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1. Inledning  

Vallastaden växer fram som en ny stadsdel i 
anslutning till campus Valla vid Linköpings 
universitet. Stadsdelens första delar skall stå 
färdigt redan 2016 och öppnas under sommaren 
som en Bomässa.  

Linköping är en stad som växer och nya bostä-
der, service och livsmiljöer behövs. Att bygga en 
helt ny stadsdel är en stor sak. Fält som länge 
legat öppna skall bli en stadsdel full av männi-
skor, byggnader, tekniska system för vatten, 
energi och avfall, rörelser och aktiviteter. Den 
nya stadsdelen skall också bli bättre än andra. 
Bättre betyder idag ofta mer hållbart. Men håll-
barhet menas då ett levnadssätt där ekologiska 
och ekonomiska resurser förvaltas väl och soci-
ala trygga relation skapas. På så sätt kan även 
kommande generationer leva ett gott liv.  

För att snabbt och smidigt skapa det krävs ge-
nomtänkt planering som leder till hållbar ut-
veckling. I Sverige har kommunerna rätt att pla-
nera hur områden inom kommunen nyttjas, det 
kallas kommunalt planmonopol. Kommunernas 
policyer om hållbar utveckling och andra mål 
integreras i planeringen.  

Planeringen handlar om att skapa förutsättningar 
för att människor kan leva sitt liv hållbart och 
gott. Men det är många olika intressen som möts 
i en stadsdel. Därför gäller det att balansera så att 
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alla som kommer att leva där får goda förutsätt-
ningar att uppfylla sina mål i livet.  

I en stadsdel nära universitet möts många männi-
skor och olika livsstilar. Här kommer livet att 
levas lite annorlunda. Studenter lever här under 
en kortare, intensiv och för många livsavgörande 
fas av sitt liv. De förväntar sig att livet skall 
kunna få vara annorlunda. Tentaperioder be-
stämmer livsrytmen och de ekonomiska priorite-
ringarna följer studentlivets särskilda villkor. 
Men Vallastaden skall inte bara planeras för 
studenterna, här kommer barnfamiljer, gästfors-
kare och de som inte har någon kontakt med 
universitet också att leva.  

Kommunens makt att planera måste därför syfta 
till ett gott liv för så många som möjligt i den 
nya stadsdelen. De tekniska system som byggs in 
i stadsdelen måste stödja människors sätt att leva 
hållbart. Exempelvis måste här finnas lättillgäng-
ligt bredband, smidigsophantering, klimatsmart 
energiförsörjning, vatten av hög kvalitet och 
resurseffektiva transportlösningar för att bara 
nämna några system som får vardagen att rulla.  

Bokens syfte 

Denna rapport har tillkommit i början av plane-
ringen av Vallastaden. Kommunen, som planerar 
och driver utvecklingen av Vallastaden, har bju-
dit in oss på universitet för att bidra till denna 
process på flera sätt. Planering och lokala po-
licyer – främst om hållbarhet – är avgörande för 
hur stadsdelen kan utvecklas.  
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Syftet med den här rapporten är därför att ge en 
kort överblick av den pågående planeringen och 
Vallastadens framväxt, för att kunna diskutera 
och reflektera kring hur den formar hållbarare 
liv.  

Vi vill belysa och fånga upp ett par, för oss, 
centrala teman som vi sett i utvecklingen av 
Vallastaden och i vår forskning om policy och 
planering för hållbarhet. Vi hoppas även att vi 
kan ge idéer och perspektiv till andra stadsplane-
ringsprojekt, både större och mindre, på andra 
orter med och utan universitet. Det som vi hittills 
lärt oss om planeringen och framväxten av Val-
lastaden borde kunna inspirera inte bara oss.     

Bokens upplägg 

Först kommer vi att belysa hur policy och plane-
ringen hänger samman med hur vardagslivet kan 
formas i Vallastaden. Planering av den tekniska 
infrastrukturen sätter ramarna för människors 
vardagsliv och hur lätt eller svårt det kommer att 
bli att leva hållbart i Vallastaden. Det är viktigt 
att i planering och policyutformning utgå från 
människors behov och önskemål att leva ett 
bekvämt och uthålligt vardagsliv. Detta skall 
diskuteras i kapitel två och särskilt relateras till 
planering av energisystem.  

Därefter, i det tredje kapitlet klargör vi något om 
varför kommunerna har en så central roll i plane-
ringsprocessen och vad det betyder för möjlig-
heterna att planera. Här presenteras även över-
gripande hur Vallastaden planeras att utformas.  
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I Sverige är det centralt att planering, liksom 
andra beslut om hur vårt samhälle bättre skall 
utformas, är demokratiska. Demokrati har då två 
betydelser. För det första hur de folkvalda i vår 
represenativa demokrati fattar beslut om plane-
ringen och formandet av vårt samhälle. För det 
andra handlar demokrati om hur medborgarna 
kan vara med och påverka de aktuella besluten, i 
detta fall beslut som rör planeringen av Vallast-
den. Sådana möjligheter för direktpåverkan har 
ökat på senare år och anses i allmänhet vara 
viktiga för att stärka och bredda demokratin. 
Därför har Linköpings kommun valt att på flera 
sätt involvera medborgarna i planeringen av 
Vallastaden. Detta fokuserar vi i det fjärde ka-
pitlet.  

För att skapa ett mer hållbart samhälle är det 
viktigt att skapa förutsättningar för att producera 
energi på ett hållbart sätt och för att hålla energi-
användningen på en låg nivå. I femte kapitlet 
skall vi titta närmare på hur energisystemen har 
planerats hittills. Vilka har deltagit i energiplane-
ringen och vilken betydelse har dialogen med 
medborgarna haft i energiplaneringen?  

Vallastaden ligger i anslutning till universitet och 
studentbostäder planeras bli en viktig och central 
del av området. Därför är även studenternas 
bilder av Vallastaden viktiga och vi har frågat ett 
urval studenter om vad de anser om det nya om-
rådet och hur de vill att det ska utvecklas. Dessa 
idéer och tankar presenteras i kapitel sex.  
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Planering där många olika intressenter inkluderas 
och planeringsprocessen görs mer öppen, kan 
samtidigt medföra en mängd risker. I vår tidigare 
forskning har sådana risker uppmärksammats. 
Därför kommer vi att i det näst sista kapitlet 
diskutera hur sådana riskerna kan påverka hur 
Vallastaden planeras.   

Kapitel 8 består av slutord och lite tankar kring 
fortsatta spännande forskningsteman som relate-
rar till Vallastaden.  
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2. Policy, vardag och ener-
gisystem  

Plan- och bygglagens första paragraf säger att 
lagen:  

… syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållan-
den och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 

Det är på kommunal nivå som lagens syfte ges 
en mening. Den kommunala planeringen ger 
förutsättningar för människor att leva ett bra 
vardagsliv. Förvärvsarbete skall gå att kombinera 
med att ha familj, fritid, resa och även få en god 
nattsömn. Det är vid planeringen förutsättningar-
na för att få vardagen att gå ihop ges. Människor 
med olika bakgrund, resurser, intressen och öns-
kemål skall ges förutsättningar att kunna leva ett 
bra vardagsliv. Den kommunala planering hand-
lar om frågor som rör människors vardagsliv och 
det måste beaktas i planeringen på alla nivåer i 
en kommun. Planeringen är ett uttryck för policy. 
Policy formas genom många beslut i en fråga och 
bör speglar allmänhetens värderingar och normer 
om hur samhället skall utvecklas.  

Människor behöver använda energi för apparater 
och fortskaffningsmedel i sina vardagliga aktivi-
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teter för att tillfredsställa sina behov. Människor 
har olika vanor och värderingar, de tänker och 
agerar olika och detta resulterar i stora variation-
er i deras aktivitetsmönster och därmed livsstil. 
Därför är det viktigt att utgå från enskilda männi-
skors specifika behov och önskemål att leva ett 
bekvämt och uthålligt vardagsliv i planeringen 
och när policy skapas för att effektivisera och 
minska energianvändningen i hushåll. Policy och 
energianvändning skall vi diskutera vidare i detta 
kapitel. 

Policy tillhör det offentliga 

Hushållsnivån har av tradition inte varit särskilt 
uppmärksammad av vare sig politiker eller dem 
som forskar om samhället och policy. En förkla-
ring är historiskt. Distinktionen mellan privat och 
offentligt har funnits alltsedan Platon och Aristo-
teles utvecklade sina idéer kring staten och med-
borgarskapet. Det offentliga kom att representera 
frihet, moral och det intellektuella samtalet och 
den privata sfären det naturliga, orationella och 
primitiva. Hushållen har setts som en del av den 
privata sfären. I denna uppdelning har forskare 
ofta inte behandlat den privata sfären utan enbart 
det offentliga.  

Olika forskningsinriktningar har utvecklats där 
den privata sfären har fått lite olika roller. I till 
exempel den liberala ekonomiska modellen har 
det privata kommit att handla om avtalsmässiga 
frågor på marknader som staten inte bör lägga sig 
i. I den feministiska litteraturen har uppdelningen 
mellan det offentliga och det privata livet varit 
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ett centralt tema och det har problematiserat 
varför till exempel barnpassning, rätten till för-
värvsarbete och representation vid olika möten 
inte har gjorts till politiska frågor. I ”gröna teo-
rier” har den offentliga sfären ofta utvidgas till 
att omfatta aspekter som traditionellt betraktas 
som privata. Medborgarnas ansvar är till exem-
pel centralt i Andrew Dobsons (2003) idé om 
"ekologiska medborgarskap". Ekologiska med-
borgare är skyldiga att minska de ekologiska 
fotavtryck som skapats av deras konsumtion och 
vardagliga livsstil, för att inte påverka andra 
medborgarnas möjligheter och rättigheter till liv 
och hälsa. Dessutom förväntas ekologiska med-
borgare göra detta av medkänsla och en vilja att 
ta ansvar för sina handlingar. Enligt Dobson 
finns det ekologiska medborgarskapet i både den 
offentliga och den privata sfären och därmed 
tappar den traditionella uppdelningen sin bety-
delse. Hela poängen med ekologiskt medborgar-
skap är att det som har ansetts som privata hand-
lingar har offentliga konsekvenser, därför måste 
uppdelningen mellan det privata och offentliga 
upplösas.  

