i det personliga autoetnografiska materialet. Därför kräver autoetnografisk 
forskning en relationell forskningsetik där forskaren behöver fundera över olika relationella 
aspekter av sitt arbete, mer konkret handlar det exempelvis om att ta ställning till när olika 
’deltagare’ i berättelsen som tillfrågas om sin ’medverkan’ och sin ’roll’.    

I empiriavsnittet om framväxten av Botkyrkas upplevelsesatsning används egna minnen, 
kommunala dokument och andra texter. Här framkommer indirekta deltagare i form av 
ledande politiker och tjänstepersoner samt tongivande lokala företag, föreningar och 
nätverk. I empiriavsnittet om mitt arbete som tjänsteperson används egna minnen, 
kommunala dokument och andra texter. Även här framkommer indirekta deltagare i form 
av ledande politiker och tjänstepersoner samt tongivande lokala företag, föreningar och 
nätverk. I empiriavsnittet om konfliktsituationen som berörde försäljning används 
huvudsakligen intervjuer. Här framkommer citat från intervjudeltagare i form av personer 
engagerade i nätverket Alby inte till salu.  I arbetet med att framkalla denna empiri 
framhålls följande:  

I samband med intervjuer har jag varit öppen med att jag är kommundoktorand, det vill 
säga att jag genomför forskningsstudier inom ramen för min tjänstgöring i Botkyrka 
kommun. Se vidare “Intervjuer”. 

I samband med insamling av material såsom kommunala dokument har urvalet varit 
selektivt. Konkret har jag sökt efter skrivelser som jag visste existerade inom ramen för 
rollen som tjänsteperson. Se vidare ”Kommunala dokument och andra texter” 

I samband med framskrivning av yrkesmemoar utgår jag ifrån personliga minnen med stöd 
i kompletterande kommunala dokument och andra texter. Därmed är det min egna selektiva 
framställning av de händelser, processer och aktörer som berörs som framställs. Se vidare 
“Yrkesmemoar”  

Utöver att framhålla innebörden av att vara kommundoktorand i relation till insamling av 
empiri som jag gör ovan framhåller Ellis (2011) att den autoetnografiske forskaren i vissa 
situationer behöver ge både direkta eller indirekta deltagare i det autoetnografiska 
materialet möjlighet att lämna respons på vad som sägs och hur de känner kring det efter 
genomförd empirisk insamling. I andra situationer är det nödvändigt att skydda deltagares 
privatliv genom att utesluta eller skriva om vissa personliga erfarenheter. I denna studie har 
inte deltagare getts möjlighet att ge respons på materialet med följande motivering:  

I studien eftersträvas ett relevant forskningsnarrativ utifrån en kommunikativ ’aktiverande’ 
aspekt (se längre ner i detta avsnitt) snarare än återgivning av precisa detaljer. Strategin har 
därför varit att sortera bort händelser, aktörer och personer som kan generera direkt 
uppenbara etiska problem, exempelvis att enskilda respondenter kan ’spåras’ i det 
empiriska materialet.  

I relation till konfliktsituationen om försäljning av fastigheter på Albyberget har hänseende 
tagits till att vissa intervjudeltagare vid detta tillfälle stod under polisiärt skydd. Eftersom 
försäljning av fastigheter inte är av primärt intresse för studien har intervjuer med politiker 
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och tjänstepersoner exkluderats från det autoetnografiska materialet. Däremot har dessa 
röster varit indirekt närvarande i arbetet med yrkesmemoaren.  

Albybor som återges genom citat är anonymiserade. Vidare redovisas intervjumaterial i 
form av en fiktiv konversation som aldrig har ägt rum. Vissa intervjudeltagare hänvisar 
dock själva i materialet till sin egen unika roll i de omdiskuterade händelserna. 
Bedömningen görs dock att anonymiseringen och redovisningsformen är tillräcklig för att 
inte utomstående personer ska kunna identifiera intervjudeltagare. Om det trots allt sker 
behöver det inte ses som ett etiskt dilemma eftersom det som framförs vid intervjuer i stort 
har kommunicerats i olika mediekanaler. Vid två fall har dock ’ledtrådarna’ till enskilda 
respondenter varit starka. I samråd med dessa två respondenter redigerades 
intervjumaterialet så att detaljer om exempelvis yrke och bostadsort togs bort. Kontakten 
skedde skriftligen via e-post.  