Policy behöver ta utgångspunkt i 
vardagen 

I utveckling av policy krävs att vi får grundläg-
gande kunskap vilka regler, strukturer, resurser 
med mera som gör det möjligt (och ibland omöj-
ligt) att utföra vardagens projekt. Hur strukture-
rar regler och resurser såväl enskilda vardagspro-
jekt som vardagen som helhet? För att utveckla 
policy mot hushåll krävs att hushåll ges en plats i 
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policyprocessen, vilket inte är självklart i varken 
teorin eller praktiken.  

Det klassiska sättet att studera hur policy utveck-
las var länge utifrån ett top-down (uppifrån-och-
ned) perspektiv. Då ses implementering som en 
rationell process som struktureras från ”toppen”. 
Implementeringsorganet, vilken i teorin i princip 
alltid är den offentliga förvaltningen, anses vara 
ett verktyg för dem som styr och anses inte på-
verka genomförandet av implementeringen. 
Styrningen sker genom kontroll, direkt påverkan 
och regelverk. Som motvikt mot detta lanserade 
på 1970-talet Pressman och Wildawsky sitt bot-
tom-up (nedifrån-och-upp) perspektiv, där de 
visade på att skeende i själva implementerings-
processen medverkar till att forma policy och 
lösa det politiska problemet. Både olika offent-
liga och privata aktörer kan enligt detta perspek-
tiv bidra till att utveckla och omforma policy. Då 
är det inte på förhand avgjort vem som styr hur 
policy genomförs.  

Traditionellt har genomförande av offentlig po-
licy – implementering – inte analyserats utifrån 
ett hushållsperspektiv. Istället har fokus mest 
varit hur tjänstemän har agerat i genomförandet 
och därigenom påverkat själva policyns innehåll 
och effekt. I detta perspektiv har hushållen varit 
indirekt representerade genom olika intresseor-
ganisationer, som exempelvis hyresgästförening-
ar, idrottsrörelsen eller lokala grupper.  

De senaste decennierna har hushållsnivån och 
vardagslivet fått en mera central betydelse både 
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för utformning och genomförande av policy, inte 
minst i miljösammanhang. Det krävs därmed att 
policy som riktas mot hushåll utvecklas.  

Energipolicy och hushåll 

Hushållens roll för en hållbar utveckling har 
förändrats. Idag ses inte hushåll som ”små” mil-
jöförstörare utan nu sätts också hushållens bidrag 
till miljöförstörande utsläpp under lupp. Brist på 
åtgärder i hushållssektorn framförs i flera studier 
som ett huvudsakligt hinder för att realisera höga 
mål om ekologisk omställning inom avgörande 
områden såsom livsmedel, bostadssektor, trans-
port och turism.  

Hushållens beteende tillmäts större betydelse och 
behovet är stort av styrmedel och policys som är 
anpassade efter hushållssektorns speciella karak-
tär med sina många och sinsemellan icke-
koordinerade aktörer. Hushållen som aktörer är 
inte lika organiserade som de professionella 
aktörerna i industrin. Hushållen har sammantaget 
en begränsad insikt om miljörelaterade sidoef-
fekter av sina aktiviteter. Människor är därför 
ofta kritiska och ifrågasätter myndigheternas 
direkta styrmedel för miljöns skull som påverkar 
deras vardag. Exempel på sådana åtgärder från 
myndigheter grundade i policy är höjd bensin-
skatt, trängselavgifter, energieffektivisering och 
sopsortering. Även medborgare som uppvisar 
hög medvetenhet och miljöintresse är tveksamma 
till sådana styrmedel.  

Det traditionella sättet för staten att styra över 
hushållens vardagliga aktiviteter har varit genom 
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allmän riktad information. Information som 
styrmedel är fortfarande centralt och ses som ett 
mjukt policystyrmedel. Enligt bland annat EU-
direktivet om en effektiv användning av energi 
och Energieffektiviseringsutredningen i Sverige 
är information och utbildning grundläggande och 
nödvändig förutsättningar för att uppnå en effek-
tivare energianvändning. Enligt Energieffektivi-
seringsutredningen kan information påverka 
medborgarnas kunskaper, attityder och beteende. 
Men trots att hushållen alltmer kommit att upp-
fattas som en viktig målgrupp för en ökad ener-
gieffektivisering fortsätter energianvändningen 
och då särskilt elanvändningen att öka i hushål-
len.  

Minskad energianvändning i hushåll kan natur-
ligtvis forceras fram genom lagstiftning, skatter 
och avgifter, vilka är hårda policystyrmedel. 
Detta är dock något som politikerna helst undvi-
ker, eftersom det dels kan ge olyckliga fördel-
ningseffekter och dels kan uppfattas inkräkta på 
medborgarnas privata sfär. Mer attraktiva sätt att 
nå hushållen på är då genom informativa styrme-
del, som kan användas för att öka hushållens 
motivation att ta miljöhänsyn i vardagen genom 
att öka kunskapen kring effekterna av deras olika 
val eller öka människors moraliska förpliktelser 
att minska sin energianvändning. Att informera, 
motivera och lita till människors moraliska åta-
ganden medför samtidigt en förväntan på att 
dessa engagerar sig i sin energianvändning och 
reflekterar över sin konsumtion. Smarta mätare 
som kan visualisera energianvändning är exem-
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pel på en metod som kan öka människors intresse 
för sin energianvändning som vi återkommer till 
i kommande kapitel när vi diskuterar idéerna till 
smarta elnät och effektivare energianvändning i 
Vallastaden.  

Det finns också många saker som hushållsmed-
lemmarna i sin vardag kan göra för att minska 
sin energianvändning såsom att inte skaffa appa-
rater som inte används, investera i energisnåla 
apparater, stänga av stand-by och tilläggsisolera. 
Samtidigt är det svårt att göra de stora föränd-
ringarna direkt, men genom att kunskapen om 
energirelaterade vanor och mönster i vardagen 
ökar kan hushållen börja med de små förändring-
arna för att successivt göra större investeringar 
och förändringar.  

Hushållens energianvändning bestäms också till 
stora delar av omgivningen och av de tekniska 
system som omger dem. Vilka tillförselsystem 
finns i bostadsområdet och vad har hushållet för 
möjlighet att till exempel producera sin egen el? 
Hushållens delaktighet i tillförselsystemen skall 
diskuteras härnäst.  

Hushåll som deltagare i tillför-
selsystemen 

Det finns inte särskilt mycket forskning om hur 
hushåll deltar i utformningen av energins tillför-
selsystem. Till exempel, hur och i vilken omfatt-
ning vill hushåll delta i utvecklingen av hållbara 
energitillförselsystem?  
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För att besvara dessa frågor måste traditionella 
frågeställningar som rör ”acceptans av tekniska 
lösningar eller innovationer” eller ”hur mycket 
pengar de är beredda att betala för det” formule-
ras om. Genom att vara mer precis kring olika 
materiella, sociala och kulturella uppoffringar 
respektive belöningar som följer av energirelate-
rade tekniklösningar och regleringar, är det möj-
ligt att diskutera vilka konsekvenser olika orga-
niseringsprinciper och tekniska lösningar kan få 
för människor med olika livsstil.  

Människor har olika vanor och värderingar, de 
tänker och agerar olika och detta resulterar i stora 
variationer i deras aktivitetsmönster och därmed 
livsstil. Därför är det viktigt att utgå från en-
skilda människors specifika behov och önskemål 
att leva ett bekvämt och uthålligt vardagsliv när 
man planerar för en effektiv energianvändning i 
hushåll. 	

Som redan framgått kräver utformning av tek-
niska system och lösningar att hushållens energi-
användning sätts in i deras vardagliga samman-
hang. Hushållens energianvändning kan förstås 
enligt nedanstående modell. 
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Figur  1.  Visar  det  sammanhang  i  vilket  ett  hushåll 
använder  energi.  Idén  bygger  på  en  modell  från 
Spaargarens (2000). 

På vänster sida av modellen återfinns hushålls-
medlemmar som, när de vill utveckla en hållbar 
livsstil, är beroende av den teknik som är till-
gänglig för dem genom tillförselssystemen. På 
höger sida av modellen återfinns bolag, offent-
liga tillgångar och statliga myndigheter (struk-
turer) som arbetar med att utveckla hållbara 
varor och tjänster och i det arbetet är beroende av 
aktörerna på vänstersidan. För att uthålliga lös-
ningar skall börja användas, oavsett om det är 
teknik eller tjänster, måste de uppfattas som 
relevanta för vardagliga verksamheter. Det kan 
innebära att utveckla artefakter och tjänster som 
passar in i hushållens livsstil och i de vardagliga 
projekt som skall upprätthålla komfort, renhet, 
mättnad osv. 
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Det är alltså många aktörer, regelverk, tekniska 
system, värderingar och så vidare som påverkar 
hur hushållen använder energi i hemmen. I Val-
lastaden planerar man nu för en ny stadsdel där 
de tekniska system som påverkar energianvänd-
ningen i hemmet håller på att ta form och beslu-
tas. Men vilka lösningar är det som planeras i 
Vallastaden och vilken möjlighet har medbor-
garna att påverka utformningen av Vallastadens 
tillförselsystem? Det kommer vi att diskutera i 
kapitel 5. 
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3. Kommunens rätt att  
planera  

I Sverige har vi kommunalt självstyre. Det inne-
bär bland annat att kommunerna ensamma har 
rätt att planera över det geografiska område som 
ligger inom kommunen. Det kallas att kommu-
nerna har planmonopol. Planmonopolet ger 
kommunerna makt att planera och forma en ny 
stadsdel och förverkliga olika policymål. Kom-
munfullmäktige tar beslut om översiktsplanering 
inom kommunen och viktigare större förändring-
ar beslutas även mer i detalj, i så kallade detalj-
planer.  

Vallastaden är nu (februari 2013) under plane-
ring och det viktigaste beslutet i kommunfull-
mäktige detaljplanen för Vallastaden har ännu 
inte fattats. Kommunen är mitt uppe i denna 
process och i detta avsnitt beskriver vi kort vil-
ken lagstiftning som styr kommunens och andras 
möjligheter att planera och forma en ny stadsdel 
som Vallastaden. Vi kommer även att ge en bild 
av hur planen för Vallastaden ser ut i nuläget. Du 
kan själv läsa mer om det aktuella läget på kom-
munens hemsida som ständigt uppdateras.  