Ledande politiker och tjänstepersoner utgör ett visst dilemma för mig. Dessa företräder en 
organisation där transparens och insyn råder. Därmed kan det ses som oproblematiskt att 
använda transkriberat intervjumaterial – vilket dock har tagits bort av andra skäl (se ovan). 
Vidare kan det ses som oproblematiskt att använda diarieförda handlingar och citat från 
sekundärdata, exempelvis utklipp från rapporter och media. Dilemmat utgörs därmed inte 
av rent formella etiska aspekter. I rollen som tjänsteperson i Botkyrka har jag, eller har haft, 
yrkesmässiga kontaktytor med nästan samtliga aktörer och personer som framgår i empirin. 
Bland annat framkommer en tidigare nära och omtyckt kollega i form av utklippta citat från 
sekundärdata. Vidare framkommer en nyckelaktör inom denna satsning som är en tidigare 
uppdragsgivare och anledningen till att författarens ’resa’ i Botkyrka överhuvudtaget 
startade. Dessutom framkommer ett par ledande politiker och chefer som jag har uppskattat 
mycket som uppdragsgivare och ledare. Det hade kunnat ses som mer rakt, öppet och ärligt 
om författaren hade framfört sina personliga skavningar direkt till dessa kollegor istället för 
att ta omvägen att skriva en avhandling om dessa. Det är ett ifrågasättande som jag håller 
med om. Det som jag framhåller som förklaring, men inte försvar, är att mina skavningar 
såsom de uttrycks i detta empiriska material inte i tillräckligt hög grad tillvaratogs i min 
yrkespraktik, inte minst av mig själv. Därför vill jag i denna avhandling framhålla värdet av 
skavningar som en ingång för att hantera en yrkespraktik som dagligen är involverad i 
etiska dilemman av olika slag.  

Utöver bedömning av forskningsetiska frågor görs nu bedömning av empirins 
’tillräcklighet’, det vill säga hur bedömningen gjordes att sluta samla empiriskt material. 
Eftersom autoetnografi handlar om att skriva fram ett personlig narrativ behöver författaren 
göra en bedömning av om de skavande känslor, minnen och erfarenheter som framkommer 
i det autoetnografiska materialet är tillräckligt väl återgivna. En sådan bedömning är svår 
att göra med utgångspunkt i subjekt-i-process (se kapitel 2). Vad författaren upplever som 
ett ’fast’ minne vid ett visst skede av avhandlingsarbetet kan vid en annan tidpunkt ha 
transformerats till ett annat efterkonstruerat minne. I studiens fall är avsikten att göra ett 
’framkallande narrativ’ (Ellingson & Ellis, 2008). Med det menas att forskaren inte enbart 
fokuserar på att exempelvis göra en ’objektiv’ analys av något utan att forskaren även har 
en viss intention att ett specifikt sammanhang ska påverkas på ett visst sätt med ett 
forskningsnarrativ. Forskaren behöver då göra bedömningar av om narrativet är tillräckligt 
för att ’framkalla’ grund för en specifik förändring, i studiens fall att ge en bild av en 
tjänstepersons vardagliga skavningar med syfte att diskutera praktisk klokhet inom 
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planering utifrån ett antagande att denna praktik är situerad i friktioner mellan förenklingar 
och stökigheter. Det är därmed inte en total bild av studiens fall som framkommer i 
empirin, snarare fungerar materialet som en ’temperaturmätning’ av ett subjektivt tillstånd 
vid en viss tid och plats för att ge en bild av skavningar i planering. Ambitionen är att med 
stöd i teori kunna diskutera hur skavningar kan och bör hanteras. Min bedömning är att 
empirin är tillräcklig utifrån en ’aktiverande’ aspekt för att åstadkomma detta. 

Genom avhandlingen görs en viss narrativ iscensättning med hjälp av en viss intrig och 
berättandetekniker som samtidigt utesluter något annat. Det som har uteslutits är orsakat av 
både medvetna val och omedvetna bortträngningar. När det gäller medvetna val har jag 
exempelvis uteslutit att titta på hur hegemoniska policybegrepp som ’kreativitet’ tränger ut 
den lokala kreativiteten till förmån för en viss typ av kreativitet som anses passa in i 
policybegreppen, eller att med stöd i teori om gentrifiering visa den utträngning som sker 
av resurssvaga grupper när geografiska områden planeras och omstöps för en viss typ av 
resursstark kreativ klass, eller hur protestnätverket i Alby kunna ses som ett platsspecifikt 
uttryck för globalt framväxande sociala rörelser som utifrån rättvisesträvanden och med 
aktivistiska tekniker driver kamp mot bortträngning, alternativt upplevelsesatsningen som 
ett ’best practice’ kring platsutveckling och platsmarknadsföring i en tid av ökande 
konkurrens (se nedan diskussion hur studiens analytiska intresse och inriktning i praktiken 
formades). När det gäller omedvetna bortträngningar är detta svårare att resonera kring. För 
inte länge sedan var det en kollega som framkallade en skavning hos mig genom att fråga 
varför jag valt att tittat på konflikten i de norra kommundelarna eftersom det ju blir 
ytterligare en berättelse om ’miljonprogrammet’ och ’förorten’. Varför tittade jag inte 
istället på en annan för Botkyrka samtidshistorisk händelse som ägde rum ungefär samtidigt 
som den framväxande konflikten kring försäljning av fastigheter på Albyberget, det vill 
säga Tullingepartiets namninsamling för en kommundelning. Kollegan uttryckte att det 
hade varit mycket intressant att studera drivkrafter och intentioner bakom 
kommundelningen eftersom detta initiativet togs av människor boende i de södra 
kommundelarna där ’etniska svenskar i villor’ snarare än miljonprogrammets 
internationella befolkningsstruktur är dominerande. Det var en tanke som jag hade haft men 
som jag trängt bort vilket denna kollega fick mig att tänka på.   

Detta för mig vidare till studiens reflexiva inslag som är grundläggande i autoetnografisk 
forskning. För att uppnå en mer ’avancerad’ diffraktion behöver forskaren träda in i 
’narrativa konversationer’. Detta har uppnåtts genom att olika empiriska material och 
teoretiska resurser använts. Samtidigt hade en mer kollaborativ och kollektiv 
forskningsprocess kunnat öppna upp för ännu fler situationer där material prövas och bryts 
mot varandra diffraktoriskt för att kunna ’konversera’ med tricksterobjekt (Haraway, 
1997;1998). En risk med studiens tillvägagångssätt är att avhandlingsarbetet är ganska 
introvert. Utöver vägledning från handledare, kommenterar på delar av avhandlingen från 
min chef, samtal med doktorandkollegor, arbete med empiriskt material och teori samt 
mina ’inre’ resonemang med indirekta deltagare i studien såsom kollegor och vänner har 
avhandlingens diffraktionssprocess tagit form inom mig som forskare. Vidare har jag i 
rollen som forskare, liksom de allra flesta forskare och planeringspraktiker, en inre och 
yttre press att klara av arbetet inom vissa tidsramar. Det innebär att jag  många gånger har 
trängt bort skavande känslor av karaktären ’finns det alternativa bortträngda analytiskt 
intresse som vore bättre?’. Istället för att stanna upp vid denna typ av frågor alltför länge 
har jag med ett ’ignorant’ förhållningssätt strävat mot att förenkla saker och att hitta en väg 
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framåt för att bli klar inom vissa tidsramar snarare än att vara lyhörd för ’det andra’. Det är 
alltså osäkert om studiens reflektion-över-handling har övergått till diffraktion. Givetvis är 
det en svår fråga att besvara eftersom det som kan äga rum, i takt med forskningsprocessen, 
är att forskarens ’veckningar’ förändrats så att det som framstår som en skavande känsla av 
oro vid en tidpunkt omvandlats till känslan av självklarhet vid ett annat skede i 
avhandlingsarbetet. För att avgöra om studien diffraktoriskt når tricksterobjekt kan 
skavningar fungera som indikator eftersom det betyder att ett tricksterobjekt kan vara nära. 
Eftersom sådana känslor har varit mycket närvarande i arbetet med studien, vilket också 
återspeglas i den abduktiva forskningsprocessen (se vidare nedan) kan det ses som en signal 
om att reflektionsprocessen i denna studie har varit ’tillräcklig’ utifrån ett diffraktoriskt 
perspektiv inom ramarna för tid, resurser, personligt intresse, teori och andra faktorer som 
har bidragit till att rama in den narrativa iscensättning som denna studie utgör. 