Kommunal planering – en historia 
med lokal förankring   

Den första moderna stadsplanelagen från 1908 
tillkom för att kommunerna hade svårt att ge-
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nomföra en effektiv planering, visar Dick Mag-
nusson i sin avhandling (2013). Den lagen lade 
grunden för utvecklingen av planmonopolet och 
gav kommunerna en riktigt stark position mot 
staten och andra lokala intressen, som näringsli-
vet. Denna lag förstärktes i och med 1947 års 
Byggnadslag, då kommunerna fick rätt att be-
stämma var, när och hur bebyggelse skulle till-
komma eller förändras. Men staten hade fortfa-
rande ett övergripande ansvar för utvecklingen i 
riket. Det fanns efter kriget en stark tilltro till att 
det goda livet kunde planeras fram. Under denna 
period och i linje med den lagen tillkom bland 
annat miljonprogramsområdena och städer som 
särskilde arbete, bostäder och centrum. Det var 
de stora programmens och planeringens tid då 
experter och rationalitet stod i fokus.   

Men det växte fram en stark kritik mot detta 
planeringstänkande. Sjuttiotalets energikris och 
den ökade miljömedvetenhet ledde till att statens 
förmåga att styra och planera för ett gott liv ifrå-
gasattes. I och med 1987 års Plan- och bygglag 
(PBL) stärktes det kommunala planmonopolet 
ytterligare. Den statliga kontrollen försvann mer 
eller mindre. Den nya statliga myndigheten Bo-
verket inrättades och fick en mer rådgivande och 
mindre styrande roll än sina föregångare Statens 
planverk och Bostadsstyrelsen. 

Översiktsplanerna var nya i PBL och de syftar 
till att peka ut riktlinjerna för kommunen och 
andra sektorers intentioner och anspråk på mark- 
och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men är obligatorisk, kom-
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munövergripande och skall uppdateras under 
varje mandatperiod. Översiktsplanerna inklude-
rar både kartor av hur kommunens områden 
planeras att användas och dokumentation som 
beskriver policyer om kommunens övergripande 
utveckling.   

Så sent som 2011 höjdes kraven i PBL. Lagstif-
taren, alltså riksdagen, framhåller nu ännu tydli-
gare att översiktsplanerna skall vara aktuella och 
fungera som strategiska styrdokument i kommu-
nerna. Klimat- och miljöfrågor lyfts fram som 
viktigare i planeringen och kommunens ansvar 
för detta betonas. Hållbar utveckling i alla dess 
dimensioner har blivit en tydlig del av planering-
en.   

Lagstiftningen sätter ramarna – 
en demokratisk process 

Redan i inledningen till vår grundlag – Rege-
ringsformen – står det att all offentlig makt ut-
övas under lagarna (RF kap1, §1). Det betyder att 
lagstiftningen sätter ramarna och styr hur det 
gemensamma i samhället utformas även i en 
kommun. Därför är det viktigt att klargöra hur 
kommunen skall och kan planera en ny stadsdel.  

Den kommunala planeringen regleras i Plan och 
bygglagen. Varje kommun måste ha en aktuell 
översiktsplan för att styra utvecklingen i kom-
munen. I Linköpings fall handlar det om att på 
ett hållbart sätt kunna växa och skapa ett gott liv 
för alla som bor här och flyttar hit. Den översikt-
liga planeringen skall enligt lagen brytas ner i 
mer avgränsade detaljplaner, som när de är fär-
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diga fungerar som juridiskt bindande dokument. 
Utifrån dessa detaljplaner ges sedan bygglov för 
enskilda byggnader.  

Detaljplanen tas fram genom demokratiska pla-
neringsprocesser. I Plan och bygglagen anges 
tydligt att alla som känner sig berörda av en plan 
skall ha möjlighet att komma med kommentarer 
och förslag. Kommunen har ansvar för att skapa 
sådana samrådsprocesser. Det är en form av del-
tagande demokrati där alla som vill kan delta. 
Men den slutliga detaljplanen antas av kommun-
fullmäktige och får därefter, om ingen överklagar 
beslutet, laga kraft. Beslutet i kommunfullmäk-
tige bygger på den representativa demokratimo-
dellen. De folkvalda i kommunfullmäktiga antas 
representera allt kommuninvånarnas idéer och 
värderingar. Planeringen är således en kombinat-
ion av deltagande och representativ demokrati, 
enligt svensk lagstiftning.  

Även annan lagstiftning styr planeringen, efter-
som den lagstiftningen också demokratiskt har 
fångat upp olika värderingar och normer i sam-
hället. Det kan gälla policyer om tillgänglighet, 
säkerhet och trafikplanering. Ett av de främsta 
och övergripande målen med planeringen som 
fångar in de flesta dimensionen är målet om 
hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling handlar om att vi idag skall 
leva på ett sådant sätt att även kommande gene-
rationer skall kunna uppfylla sina mål och leva 
ett gott liv. Begreppet hållbar utveckling har 
formats och används internationellt, men kräver 



 27 

 

att varje beslut lokalt också ökar hållbarheten på 
planeten.  

Målet om hållbar utveckling är så centralt i Sve-
rige att det även har skrivits in i vår grundlag, 
Regeringsformen. Hållbar utveckling preciseras 
mer i ramlagen Miljöbalken och beskrivs som 
god miljö och hållbarhet gällande ekologisk, 
ekonomisk och social utveckling. Men dessa 
begrepp är alla lite svåra att precisera och det är 
inte enkelt att klargöra om ett beslut leder till 
mer eller mindre hållbarhet. Allra svårast är det 
att göra avvägningar mellan de olika målen. Det 
som kan verka ekonomiskt och socialt hållbart, 
som ekonomisk tillväxt genom nya arbetstill-
fällen kan leda till ekologisk ohållbarhet genom 
ökade transporter och energianvändning. Vallas-
taden skall, enligt kommunens planer och gäl-
lande lagstiftning, bli en hållbarare stadsdel, men 
det är en svår utmaning att planera för det.  

Lokala intressen möts i den kom-
munala planeringen 

Den kommunala planeringen sker i möten mellan 
många olika intressen. På plats i kommunen skall 
allt äga rum. Här skall människor kunna leva ett 
gott liv, arbeta för att kunna försörja sig, ha aktiv 
fritid, träffa familj och vänner och på många sätt 
ha ett socialt gott liv. Här skall transporter, före-
tag, turister och andra besökare, natur och djurliv 
också kunna ta plats. Det är ett komplext samspel 
av aktiviteter som planeringen måste ta hänsyn 
till. Ofta är det till och med motstridiga intressen 
och mål som konkurrerar om samma plats. Pla-
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neringen handlar därför om att kompromissa 
mellan olika policyer.   

Plan och bygglagen ställer därför krav på sam-
ordning och samråd mellan olika aktörer som har 
olika intressen av hur planeringen utvecklas och 
vad som sker. Därför måste förslag om nya pla-
ner alltid göras tillgängliga för allmänheten så att 
alla kan komma med motförslag och framföra 
sina tankar om planerna. Kommunen måste även 
aktivt ta kontakt med dem som antas kommer att 
beröras mest av förslaget. Det kan vara grannar 
och verksamheter som ligger i närheten. När det 
gäller Vallastaden är universitetet en sådan tydlig 
part för kommunen i planeringen. Men vem och 
vilka på universitetet som berörs och hur är 
mycket svårare att klargöra, vilket vi återkommer 
till nedan.  

Men planeringen sker inte bara i relation till 
människor och organisationer. Planeringen berör 
naturområden och en vanlig svår fråga är vem 
som för djurens och naturens talan i planeringen. 
Miljöbalken och våra tuffa svenska miljömål ger 
naturen en framträdande roll i lagstiftningen. 
Stora kommuner, som Linköping, har ofta kom-
petenta tjänstemän som kan se till att sådana 
hänsyn tas. Även den statliga myndigheten Läns-
styrelsen har ett ansvar för kontrollera naturvär-
den. Men länsstyrelsernas har många planer att 
kontrollera och många andra uppgifter att full-
följa. Det är inte enkelt att foga in naturens in-
tressen i planeringen, särskilt inte när det saknas 
människor som för dess talan.   
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Planeringen begränsas ofta av de tekniska system 
som redan etablerats i samhället. Transporterna 
med privatbilism är ett mycket påtagligt sådant 
system. Det är ett system som inkluderar både 
människor och teknik och som därför kan kallas 
för ett socio-tekniskt system. Idag måste all pla-
nering, nationalparkerna kanske undantagna, ske 
med utgångspunkt från hur transporter med bilar 
skall ske i området. För detta krävs vägar, parke-
ringsmöjligheter, stationer med bensin och andra 
drivmedel, trafikreglering som rondeller, trafik-
ljus och kanske till och med planskilda korsning-
ar. Sådant tar plats. Tidigare beslut om trafiklös-
ningar blir styrande för planeringen och skapar 
inlåsning i vissa system. På samma sätt styrs 
dagens beslut av tidigare beslut om energi, vatten 
och avfall som är en grundförutsättning för ett 
gott liv i hushållen idag. På så sätt är tidigare 
beslut om tekniska system idag styrande för 
framtida planering av dessa system.  

Även om det skulle finnas en mängd nya bra 
idéer som skulle kunna tillämpas i planeringen 
av en ny stadsdel, så är lagstiftningen tydlig att 
planering är ett demokratiskt och politiskt upp-
drag. Det är alltså inte möjligt för experter och 
sakkunniga att själva ta beslut om vad som skall 
göras. Experters kunskaper måste i den svenska 
demokratiska planeringen föras in i planerings-
processen genom demokratiska beslut. Olika 
experter har olika intressen och olika förmågor 
att påverka demokratiska beslutsprocesser och 
förhoppningsvis når de som bidrar till ökad håll-
barhet in i planeringen.   
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Planen för Vallastaden  

Planeringen av Vallastaden grundas i behovet av 
fler bostäder i Linköping, särskilt i närheten till 
centrala staden och universitet. Totalt skall drygt 
fem hundra nya bostäder byggas i området. För 
detta behövs också en skola och förskolor. Även 
kommersiella lokaler för handel, fritidsaktiviteter 
och mötesplatser finns med i planen. Delar av 
området skall även bli en del av en bomässa och 
stå klart tidigare än de andra delarna av Vallasta-
den. I den beskrivande texten till detaljplanen 
framhålls även målet att bygga samman universi-
tetets Campus Valla med staden. Fyra känne-
tecknande drag för Vallastaden skall vara Social 
hållbarhet, Kreativitet, Resurseffektivitet, och 
lärande (se bl a Idéboken).    