Utöver att framkalla, (åter)berätta och självreflektera om skavningar i planering är det 
viktigt att framhålla att rollen som kommundoktorand har haft stark betydelse för studiens 
grundläggande intresse och inramning där jag å ena sidan har varit direkt påverkad av 
yrkespraktiken och å andra sidan försökt att förhålla mig till detta som forskare.     

Redogörelse för den abduktiva forskningsprocessen 
Här beskrivs hur jag landade i det analytiska intresset för skavningar i planering, utöver 
bakgrunden till studien som beskrivs i kapitel 1. Det gör jag genom att reflektera kring för 
mig relevanta inslag i den abduktiva forskningsprocessen. 

Som tjänsteperson uppstod det situationer då jag kände tvivel och dilemman i förhållande 
till mitt uppdrag. Något kändes problematiskt i kommunens visioner och arbetssätt i 
relation till de frågor jag hade varit direkt eller indirekt involverad i men vad som i så fall 
skulle ha varit en ’bättre’ planering och agerande hade jag svårare att formulera. Tvärtom 
om kände jag att min arbetsplats bestod av mycket kompetenta och kloka kollegor som 
hanterade svåra samhällsfrågor och där jag nästan varje dag lärde mig något nytt och själv 
bidrog till stärkta verksamheter och projekt. När varken mina egna tankeprocesser, bollning 
med kloka kollegor, coachning av ledarskapskonsulten eller mitt konkreta vardagliga arbete 
för att åstadkomma verksamheter i en ’bättre’ riktning löste upp mina knutar sökte jag mig 
till forskarstudier. Det var inte självklart val. Det som kan ses som mer effektivt är gripa tag 
i ’problemet’ och framgångsrikt lösa detta i den operativa verksamheten alternativt att söka 
sig mot andra arbetsuppgifter inom den organisation en verkar i eller helt nya utmaningar i 
arbetslivet. För min del var det dock något som höll mig kvar. Trots inslag av tvivel har jag 
arbetat cirka tio år i Botkyrka kommun. Det kan bero på att jag med tiden har utvecklat ett 
slags beroende till alla de samhällsproblem, etiska dilemman, kloka kollegor, tydliga 
chefer, politiska ledare och innovativa organisationer och företag, som jag står nära. Jag har 
så att säga alltmer börjat införliva tanken att stå i de motsättningar som den kommunala 
tjänstepersonen och planeraren, kanske mer än många andra yrkeskategorier, exponeras för. 
Det är en insikt som nog har funnits med mig från start inom den kommunala 
yrkespraktiken men som jag alltmer börjat sätta ord på och uppvärdera både i denna studie 
och i mitt arbete. Vägen dit inom ramen för denna studie var inte spikrak. 

Initialt var inriktningen att göra en mer traditionell studie genom att anta en forskarroll där 
världen ’utanför’ forskaren undersöks. I den ursprungliga forskningsplanen framgår olika 
delprojekt som bland annat berör hemkänsla och platsattraktivitet i en ojämlik 
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huvudstadsregion. Den tanke som nog var mest dominerande hos mig vid uppstarten av 
studierna var att skriva om kommunens satsningar på kultur, upplevelser och 
platsmarknadsföring utifrån en postkolonialt inspirerad ansats för att visa hur kommunen 
attraherar kreativa aktörer ’utifrån’ för att ladda platsens attraktivitet. Det upplevda 
problemet hos mig, för att göra det enkelt, var att de aktörer som attraherades utifrån till 
stor del utgjordes av en kulturell medelklass från innerstaden – inklusive mig själv – 
samtidigt som dessa aktörer inte interagerade med platsens befintliga kreativa aktörer och 
medborgare i tillräckligt hög grad. De satsningar jag jobbade med fungerade som ett 
kommunikativt koncept för att stimulera ’kulturell gentrifiering’ som övergick i strävanden 
mot mer handfast gentrifiering i form av försäljning av fastigheter på Albyberget. Det 
verkade som att kommunen inklusive jag själv planerade för någon annan än de som bor, 
lever och verkar på denna plats men samtidigt exploaterade platsen och den unga och 
internationella befolkningen.   