Området som kallas Vallastaden utgörs formellt 
av ett område som utgör en del av fastigheten 
Intellektet 1. Beslutet att påbörja planeringen av 
Vallastaden togs i november 2011. Marken inom 
området ägs av kommunen och Akademiska hus. 
Akademiska hus är ett statligt bolag som äger 
och förvaltar byggnader för landets universitet 
och högskolor. Därför inleddes processen med 
överenskommelser om marken. Även kommunen 
har rätt att planera över all mark inom sitt om-
råde oavsett vem som äger den, så skulle marken 
här komma att användas annorlunda.  

Den föreslagna detaljplanen följer delvis den 
gällande översiktsplanen, men vissa områden 
som tidigare pekats ut som utvecklingsområden 
för universitet föreslås nu användas för bostads- 
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byggande. Planområdet sträcker sig från univer-
sitetets södra delar och över de öppna fälten mot 
vägen som är en del av Y-ring. Inom området 
ligger Campushallen och friidrottsarenan. 

Figur 2. Planområdet Vallastaden 

Den mer konkreta planeringen av Vallastaden 
tog form genom att kommunen bjöd in till en 
arkitekttävling. Denna arbetsmetod är vanlig när 
det gäller planering av nya större områden. Det 
vinnande förslaget hade gjorts av den Göte-
borgsbaserade arkitektbyrån OkiDoki. Förslaget 
kallas Tegar och det ligger till grund för det 
detaljplaneförslag som togs fram under somma-
ren 2012.  

Planområde 
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Bostäderna föreslås ligga tätt utmed gatan och ha 
en inre öppen gård där det kan finnas gemen-
skapshus och/eller vinterträdgårdar. Bostäderna 
kommer därmed att forma en stadslik miljö. Det 
planeras för ett torg, som en mötesplats för de 
människor som bor och/eller vistas i området. En 
stor del av området kommer fortsatt att vara 
grönområden och beskrivs som ett ”friluftsom-
råde med parkkaraktär” (Detaljplanen sid. 8). 

Möjligheten att ta sig runt i Vallastaden förläggs 
dels till de större gatorna, som beskrivs som 
trädplanterade ”boulevarder”, dels till kvarters-
gator som ibland skall vara enkelriktade. Boule-
varderna skall kantas av gång och cykelvägar 
och bilarna skall kunna köra ca 30 - 40 km/h. På 
kvartersgatorna skall hastighetsgränsen vara 20 
km/h för bilar som skall samsas med cyklister 
och gående.  

Idén är att de tekniska systemen kring vatten, 
avlopp och energi skall kunna utformas med den 
senaste tekniken för att sträva mot hög hållbar-
het. Sammantaget skriver kommunen själv att 
planen inte anses få någon stor påverkan på mil-
jön (Detaljplanen sid. 12). Men det är självklart 
att alla de nya anläggningar som kommer att 
finnas på området kommer att vara annorlunda 
än de öppna fält som finns där idag. Även den 
sociala hållbarheten skrivs fram som viktig i 
detaljplanen, vilket anses nås genom att ”Stor 
kraft har lagts på att skapa småskalighet och 
variation i bebyggelsen och gemensamma loka-
ler/ mötesplatser för att stärka byggandet av 
sociala nätverk i området” (Detaljplanen sid. 12). 
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Här finns många utmaningar att fortsätta med för 
att kunna förverkliga dessa mål.  

Planeringen av Vallastaden – 
nästa steg mot en ny stadsdel  

Planen ger förutsättningar för utveckling och 
förändring av en stad – i detta fall en helt ny 
stadsdel. Sedan detaljplaneförslaget togs fram 
har många kommit med åsikter och idéer kring 
hur det kan göras bättre. Det kommer vi att be-
lysa mer nedan.  

Det har kommit fram många nya idéer och tankar 
i samråd och diskussioner med andra intresserade 
aktörer. Men allt kommer inte att rymmas i pla-
nen. Ett formellt beslut om en ny detaljplan 
kommer att tas av kommunens högsta beslutade 
organ kommunfullmäktige under våren 2013. 

Dialoger med medborgare och andra är en viktig 
del av utvecklingen av denna plan. Kommunen 
har arbetat på många sätt för att få in kommenta-
rer och idéer. Både möten med människor på 
stan, utställningar med förslaget och interaktiva 
möjligheter på nätet har varit en del av samråds-
processen. Det kvarstår dock att se hur dessa 
idéer inkluderas i den slutliga planen och hur de 
kan komma att förverkligas i Vallastaden.  

De kommande politiska besluten kommer att 
sätta ramarna för utvecklingen av Vallastaden.  
Men efter beslutet om planen kommer byggher-
rar, fastighetsförvaltare, näringsidkare och alla 
som kommer att leva och verka i Vallstaden 
forma den och ge liv till stadsdelen.  
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4. Deltagande i planeringen 
av Vallastaden  

I planeringen av Vallastaden finns ett tydligt mål 
att planera i samråd med medborgare och alla 
andra som har tankar och idéer om Vallastadens 
utveckling. Detta är ett vanligt mål i planeringen 
idag. Deltagande är en slags internationell trend i 
planeringen och det anses bidra till att öka med-
borgarnas tillit både till den politiska styrningen i 
allmänhet och planeringen av det specifika om-
rådet. I detta avsnitt skall vi presentera och dis-
kutera några tankar kring deltagande i plane-
ringsprocessen kring Vallastaden. Men då behö-
ver vi först säga något om vad deltagande demo-
krati står för och det internationella begreppet 
deliberation.  

Deltagande demokrati - deliberat-
ion 

På senare år har intresset och behovet av delta-
gande planering ökat i demokratiska samman-
hang. Ett vanligt motiv för detta är att när allt 
färre människor deltar i partipolitiken så riskerar 
tilliten till den representativa demokratin, som 
förmedlas genom partierna, minska. Men om det 
skapas andra arenor för människor att samtala 
och bidra till politiska diskussioner och beslut 
utanför de traditionella partipolitiska strukturerna 
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så kan människors intressen för och tillit till 
politiken öka.  

Sådana deltagardemokratiska modeller som bju-
der in till samtal på nya sätt fokuserar samtalet. 
Deltagandet handlar då om att mötas och samtala 
mer än att ta beslut. Syftet är att genom samtal 
försöka hitta gemensamma idéer och kanske 
även lösningar. Fokuseringen på samtalet gör att 
de kommunikativa processerna står i fokus. Det 
kallas deliberativ demokrati. Den svenska demo-
kratin är fortfarande representativ, det vill säga 
de folkvalda har rätt att fatta beslut, men det ges 
goda möjligheter att bjuda in till deltagande och 
samtal i deliberativ anda.  

Att ge möjligheter att delta i och bidra till plane-
ring av stadsmiljöer och kommuners utveckling 
är ett av de vanligaste områdena för deltagande-
demokrati. Det finns då olika metoder för att 
fånga vissa medborgargruppers intressen och 
idéer. Det kan vara rådgivande kommunala 
grupper som ungdomsråd, handikappråd eller 
äldreråd. Men även på landsbygden är det natur-
ligtvis vanligt med möten som främjar deltagar-
demokrati. Möten med syfte att fånga upp de 
gemensamma intressena som finns hos dem som 
bor på landet och möter särskilda problem i sin 
vardag.  

Ny teknik som Internet har möjliggjort att delta-
gande kan ske enklare. Sociala medier och andra 
tekniska arrangemang möjliggör för medborgare 
och andra att komma till tals och inleda samtal 
och dialog. Många ser stora möjligheter med 
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sådana demokratiska dialoger, som ofta kallas e-
dialoger eller e-demokrati för att det sker i 
elektroniska sammanhang. E-dialog kan göra det 
enkelt att komma i kontakt med varandra och 
uttrycka olika idéer och tankar på nätet. Men det 
kan vara lika enkelt att uttrycka olämpliga och 
kanske till och med kränkande tankar och idéer. 
Därför är det viktigt att upprätthålla och vårda 
demokratiska grundideal även i samtal på nätet.     

Möjligheterna att få delta och uttrycka sina tan-
kar och åsikter är viktigt för medborgare. Även 
om inte alla idéer blir verklighet så finns det ett 
värde i själva dialogen. Deltagandet i sig bidrar 
till tillit till demokratin. Linköpings kommun har 
på flera sätt skapat möjlighet till deltagande och 
bjudit in till samtal om planeringen av Vallasta-
den. Deltagande har möjliggjorts via vanliga 
möten och elektroniskt via internet, vilket vi 
beskriver nedan. Men långt ifrån alla har engage-
rat sig. Det är därför inte möjligt att de idéer som 
förts fram i medborgardialogerna är representa-
tiva för medborgarna i Linköpings kommun. 
Men det är några medborgares värderingar och 
åsikter som kommit fram i dessa deltagardemo-
kratiska dialoger.  

Möten med medborgare 

Inför planeringen av Vallastaden genomfördes 
medborgardialoger på olika teman. Dessa syftade 
till samla in idéer om hur den nya stadsdelen 
skulle kunna utformas. Dialogmöten öppet för 
alla att deltaga i arrangerades. Mötenas teman 
handlade om stadens identitet, möten och hur 
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staden kan byggas samman. De tre medborgardi-
alogerna samlade så många som 40-50 personer 
vi varje tillfälle. Erfarenheter av dessa möten 
bidrog till underlaget till arkitekttävlingen och 
den fortsatta planeringen. I ”Idéboken” (som 
även finns som PDF på kommunens hemsida) 
sammanställdes dessa erfarenheter från de första 
dialogmötena tillsammans med de idéer som 
senare framkommit i dialog på nätet och i andra 
sammanhang.   