Dessa typer av känslor stod inte oemotsagda inom mig själv. Jag hade, och har, ett intresse 
och engagemang för kulturens roll i samhällsutvecklingen och en insikt om att just kultur är 
en mänsklig arena i ständig förändring. Gränserna för vad som är kulturell appropriering 
eller ett kulturmöte kan vara svår att dra och beror på betraktarens utsiktspunkt. Precis på 
samma sätt är platser och städer under ständig förändring där faktiska och upplevda 
konsekvenser skapar ständiga konfliktpunkter. Utifrån ett sådant förhållningssätt var 
känslan att det som jag och mina kollegor var sysselsatta med på dagarna handlade om att 
pragmatiskt planera och konkret hantera nationella och regionala utmaningar kopplade till 
ojämlika utvecklingsförutsättningar som påverkar Botkyrkas norra kommundelar samt de 
som bor, lever och verkar där negativt i relation till andra mer resursstarka delar av 
regionen och landet. Det är inte en lätt planeringsuppgift och jag kände en ödmjukhet inför 
de ansträngningar som gjordes av politiker, tjänstepersoner och externa aktörer, bland annat 
inom de initiativ jag var involverad i. Alternativet hade kunnat vara en ’låt gå’-politik och 
då kan det ses som mer värdefullt att igångsätta en strategisk och operativ färdväg utifrån 
de situerade perspektiv, kunskaper, idéer, resurser, aktörer som fanns tillgängliga vid en 
viss plats och tidpunkt. Som nybliven doktorand fanns det helt enkelt en möjlighet att 
skriva fram det goda exemplet om hur kultur och kreativitet kan användas som verktyg för 
platsutveckling i relation till olika maktstrukturer i samhället.     

När jag arbetade med forskningsplanen 2013 kom jag i kontakt med två forskare som 
planerade ett forskningsprojekt just i Botkyrka om försäljning av fastigheter på Albyberget. 
I rollen som tjänsteperson bokade jag möten med berörda politiker och tjänstepersoner för 
en intervjustudie om denna händelse. Jag deltog även själv vid intervjuer. En tid senare, 
genomförde jag egna intervjuer med Albybor som berörde både försäljning av fastigheter 
och upplevelsesatsningen. I takt med att intervjuerna genomfördes var känslan att 
intervjuerna satte ord på saker som jag som tjänsteperson redan hade upplevt som ’svaga 
signaler’ - vilket då inte var ett för mig känt begrepp. I princip allt som sades kändes på ett 
något sätt redan bekant för mig: om politikers intentioner att trots tuffa utmaningar förändra 
platsen Botkyrka mot det bättre, om tjänstepersoners dagliga arbete med att ta fram sakliga 
och kvalitativa beslutsunderlag till politiken och se till att politikens vilja genomförs på ett 
effektivt och demokratiskt sätt, om Albybors känsla att kommunen trots sina 
ansträngningar inte är helt med på noterna. De friktioner som framkom vid intervjuer 
bekräftade helt enkelt de bilder som jag redan bar inom mig. Det var Albybornas röster som 
väckte starkast känslor hos mig, inte nödvändigtvis för att jag ensidigt såg dem som 
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representationer av den ’sanna’ bilden eller det ’rätta’ agerandet, utan för att dessa röster 
hade levt som bortträngda signaler hos mig själv, och enligt mig inte hade 
uppmärksammats tillräckligt väl av den kommunala organisationen – trots att det fanns 
tydliga politiska intentioner och mål att den kommunala förvaltningen skulle göra just 
detta. 