Enligt plan- och bygglagen skall kommunen 
arrangera samråd med medborgare och andra 
berörda innan beslut om detaljplaner tas. Samråd 
kan arrangeras på många olika sätt. Presentation-
er av förslaget till hur det nya området ska ut-
formas är viktiga för att underlätta en diskussion 
om förslaget och möjliga alternativa lösningar. 
Förslaget som planeras framställs då ofta i bilder, 
eller kanske till och med modeller, av hur områ-
det planeras att se ut när det är färdigt.  

I detta fall valde Linköpings kommun att arran-
gera flera utställningar för att öka möjligheterna 
till kontakt med medborgare och andra. Utställ-
ningarna fanns bland annat på universitetet, i 
köpcentrum i olika delar av kommunen, samt på 
biblioteket och kommunkontoret. På så sätt fanns 
det goda möjligheter för människor att ta del av 
utställningen och få inblick i planeringen. Kom-
munala tjänstemän fanns ofta på plats vid dessa 
utställningar för att kunna berätta om förslaget 
och svara på frågor. Utställningen bestod av flera 
tydliga kartor och illustrationer av hur den nya 
stadsdelen skulle kunna komma att se ut. Många 
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av illustrationerna var hämtade från det vinnande 
förslaget i arkitekttävlingen.  

På så sätt skapades möjligheter för dialog och 
diskussion om förslaget. Vårt intryck var dock, 
när vi besökte flera av dessa utställningar, att 
dialogen i hög grad handlade om faktafrågor. 
Många av dem som besökte utställningarna såg 
förslaget om Vallastaden för första gången. Frå-
gorna handlade därför mycket om var området 
ligger och hur stort det var. Befintliga landmär-
ken som Campushallen och den nya brandstat-
ionen användes ofta för att beskriva var Vallas-
taden planeras.  

Karaktären av faktafrågor gav ofta de kommu-
nala tjänstemännen en expertliknande roll. Tjäns-
temännen visste mycket mer och presenterade 
förslaget i termer av ”att kommunen planerar” 
och ”kommunen har tänkt”. Medborgare med 
frågor och funderingar kunde då få ett intryck av 
att allt redan var genomtänkt och klart. Det är 
inget unikt för detta fall. Men ett kunskapsöver-
tag gynnar inte en öppen och likvärdig dialog.   

Mer förutsättningslösa samtal och diskussioner, 
kanske redan innan ett förslag finns är metoder 
som kan användas för att stärka dialogen och 
öppna för att flera olika idéer framkommer. Men 
i praktiken, och särskilt i detta fall, var det tydligt 
att den tighta tidplanen inte gav utrymme för 
sådan dialog. Ambitionen med deltagande och 
inflytande var goda i planeringen av Vallastaden. 
Men när det inte riktigt gavs utrymme för öppna 
samtal och dialog kom inte så mycket nytt fram.  
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Möten på nätet 

Linköpings kommun valde även att ge möjlig-
heter till dialog och deltagande på nätet. Det är 
en relativt ny metod för att bjuda in till samtal. 
Linköpings kommun valde en modell där idéerna 
fick den mest framträdande rollen. Tanken var att 
tona ner vem som säger vad och tydligare fram-
hålla idéerna om hur stadsdelen Vallastaden 
skulle utvecklas.  

Själva upplägget på hemsidan gör att det ser ut 
som om idéerna kring Vallastaden bubblar upp 
och formas. I likhet med strukturen i sociala 
medier finns möjligheter att ”Gilla” andras för-
slag och att lämna kommentarer som förstärker 
eller kritiserar förslagen. Detta upplägg gav ut-
rymme för dialog och samverkan mellan med-
borgare. Till skillnad från mötena kring utställ-
ningen och i medborgardialogerna hade kommu-
nen en mindre framträdande roll i dessa samtal.  

Totalt kom närmare hundra idéer upp på hemsi-
dan, men spridningen var mycket stor. Boende, 
fritid, kommunikationer, miljö och service kan 
ses som framträdande teman i förslagen. Håll-
barhet i alla dess betydelser framkommer i samt-
liga dessa kategorier.  

Det finns flera förslag som handlar om att alla 
skall kunna bo i stadsdelen. Förslagen uppmärk-
sammar olika behov hos barnfamiljer, äldre och 
studenter. Barnomsorg med särskilda inriktning-
ar efterfrågas liksom boende som passar äldre. 
Men även idéer om att studenter och äldre ibland 
kan ha snarlika behov i sitt boende (idé 48) lik-
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som förslag på boende för kortare tidsperioder 
(idé 66).  

Möjligheter till en socialt aktiv fritid präglar 
många förslag. Det handlar främst om möjlighet-
er till aktiviteter både inom- och utomhus. Ex-
empel på detta är filmcafé och kulturhus (idé 89) 
och rid- och körväg (idé 68). Idéerna inom detta 
fält visar att social hållbarhet är viktigt. De som 
lagt dessa förslag värderar relationer och aktivi-
teter som kan skapa kontakter mellan individerna 
i stadsdelen.  

Idéer som kan sägas handla om kommunikation-
er handlar främst om möjligheterna till ekolo-
giskt hållbara transporter i området. Exempelvis 
finns förslag på att planera för att många olika 
transportslag skall få plats i Vallastaden (idé 33). 
Andra idéer handlar om eldrivna transporter (idé 
20 och 82) och spårvagnar (idé 4). Det finns även 
ett förslag om en helt bilfri stadsdel, men ingen 
har ”Gillat” det förslaget.   

Dessa förslag gränsar till de idéer som kan sägas 
handla om miljöfrågor. Miljöfrågorna uttrycks i 
många idéer. Exempel är önskemål om lokal 
odling, tillgänglighet till naturen och att anlägga 
parker och vatten i stadsdelen och dess närhet. 
Naturen engagerar många, även på nätet. Flera 
idéer om miljö kopplar också till sociala kontak-
ter såsom odlingsråd (idé 71), koloniodling (idé 
70) och odlingslotter och odlingslådor på exem-
pelvis innergårdar (idé 45).  

Det sista temat som framkommer bland de bubb-
lande idéerna på nätet handlar om service. Det 
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finns i denna del av staden ett stort behov av 
service. Caféer, offentliga miljöer och utrymmen 
för spontan samvaro efterfrågas av många. Det 
handlar då om att möta allas behov som försko-
lor, studentfik och studieplatser samt utomhus-
service som skidspår. En av de idéer som fått 
flest gilla-kommentarer (12 stycken) handlar om 
en saluhall för lokal mat (idé 44).  

Det är svårt att bedöma hur många kommentarer 
man skulle kunna förvänta sig på de idéer som 
kommit in. Många idéer saknar helt kommenta-
rer och ingen ”gillar” dem. I flera fall har den 
som kommit med idén gillat sin egen idé. Idé 
nummer 17 ”Bygg bostäder på höjden, så fler får 
plats på samma yta. Och så ser det coolt ut med 
höga skyskrapor” har fått 19 gilla-klick och är en 
av de mest populära idéerna. Men å andra sidan 
invänder någon och säger att det inte får bli mil-
jonprogramskvalitet. Här finns alltså något som 
berör.  

Många förslag verkar inte väcka samma enga-
gemang. En annan tolkning är att de som gått in 
på denna sida gjort det för att föra fram sin egen 
idé, snarare än att delta i dialogen. Mot bakgrund 
av att detta är en relativt ny form för deltagande 
och för att komma med förslag på stadsplanering 
är det svårt att bedöma dess betydelse. Det är 
också svårt att bedöma vilka idéer och kommen-
tarer som påverkat det förslag till detaljplan som 
nu föreligger. Flera idéer och kommentarer har 
dykt upp i flera forum och kanaler och på så sätt 
är det svårt att urskilja vilken betydelse möjlig-
heterna till deltagande på nätet har haft.  
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På Facebook finns det ett företag registrerat som 
LinköpingsBo2016. Aktiviteten är dock påtagligt 
låg på denna sida. Med blott 154 gilla-
markeringar kan man fråga sig om de själva har 
gjort något fel eller om linköpingsbor är ointres-
serade för vad som händer i sin hemstad? Några 
bilder från utställningarna under samrådsproces-
sen finns på sidan. Men ingen har kommenterat 
dem innehållsligt eller i relation till själva försla-
get. Det finns få kommentarer och det är inte 
heller klart hur bomässan LinköpingsBo2016 är 
en del av Vallastaden. Bomässan har en tuffare 
tidplan än Vallastaden i sin helhet och här skulle 
Facebook och andra sociala medier med fördel 
kunna bidra till förankringsarbetet.  

Sammantaget framkommer i dialogerna på nätet 
många förslag som engagerar. Flera av dem som 
engagerat sig och kommit med förslag verkar 
kunna tänka sig att bo i stadsdelen. De tänker på 
hur vardagen i Vallastaden skulle kunna fungera. 
Idéerna handlar därför i flera fall om sådant som 
kombinerar ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhetsaspekter.  

Det här sättet att fånga upp dialog och deltagande 
är ännu nytt och söker sina former. Flera fördelar 
kan dock vara att det går att komma med förslag 
och läsa andras inlägg nästan när som helst. De 
kommunala tjänstemän som i personliga möten 
lätt föll in i en expertroll framträder inte lika 
tydligt här, även om vissa sakupplysningar läm-
nats i diskussionerna. Tjänstemän och politiker 
kan dock dölja sig bakom vilken signatur som 
helst.  
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Det är intressant att fundera på hur dialoger på 
nätet skulle kunna utvecklas. I denna process har 
dock inte många medborgare deltagit. Det var å 
andra sidan är inte många fler som kom till de 
öppna mötena. Kanske är det helt enkelt så att 
kommunal planering av detta slag endast engage-
rar någon promille av invånarna. 

Blir planeringen bättre av ökat 
deltagande?  

Deltagande i planeringen är viktigt ur demokra-
tisk synvinkel, även om det är den formella re-
presentativa demokratin som fattar beslut om 
planerna. De vidgade deltagardemokratiska in-
slagen i planeringen skapar ytterligare insikt hos 
medborgarna för vad som görs och fler idéer kan 
fångas upp. Men sammantaget kan de i detta 
sammanhang ses mer som grädde på moset än en 
helt ny form av planering.  
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5. Utformning av Vallasta-
dens energisystem  

I början av projektet LinköpingsBo2016 fick de 
kommunägda bolagen i Linköping möjlighet att 
skriva ett samarbetsavtal om att utifrån affärs-
mässiga grunder delta i projektet. Linköpings 
kommunägda bolag fick betala en summa till 
Bo2016 bland annat i utbyte mot en direkt till-
delning av mark. Tekniska Verken i Linköping 
AB är ett av bolagen som tecknat ett sådant avtal 
och som har en central roll för om och hur en 
hållbar energiinfrastruktur etableras i Vallasta-
den. Det är också Tekniska Verken som förvän-
tas leda de projekt som rör energi i området.  

Vi har intervjuat tre tjänstemän på Tekniska 
verken, två styrelseledamöter samt projektleda-
ren för Vallastaden för att få veta mer om plane-
ringen av energisystemen och vilka som är med i 
utformningen av dessa. Vi ville också veta hur 
dessa professionella aktörer såg på medborgarnas 
inflytande och möjlighet till påverkan över de 
tekniska energisystemen. I det här kapitlet disku-
teras resultatet från dessa intervjuer. 

Deltagandet och uppkomna problem 
så här långt  

Den bild som framkommer i våra intervjuer är att 
Tekniska verken är positiva till projektet och ser 
intressanta möjligheter att bidra med sin kompe-
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tens och även testa nya idéer. Kritik fanns till en 
början, främst mot att Tekniska verkens delta-
gande framställdes som ett krav och att de för-
väntades investera utan hänsyn till affärsmässig-
het. Dessa inledande problem har dock succes-
sivt försvunnit. Nu framhålls tidsbrist som det 
största hotet som aktörerna ser mot målet att 
utveckla och implementera nydanande och effek-
tiva systemlösningar.  

Ett annat problem som kommer upp är att det i 
dagsläget saknas en målbild om vart man vill gå i 
Vallastaden. Det finns dock flera oklara punkter 
kvar och Tekniska verken saknar en central 
funktion som de kan ha dialog med och som kan 
styra projektet. Det är för många delmoment, 
arbetsgrupper och delprojekt igång. Det saknas 
någon med mandat att styra eller som en infor-
mant uttryckte det: 

 ”Men vem tar hand om Vallastaden? Och ser 
till att vi verkligen når målet…”  

Tekniklösningar som diskuteras i 
planeringprocessen 

I Vallastaden är det de övergripande systemlös-
ningarna som utvecklats i Linköping och gjort 
Linköping internationellt känt som skall stå i 
fokus. Samtidigt skall en bomässa 2016 äga rum, 
vilket kräver att innovativa idéer och lösningar 
visas upp. Bomässan skapar dock möjlighet att 
testa olika kombinationer såsom hur lågvärdig 
fjärrvärme går att kombinera med passivhus eller 
hur el producerad av solceller kan säljas tillbaka 
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till elnätet utan att det blir för stora störning på 
nätet.  

En del i Bomässan skulle kunna bli att synliggöra 
hur de tekniska systemen ser ut och fungerar till 
exempel med alla ledningar under en stadsdel. 
Ett annat förslag är att visa hur de gröna soppåsar 
som enbart ska innehålla matrester omvandlas till 
biogas genom en lång kedja som börjar vid sop-
nedkastet.  

När det kommer till enskilda energikällor verkar 
solceller vara det som flest tror kommer integre-
ras på något sett, antingen på byggnader eller att 
det anläggs en solcellspark på lämplig plats. Hur 
blir dock i slutändan en fråga att lösa tillsam-
mans med byggherrarna som inte är på plats än.  

Det aktörerna också pratar om är att utveckla ett 
energisystem 2.0 i Vallastaden. Smarta elnät är 
en central del. Det saknas en enhetlig definition 
av vad smarta elnät innebär och aktörerna före-
drar att prata om dynamiska nät. Dynamiska nät 
handlar om att ta in informationsteknologin fullt 
ut i energisystemen och därav uttrycket energisy-
stem 2.0. I energisystem 2.0 ingår stora produkt-
ionsanläggningar, småskalig produktion och 
mikroproduktion.  

Övergripande handlar diskussionen om smarta 
eller dynamiska elnät om att kombinera elnät och 
IT-infrastruktur så att man kan mäta, förmedla 
mätvärden, registrera användning och produktion 
och påverka hur elen används, så att det blir 
någonting mer än enkelriktad information för 
förbrukning. Tanken är att abonnenten skall 
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kunna råda över produktion och kunna växla 
mellan att vara konsument och producent (så 
kallade prosumers) samtidigt som det skall finnas 
information tillgänglig som visar produktion och 
konsumtion. Kunderna ska kunna styra sin för-
brukning över tid. Ett exempel på detta kan vara 
att kunden kan styra när denne startar sin tvätt-
maskin, så att det sker när det finns mycket el att 
tillgå i systemet.  

Därutöver skulle man gärna se en avtalsstruktur 
som gör att kunden har incitament till att styra 
sin förbrukning så att det bättre överensstämmer 
med hur produktionen ser ut, eftersom det finns 
tidpunkter som är mer belastade än andra. Man 
vill genom teknik få till att även kunderna kan 
vinna på att anpassa sin elanvändning. Teknik för 
detta finns idag men det behöver utvecklas för att 
det inte skall vara så krångligt när kunderna skall 
använda den.  

Tekniken för att synliggöra konsumtionsmönster 
för kunderna behöver utvecklas. Men Tekniska 
verken menar att denna utveckling måste ske 
tillsammans med andra aktörer såsom fastighets-
ägare, byggherrar och universitetet för att se vad 
som borde göras. Tekniska verkens statistik visar 
att det är få kunder som är intresserade av att få 
mätvärden i realtid. Däremot vill man kunna 
styra sin användning mer.  

Deltagande och nätverkande i pla-
neringen av energisystemen 

I samband med planeringen av energisystemen 
har det etablerats arbetsgrupper med andra pro-
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fessionella aktörer såsom byggherrar där tanken 
är att hitta effektiva energisystemlösningar, bra 
kommunikationssystem och en bra ljussättning i 
området.  

Vi är särskilt intresserade av vilket inflytande 
medborgarna och de kommande invånarna kan 
ha över vilka energilösningar det blir i Vallasta-
den. De har - trots ambitionerna i Vallastaden 
med bland annat medborgardialoger - inte varit 
särskilt synliga i planeringen av energisystemen 
så här långt. Men om vi stannar upp lite vid 
medborgardeltagande och funderar på varför det 
kan vara betydelsefullt att få med deltagarna i 
processen. 

Från ett demokratiskt perspektiv så är de flesta 
forskare överens om att medborgardeltagande är 
viktigt i planeringsprocesser. Den kritik som 
framkommit handlar främst om effektiviteten. 
Deltagandet i planeringen har ibland framställts 
som slöseri med tid. Kopplingen mellan delta-
garnas input och det slutliga resultatet har också 
kritiserats för att alltför ofta vara för vag. Det 
finns även kritik mot att det varit för stort fokus 
på att nå samförstånd istället för att acceptera de 
olika perspektiv och ståndpunkter som alltid 
finns. I energisammanhang återkommer många 
studier till att det finns brister i själva energipla-
neringen, eftersom planeringen ofta tenderar att 
kretsa kring teknik och tekniska lösningar. Be-
hovet av tekniskt kunnande har hindrat intresse-
rade medborgare från att delta i energiplane-
ringsprocessen. 
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Å andra sidan kan man se allmänhetens delta-
gande som en nödvändighet snarare än en val-
möjliget i ett demokratiskt samhälle. Det medför 
att det är viktigt att fundera över vilket inflytande 
deltagarna skall ha i en process, vilka beslut de 
skall få påverka och vilka intressenter som skall 
bjudas in i processen. Det är bra om planerarna i 
förväg har en tanke med medborgarnas delta-
gande och varför de skall engageras. I forskning-
en återkommer några olika perspektiv på detta. 
Vi har sammanfattat forskningen i tre idealmo-
deller för deltagande: deliberativt deltagande, 
kollektivt lärande och policydrivet deltagande.  

Deliberativt deltagande: här deltar medborgarna 
i en konsensussökande beslutsprocess, där delta-
gandet präglas av dialog och att nå samförstånd. 
Deliberation är en process av genomtänkta över-
vägande av olika val. Den här idealmodellen 
betonar betydelsen av logiskt resonerande och att 
man skall undvika maktkamper i processen. 
Tanken är att inkludera alla deltagare som vill 
vara med i processen och att värna demokratiska 
värden som medborgarnas rätt till information, 
rättvisa och deltagande. Idealt sätt så skall med-
borgarnas deltagande initieras, ägas och kontroll-
eras av medborgarna själva. 

Den andra idealmodellen är kollektivt lärande, 
vilket är en deltagandeprocess som betonar bety-
delsen av att skapa relationer, insikt, koordinerat 
agerande och samhällelig förändring genom 
lärande. Lärande uppstår här genom det kollek-
tiva engagemanget och interaktionen med andra. 
Under deltagandeprocessen lär sig aktörerna om 



 51 

 

varandras olika roller, inbördes relationer och 
andra intressenters bevekelsegrunder för sina 
uppfattningar och åsikter i en fråga. De delta-
gande aktörerna lär sig att förstå varandras mål, 
intressen och kunskapsbas vilket medför mer 
realistiska förväntningar på varandra och proces-
sen. Under processen skapas och utvecklas en 
gemensam kunskapsbas. Genom att en ökad 
förståelse för varandra uppkommer så underlättar 
det också ett gemensamt agerande. Men i denna 
idealmodell är konsensus och samförstånd inte 
viktigt utan det handlar mer om att få in olika 
perspektiv och kunskap i processen och även få 
en ökad förståelse för varför ett visst argument i 
allmänhet uppfattas som mer legitim eller giltig 
än ett annat argument.  