I samband med ett av mina första handledarmöten gick vi igenom resultat från genomförda 
intervjuer. Jag förklarade att jag hade inslag av frustration eftersom intervjuerna inte hade 
lärt mig så mycket nytt. Som tjänsteperson var jag så att säga redan medveten om mycket 
av det som uttrycktes vid intervjuerna. Mina två handledare föreslog att vi skulle ta en kort 
paus och samtidigt förflytta handledarmötet från ett kontorsrum till en seminariesal. Väl på 
plats sa de; ’berätta, vad är det du känner’. Jag förklarade att jag inte förstod varför jag inte 
hade agerat på mina skavningar. Samtidigt hade jag svårt att precisera vad som i så fall 
hade varit rätt agerande. Något kändes problematiskt i kommunens visioner och arbetssätt i 
relation till de frågor jag hade varit direkt eller indirekt involverad i men vad som i så fall 
skulle ha varit en ’bättre’ planering och agerande hade jag svårare att formulera. Tvärtom 
om kände jag att min arbetsplats bestod av mycket kompetenta och kloka kollegor likväl 
som politiker. En av handledarna tecknade då en bild på whiteboardtavlan med olika hastigt 
utsatta punkter, linjer och cirklar som överlappade varandra. Sedan ställde sig handledarna 
på varsin sida av tavlan och pekade, ungefär som två bugande kypare som visar upp menyn 
på en fin restaurang, och förklarade att planeraren befinner sig på en av punkterna, i olika 
konfliktlinjer, som ger en viss utsiktspunkt för vad som är rätt att göra i olika situationer. 
Uppmaningen var, att om jag vill förstå varför skavningar har uppstått och hur de kan och 
bör hanteras behöver jag vända mig innåt. Därmed lades studien om. Detta möte innebar ett 
slags peripeti i forskningsprocessen. Därefter har jag, i samtal och interaktioner med mina 
handledare, en vän, en doktorandkollega, kollegor i kommunhuset, forskningskurser, 
inläsning av litteratur och andra faktorer i min omgivning, byggt upp en färdriktning för att 
säga något om det något svårfångade intresset för skavningar i planering. 

Från en känsla att mitt agerande som tjänsteperson hade kunnat göras ’bättre’ i vissa 
situationer sökte jag mig till teorier om olika typer av sätt att agera som planerare. De tre 
planeringstyper som identifierades bidrog till att benämna hur jag själv hade agerat i olika 
situationer och vad som med vägledning i dessa ideal och etiska ramverk är en ’god’ 
planering. Samtidigt besitter en planerare flera kunskapsformer än teorier och ideal, vilket 
jag påmindes om i samband med en föreläsning om praktisk kunskap inom ramen för mina 
studier. Det var ett område som jag hade stött på tidigare. Under första eller andra året i 
mitt arbete tog jag kontakt med stiftelsen Framtidens kultur vilket resulterade i ett 
seminarum om praktisk kunskap inom det kulturpolitiska fältet. Med inspiration från fältet 
praktisk kunskap blev jag av mina handledare introducerad till teorier om reflekterande 
praktiker och Aristoteles begrepp praktisk klokhet. Detta intresse blev ännu mer levande 
och relevant i samband med mitt slutseminarium då filosofen Jonna Bornemark med ett 
brett och djupt intresse för praktisk kunskap var opponent. För att självreflektera kring hur 
människor riktar sin blick och ramar in situationer blev jag uppmanad att ta del av 
poststrukturell subjektteori. Det är ett fält som inledningsvis kändes mycket svårforcerat 
och långt ifrån klarspråksgranskade tjänsteskrivelser i den kommunala vardagen. Efter en 
tid började jag dock få en grundläggande känsla och förståelse för området och insikten om 
att subjekt kan ses som något ofullständigt och samproducerat i ständig rörelse och 
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friktioner. Därmed skapades slutligen en sammansättning för studien som tog utgångspunkt 
i de skavande känslor som upplevts inom tjänstepersonspraktiken.  