Policydrivet deltagande är den tredje idealmo-
dellen. Här handlar deltagande om att utöka 
antalet röster tidigt i policyprocessen, redan 
innan beslutsfasen. Målet är att inkludera alla 
dem som kommer att bli viktiga vid genomfö-
randet av ett beslut. Tanken är att får man med 
de aktörer som skall genomföra beslutet från 
början så blir det enklare att få dessa engagerade 
i att genomföra besluten. Det handlar också om 
att delvis flytta makt från beslutsfattare till delta-
garna och skapa en genomskinlig process som 
synliggör hur beslut fattas och policy utformas. 
Den här modellen tar beslutsfattarnas och de 
offentliga tjänstemännens perspektiv och delta-
gande blir snarast ett beslutsstödjande verktyg 
för dessa. Fördelarna med medborgardeltagande 
enligt denna modell är att beslut får bättre kopp-
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ling till allmänhetens preferenser, det blir bättre 
policy och effektivare implementering, det blir 
mer legitima beslut och tilliten ökar mellan de 
styrande och styrda. Motivet till medborgardelta-
gande är därmed dubbelt, både att få acceptans 
för fattade beslut och för att nå fram till bättre 
beslut. 

Som vi nämnde i kapitel två så är medborgerligt 
deltagande inte så vanligt förekommande i pla-
ningsprocessen för tillförselsystem. Inte heller i 
planering av Vallastadens tekniska infrastruktur 
har medborgarnas röst varit så central. Och vi 
undrade vad det beror på?  

Medborgardeltagande i energisy-
stemens planeringsprocess 

Ett starkt skäl till att Tekniska verken engagerar 
sig är att företaget ser Vallastaden som en test-
bädd där företaget kan utveckla en dialog med 
andra aktörer såsom fastighetsägare, byggherrar, 
kommun, myndigheter osv, men även hitta nya 
affärsmodeller. Det har som nämndes ovan också 
börjat samverkan i arbetsgrupper. Här är dock 
inte medborgarna representerade. 

Tekniska verken har fått input från andra än 
professionella aktörer bland annat genom att de 
anordnat Tekniska Verken Innovation Camp. Där 
deltog 65 gymnasieungdomar som under ett dygn 
fick ”innovera” och skapa affärsplaner för nya 
produkter eller tjänster som har någon form av 
koppling till Tekniska verkens verksamhet. Där 
framkom en del idéer som kan användas till 
Vallastaden. Tekniska verken deltog också 2012 
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vid en konferens som Linköpings universitet 
anordnade Greening of Industry Network (GIN) 
och fick då förslag från forskare och studenter till 
idéer som kan vidareutvecklas i Vallastaden. 
Dessutom deltar Tekniska verken i universitetets 
workshop kring Vallastaden och även dessa 
bidrar till företagets idébank.  

Medborgarna har främst deltagit i planeringen av 
Vallastaden genom medborgardialogerna som 
kommunen anordnat. Dessa dialoger har dock 
inte haft specifikt fokus på energi. Medborgardi-
alogernas främsta syfte har varit det deliberativa 
samtalet och att ge möjlighet för alla att få kun-
skap om projektet och ge sin åsikt om hur Val-
lastaden skall utformas. Resultatet från medbor-
gardialogerna har än så länge inte förmedlats 
vidare in i den pågående energiplaneringsproces-
sen och det är lite oklart om så kommer att ske. 
Våra informanter lyfter också detta och menar att 
det finns samordningsproblem i planeringspro-
cessen:  

Jag menar det talas ju om det här att männi-
skorna bygger staden och då handlar det ju om 
att de här idéerna som kommer från männi-
skorna måste processas för att göras till verklig-
het. Den linan och den processen, om vi säger 
så, den tycker jag inte riktigt är på plats. Så är 
det och samtidigt så drivs planprocessen. Så det 
där tycker jag inte riktigt hänger /../ Det där 
behöver komma ihop bättre. Men det är väl 
också besvärligt med de tider som är satta. 
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Tekniska verken har inte försökt engagera med-
borgarna att delta i processen, utan hänvisar 
främst till kommunens medborgardialog. Gene-
rellt finns en uppfattningen hos våra informanter 
att ”energisystemen finns i botten” som någon 
uttryckte det och hur de skall utformas i Vallas-
taden är det inte så relevant att ha medborgardia-
log om. Informanterna är relativt eniga om att det 
är professionella aktörer såsom fastighetsägare, 
byggherrar och Tekniska verken som är de rele-
vanta deltagarna i en dialog kring vilka energi-
lösningar som skall finnas i Vallastaden. Det är 
dessa professionella aktörer som har den tekniska 
kunskapen som är relevant för att föra en sådan 
dialog, enligt våra informanter. Det är också de 
som måste vara överens för att åtgärderna också 
skall genomföras. Det finns en uppfattning att 
medborgarna eventuellt skulle kunna delta i ett 
diskussionsskede men sen blir det för ”svårt för 
den enskilda medborgaren”. Medborgarna saknar 
den tekniska kompetensen som krävs för att 
kunna delta i processen. 

Ett annat problem som framkommer är att de 
energisystem som byggs är kollektiva nyttighet-
er. Det kollektiva inslaget innebär att om bolaget 
bygger fjärrvärme fungerar det inte att enskilda 
individer väljer till exempel braskamin. Med en 
systemsyn vill man optimera systemen och inte 
optimera på en individnivå. Då kan det uppstå en 
konflikt mellan det gemensamma intresset och 
den enskildes intresse. Därmed finns det i prakti-
ken inte någon möjlighet för enskilda medbor-
garna att påverka om det till exempel skall vara 
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fjärrvärme eller inte. I det här perspektivet blir 
medborgardeltagande mindre intressant.  

I Vallastaden arbetar man också med byggemen-
skaper, där människor går tillsammans, blir sin 
egen byggherre och bygger ett hus. Vid dessa 
tillfällen bestämmer de boende allt själv i huset, 
inklusive energilösningar. Då kommer alltså 
medborgarna komma in i planering och utform-
ning av husens energisystem. Men det är då 
snarare i rollen som ”byggherrar” medborgarna 
deltar i processen.  

Det är när det kommer till användning av energi-
systemen som det är aktuellt att få in medborgar-
na som deltagare enligt våra informanter. Sol-
celler är ett bra exempel som kan illustrera hur 
aktörerna tänker kring medborgardeltagande. 
Solceller är en lösning som högst troligt kommer 
att installeras i Vallastaden. Hur detta skall ske är 
dock en fråga som måste diskuteras mellan Tek-
niska verken och byggherrarna. Det är alltså inte 
en fråga för medborgardialog. Men när det 
kommer till diskussion om mikroproduktion med 
nettomätning av el då vill man involvera åt-
minstone de framtida boende. I Vallastaden 
kommer individerna att ha möjlighet att både 
producera och konsumera energi i de så kallade 
dynamiska systemen. Från Tekniska verkens sida 
vill man skapa prismodeller som ger kunden ett 
beslutsunderlag för att fatta beslut som också är 
systemriktiga. Prismodellerna behöver dock tas 
fram i samarbete med medborgarna som skall 
använda dessa. I detta avseende vill man alltså ha 
en deltagandeprocess som inkluderar medbor-
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garna. En tanke är att bygga ett system som gör 
det möjligt för kommande invånare i Vallastaden 
att delta och påverka. Inom ramen för energisy-
stem 2.0 skall de ha möjlighet att göra val och 
med sina beslut påverka energisystemets utform-
ning i stort. Detta genom att till exempel ta an-
svar för hur energin produceras. 

Tekniska Verken skulle även vilja öppna för 
medborgardialog när det kommer till att ta fram 
mätare som kan visualisera elanvändning och 
eventuell produktion på ett enkelt sätt. Ambit-
ionen är att få fram displayer över elförbrukning 
där kunden ser förbrukningen väldigt tydligt. 
Displayen skall täcka in el, fjärrvärme och även 
vattenförbrukning. Men det kan inte vara en 
display som kräver en tjock installationsbeskriv-
ning utan det skall vara ”intuitivt”, som en in-
formant uttryckte det. Tekniken är inte ny, men 
dagens lösningar är ofta för komplicerade och 
Vallastaden erbjuder ett bra tillfälle att få fram 
användarvänligare lösningar. Tanken är här att 
involvera medborgarna i framtiden och testa 
olika lösningar i kunddialoger. Här nämns kund-
paneler som exempel på hur dialogen skulle gå 
till. På det sättet skulle medborgarna få vara med 
och påverka hur visualisering av energi skall 
utformas.  

Ett annat problem som intervjupersonerna lyfter 
fram är att energi är ett ”lågintresseområde”. Det 
är därmed inte lätt att engagera medborgarna i 
dessa frågor. I utvecklingen av energisystem 2.0 
är det därför samtidigt centralt att planera för att 
automatisera så att kunden bara kan säga till 
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Tekniska verken att jag vill ha det på det här 
sättet, var vänliga att fixa det. Det skall alltså i 
systemen finnas förutsättningar för att i stor 
utsträckning slippa engagera sig och lära sig om 
systemens funktion och uppbyggnad. Det är en 
stor utmaning att planera både för aktivitet och 
inaktivitet i Vallastaden energisystem.  

Slutsatser 

Vi kan konstatera att planeringen av Vallastadens 
energisystem präglas av en positiv och innovat-
ionsdrivande anda. Det finns en stark vilja att 
använda Vallastaden som testbädd och tänka 
kring nya systemlösningar, även om den korta 
planeringstiden är en stark restriktion för vad 
som är möjligt att genomföra.  

Det finns också långt gångna planer på att de 
som kommer att bo i Vallastadens skall bli 
”prosumers” dvs att de skall kunna både produ-
cera och konsumera energi. Det är en del i ut-
vecklingen av de nya dynamiska energisystemen 
2.0. I de dynamiska systemen ingår att energins 
flöden skall bli synliga för brukarna och det skall 
finnas displayer där det är lätt att läsa av hur 
hushållets förbrukning av el, värme och vatten 
ser ut. Tekniska verken planerar för ett energisy-
stem som kan ha aktiva kunder vars val kommer 
att bidra till att utforma energisystemen i områ-
det. Samtidigt planerar man för att systemen 
också skall kunna möta kunder som inte vill vara 
så aktiva och att det därmed skall finnas en hög 
grad av automatisering för dem som så önskar. 
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Vallastadens planeringsprocess skall präglas av 
en inkluderande anda med medborgardialog och 
deltagande. Det är en stark värdegrund i plane-
ringsprocessen. När det kommer till energiplane-
processen så här långt så saknas det emellertid 
innovativa exempel på medborgardialog. Energi-
planeprocessen är i det perspektivet traditionell 
och bygger på de professionella aktörernas delta-
gande. Den är till stora delar präglad av en poli-
cydriven deltagarmodell där det framförallt är 
viktigt att få med aktörer som kan genomföra 
idéer och beslutade lösningar. 