Vidare, för att kunna ta utgångspunkt i min egen praktik, blev jag introducerad för 
autoetnografiskt skrivande som forskningsmetod. Att skriva om min egen praktik har varit 
en mycket svår uppgift. Det har hos mig aldrig funnits ambitioner att gestalta mig själv i 
världen genom text. Särskilt ovant har det varit att skriva i jag-form vilket skiljer sig åt från 
att författa ’icke-personliga’ texter som tjänsteskrivelser och rapporter. Dessutom har det 
varit svårt att minnas och skriva fram specifika yrkesminnen på ett korrekt och tydligt sätt. 
Många gånger har jag ställt frågan till mig själv om ett visst skavande minne är alltför 
obetydligt för att ha ett värde eller om det är korrekt återgivet. Skrivprocessen har 
underlättats av att jag med stöd i olika teoretiska linser och empiriska material har kunnat 
framkalla minnen från min praktik.  

För att summera har den abduktiva forskningsprocessen för mig inkluderat följande 
tongivande inslag och vändningar: Utifrån personliga skavningar från min yrkesvardag har 
det skrivits fram ett autoetnografiskt material om olika yrkessituationer. Med ett induktivt 
förhållningssätt har jag försökt att se mönster i dessa situationer. Det mönster jag har sett är 
att det har framkommit flera olika typer av skavningar i min yrkespraktik som jag många 
gånger har sorterat bort och i andra fall försökt att hantera i den operativa dagliga 
verksamheten. Däremot har jag mycket sällan på ett mer systematiskt sätt reflekterat kring 
mina skavningar för mig själv eller tillsammans med kollegor. Detta vidareutvecklade jag 
som forskare deduktivt genom att pröva olika teoretiska linser på mitt agerande och mina 
skavningar. Att jag slutligen skulle landa i skavningars värde som ’svaga signaler’, och att 
detta existerade som en diskussion inom organisationsteori (Weick, 2016), var något som 
blev synligt för mig mycket sent i forskningsprocessen. Det var också i samband med detta, 
och med stöd i poststrukturell subjektteori, som jag kunde återgå till vissa situationer i 
empirin och dra slutsatser om konsekvenserna av att trycka bort skavningar och svaga 
signaler eftersom dessa är förnimmelser om tricksterobjekt i stökigheterna som annars kan 
vara svåra att när planeraren med nödvändighet förenklar saker.  

Mot ovan framhålls att jag i rollen som kommundoktorand har burit med mig 
yrkeserfarenheter och sociala relationer inom det kommunala planeringsfältet som har haft 
avgörande betydelse för studiens inramning och genomförande för att framkalla, 
(åter)berätta och självreflektera kring skavningar i planering. Samtidigt har jag, likt 
Vähämäki (2017), ansträngt mig för att uppnå en neutral distans som forskare (Baszanger 
& Dodier 1997, s. 9-34). Jag har försökt att göra vad som kan beskrivas som en objektiv 
analys av skavningar i planering. Det har skett genom att min yrkespraktik ’innifrån’ 
undersöks genom autoetnografisk metod vilket har framkallat ett empirisk material som jag 
med forskarens perspektiv ’utifrån’ har studerat genom att anlägga olika teoretiska linser. 
Detta kan med stöd av Irvine och Gaffikin (2006) uppnås genom att först skapa access till 
praktiken (getting in), sedan forska om praktiken (getting on) och därefter träda ut från 
praktiken (getting out). I studiens fall har ordningsföljden, likt Vähämäki (2017), varit 
annorlunda. Jag har, utifrån en ständigt pågående access till den kommunala praktiken, 
försökt att göra tillfälliga utskjutningar i ett ’objektivt’ forskningsarbete ’utifrån’, som 
visserligen avslutas i och med denna studies genomförande men som samtidigt löper vidare 
och förhoppningsvis fortplantar sig i den kommunala praktiken som jag fortfarande är del 
av.  
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Bilaga C: Intervjuguide  

Nedan följer intervjuguide. Block 1 användes i samband med intervjuer med Botkyrka 
kommun, Botkyrkabyggen, Alby är inte till salu. Samtliga block genomfördes endast med 
personer engagerade i nätverket Alby är inte till salu.  

 
Introduktion	  	  
Kort	  presentation	  av	  mig	  –	  kommundoktorand	  (Botkyrka/KTH).	  Inspelning.	  Kontakt	  tas	  om	  jag	  
använder	  citat	  med	  namn	  –	  i	  annat	  fall	  anonyma	  citat.	  	  
	  
Block	  1:	  Försäljning	  av	  fastigheter	  på	  Albyberget	  	  	  

• Roll?	  En	  kort	  presentation	  och	  bakgrund	  av	  din	  position/roll	  i	  Botkyrka	  kommun	  /	  
Botkyrkabyggen/	  Alby	  är	  inte	  till	  salu	  och	  din	  roll	  i	  försäljning	  av	  fastigheter	  på	  
Albyberget/protestnätverket	  	  	  	  

• Bakgrund	  och	  motiv?	  Försäljningen	  av	  fastigheterna	  på	  Albyberget	  /	  Alby	  är	  inte	  till	  salu	  	  
- Försök	  att	  berätta	  kronologiskt	  	  	  

• Varför	  uppstod	  en	  konflikt	  kring	  försäljningen?	  	  
- Vad	  var	  orsaken/rna?	  	  
- Hur	  påverkades	  ni	  av	  konflikten?	  	  
- Hur	  agerade	  ni	  gentemot	  kommunen/	  Botkyrkabyggen/Alby	  är	  inte	  till	  salu?	  	  
- Hur	  uppfattar	  ni	  de	  kommunala	  organisationernas/nätverkets	  förhållningsätt	  och	  

strategier?	  	  
• Vad	  hade	  kunnat	  göras	  annorlunda?	  Vad	  är	  din	  reflektion	  i	  efterhand?	  	  

	  	  	  	  	  	  
Block	  2:	  Kultur	  och	  upplevelser	  i	  Alby	  
Nu	  ska	  jag	  delvis	  byta	  perspektiv.	  I	  ett	  debattinlägg	  från	  kso	  i	  samband	  med	  konflikten	  framhålls	  att	  
försäljningen	  är	  en	  del	  av	  en	  långsiktig	  strategi	  för	  att	  tillvarata	  och	  utveckla	  platsen	  Alby.	  Bland	  annat	  
framhålls	  satsningar	  på	  kultur	  och	  upplevelser.	  	  

• Hur	  tänker	  du	  spontant	  kring	  kultursatsningar	  i	  Alby,	  exempelvis	  Subtopia,	  Cirkör	  eller	  andra	  
aktörer/projekt/verksamheter?	  

• Tar	  du	  del	  av	  dem?	  På	  vilket	  sätt?	  Varför/Varför	  inte?	  	  
• Hur	  upplever	  du	  att	  Albybor	  generellt	  använder	  kommunens	  kultursatsningar?	  
• Finns	  det	  verksamheter	  eller	  platser	  i	  Alby	  som	  är	  betydelsefulla	  för	  dig?	  	  
• Hur	  ser	  du	  på	  kommunens	  sätt	  att	  marknadsföra	  Alby/Botkyrka	  genom	  bland	  annat	  kultur	  och	  

upplevelser?	  
 	  
Block	  3:	  Syn	  på	  Alby	  och	  Botkyrka	  som	  ’plats’	  
Nu	  ska	  jag	  delvis	  byta	  perspektiv	  igen.	  Utifrån	  det	  vi	  har	  pratat	  om	  skulle	  jag	  vilja	  gå	  vidare	  och	  
diskutera	  Alby	  och	  Botkyrka	  mer	  övergripande.	  	  

• Vad	  är	  Botkyrkas	  kännetecken/egenskaper	  idag?	  	  
• Vad	  skulle	  det	  kunna	  bli	  i	  framtiden?	  För	  vem?	  	  	  
• Vad	  är	  din	  personliga	  ’swot-‐analys’	  av	  Botkyrka	  idag,	  samt	  vad	  det	  skulle	  kunna	  bli,	  givet	  att	  

man	  gör	  på	  rätt	  sätt?	  	  
• Upplever	  du	  att	  kommunen	  har	  kännedom	  om	  Albys	  och	  Botkyrkas	  potential	  och	  arbetar	  på	  

”rätt	  sätt”?	  	  
	  
Avrundning	  	  

• Reflektion	  kring	  det	  vi	  har	  pratat	  om,	  något	  jag	  har	  missat	  att	  fråga	  om?	  
• Sista	  tanke?	  
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