Energiplaneprocessen är nydanande både vad 
gäller strävan att hitta framtidens systemlösning-
ar och också genom den tidiga samverkan i ar-
betsgrupper med bland annat byggherrar och 
universitet. Men när det kommer till med-
borgarmedverkan återkommer det traditionella 
svaret att det är svårt med deltagande från all-
mänheten på grund av det krävs en specifik tek-
nisk kompetens för att kunna delta. 

Samtidigt är medborgarna experter. De är de som 
använder systemen varje dag och vet hur syste-
men underlättar eller ställer till problem i deras 
vardag. Skulle man anamma en mer kollektiv 
lärandemodell så skulle medborgarnas perspektiv 
vara relevant att inkludera i planeringen. Det 
skulle tillföra ytterligare en kunskapsdimension 
till processen som de professionella inte har, det 
vill säga lekmännens och användarnas. En lek-
man förstår kanske inte varför det tar en minut 
för vattnet att bli varmt efter man skruvat på 
kranen. Men lekmannen förstår vilka konsekven-
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ser det får i vardagslivet och har förmodligen 
många intressanta förslag på lösningar. En lek-
man förstår kanske inte hur ett passivhus funge-
rar men efterfrågar det ändå och prioriterar det 
kanske högre än ett fjärrvärmenät i området. En 
lekman kanske inte förstår fjärrkyla, men efter-
frågar det ändå som en systemlösning för varma 
sommardagar. Lekmannen förstår kanske inte 
varför det alltid skall vara så hiskeligt kallt på 
golvet, men denne har garanterat åsikter om var 
en lösning om varma golv skall hamna på priori-
teringslistan.  

Det hade varit intressant om man i Vallastaden 
hade testat och sett vad en förutsättningslös 
medborgardialog om den tekniska lednings-
bundna infrastrukturen hade gett för resultat. Det 
hade legat väl i linje med Vallastadens övergri-
pande inriktning att skapa deliberativa medbor-
gardialoger och skulle kunna ha bidragit till att 
skapa en innovation även i deltagandeprocessen. 

Tekniska verken öppnar upp för mer kunddialog 
framöver när displayerna för visualisering av 
konsumtion och produktion skall utvecklas. I det 
fallet så ser de att medborgarna har en användar-
kunskap som de behöver för sin systemutveckl-
ing. Här är de också öppna för att ta in många 
olika aktörer för att utveckla bra IT-lösningar. 
Förutom medborgarna så nämns universitet, IT-
konsulter, fastighetsbolag, byggherrar med flera. 
De vill här skapa en process som påminner om 
den kollektiva kunskapsmodellen ovan där 
många olika kunskaper och perspektiv samlas in 
innan beslut fattas om en lösning. Här nämndes 
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medborgarpaneler som en möjlig metod för 
medborgardialog Men vi hoppas att vi får se 
kreativa och innovativa deltagarmetoder som går 
bättre i linje med den vilja till innovation som 
finns i övrigt för de tekniska systemen i Vallas-
taden.  
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6. Några studenters tankar 
om Vallastaden 

Studenterna kommer att spela en viktig roll i 
Vallastaden. De är viktiga för livet på campus 
och det planeras omfattande utbyggnad av stu-
dentbostäder i Vallastaden. Därför vill vi även 
fånga upp och belysa Vallastaden ur studenternas 
perspektiv. Det är självklart möjligt att studenter 
deltagit som ”vanliga” medborgare i medborgar-
dialogerna eller bidragit på nätet, men här ges de 
lite extra uppmärksamhet.  

Studentlivet planeras i Vallasta-
den 

Inom planområdet för Vallastaden planeras både 
boende för studenter och möjligheter för sociala 
aktiviteter och studier. Genom Vallastadens 
tillkomst kommer campus Valla att ramas in av 
studentboende och studentmiljöer i både norr och 
söder. Campushallen är för många studenter en 
viktig nod i vardagen och dess läge mellan cam-
pus Valla och Vallastaden är viktig. Idrott och 
friskvård kan sägas ligga mellan campus och 
studentlivet i Vallastaden.  

Studentbostäder är viktiga på många sätt. De är 
oftast mindre och billigare än ordinarie bostäder. 
Den speciella formen med korridorsrum skapar 
också en helt annan livsstil, som många anser 
tillhör själva studentlivet. Studentlivet blir påtag-
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ligt när man lever nära andra studenter. Studier, 
sociala aktiviteter och nya kontakter som ofta är 
viktiga länge i livet byggs upp i korridorerna.  

Det finns speciella byggregler för studentbostä-
der och i Vallastaden förs diskussioner om att få 
göra ytterligare avsteg från gällande byggregler 
och krav. Detta för att kunna bygga fler, an-
norlunda, smartare och förhoppningsvis också 
billigare studentbostäder. Att inför bomässan 
visa upp kreativa och innovativa studentbostäder 
skulle vara symboliskt viktigt. Men här är det en 
lång kedja av implementeringssteg - från idéerna 
i planen till att bostäderna faktiskt står på plats. 
Planer skall detaljeras, arkitekter anlitas, bygg-
herrar engageras och ekonomin hålla ihop. I alla 
dessa steg finns risk att det inte blir som planerat.  

Tillgången till studentbostäder är även mycket 
viktigt för universitetens rekrytering av studen-
ter. Om det finns, eller till och med garanteras 
bostäder, till dem som kommer in på utbildning-
arna så kan utbildningarna och lärosätet uppfattas 
som mer attraktivt. God tillgång till bra student-
bostäder kan vara ett viktigt marknadsföringsar-
gument för lärosäten. På samma sätt har kommu-
nen intresse av att studenterna kommer till Lin-
köping och skriver sig här och att de har en så 
bra studietid att de till och med väljer att stanna 
här. Linköping kommuns tillväxt på senare år 
kan delvis förklaras av universitetet och att 
många studenter fått arbete i regionen. Studenter 
är viktiga och det måste finnas plats för dem i 
planerna.  
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Möten med studenter 

Vi har träffat studenter för att prata om Vallasta-
den och kommunens planering. Vi har genomfört 
fokusgrupper där vi samtalat med studenter om 
de känner till planerna om Vallastaden, hur de 
idag nyttjar campusområdet och vilka framtida 
förväntningar de har på området. Mastersstudent 
Kadir Yusuf har genomfört sex fokusgrupper 
med tre till fem deltagare i varje. Urvalet av 
studenter till fokusgrupperna har skett med stöd 
av studentkårerna. På så sätt kanske vi har fångat 
in studenter som är mer aktiva än andra, men 
samtidigt är de vana att artikulera åsikter och har 
tänkt mer kring studentlivet. Några enstaka icke 
kåraktiva studenter har också deltagit i fokus-
grupperna.  

Studenterna som deltog i fokusgrupperna var 
mellan 21 och 30 år, men de flesta var i den 
yngre gruppen. Tillfälligheter gjorde att två tred-
jedelar av de som deltog var män, vilket var 
olyckligt men materialet ger ändå intressanta 
bilder av studenternas tankar och idéer. Studen-
terna vid de olika fakulteterna har olika kontakter 
med campus och därför anser vi att det var vik-
tigt att de alla fick komma till tals. Därtill har 
mindre strukturerade samtal med studenter fång-
ats upp, bland annat genom seminarieövningar 
inom ramen för undervisning på olika program.  

Vi kan konstatera att alla studenter uppmärk-
sammade att Vallastaden inte skulle bli verklig-
het förrän de studerat klart och sannolikt flyttat. 
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Därför hade de ibland svårt att tänka sig in i hur 
livet skulle kunna levas i Vallastaden.   

Studenterna om information och 
delaktighet   

De flesta studenter kände till Vallastaden och 
hade på olika sätt hört talas om planerna. Flera 
hade sett utställningarna i Ryd, på universitet och 
på stan. Några av dem kände dock inte till be-
greppet Vallastaden, men hade hört talas om 
planer på nya studentbostäder vid Campushallen. 
De kåraktiva studenterna hade genomgående en 
mer konkret och tydligare bild av Vallastaden.  

De flesta studenter tyckte att informationen som 
fanns om Vallastaden på nätet och i bilder var 
bra och tydlig. Men flera påtalade att planeringen 
upplevdes som ett marknadsföringsprojekt sna-
rare än ett demokratiskt projekt. En student ut-
tryckte det så här:  

Ur informationssynpunkt så kan det se ut som 
kommunen ger en väldigt vinklad bild och nästan 
propaganda. De vill att vi skall tycka att det är 
en bra idé.  

Flera av studenterna sa att det hade varit enklare 
att engagera sig och vilja bidra om informationen 
som presenterades av kommunen hade varit mer 
neutral och mindre formulerat som säljargument. 
Få av studenterna förstod att processen nu (sen-
hösten 2012) kommit så långt som till formella 
beslut och antagande av planen. En fråga för 
framtiden är väl kanske hur än fler kan involve-
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ras tidigare i processer av denna typ, så som vi 
diskuterade ovan kring medborgardialoger.  

Studenternas användning av Valla-
området idag 

Vallaområdet används idag till olika typer av 
aktiviteter. Campus Valla är Linköpings univer-
sitets främsta campusområde och ses som kärnan 
i Linköpings universitet. För studenterna utgör 
campus främst en studie- och mötesplats. Föru-
tom studier används Vallaområdet av studenter 
idag till: sittningar, promenader, tipsrundor, 
ridning, pulkaåkning, picknick, grillning, olika 
sportaktiviteter och turneringar. I stort används 
områdena utanför Campus som rekreationsområ-
den. Studenterna lever idag, så som det var tänkt, 
i hög grad på campus.  

Studenterna säger att de inte direkt rör sig utan-
för campus Valla, därför gillar de idéerna med 
mer caféer, butiker och stadsmiljö i närheten. 
Studenterna håller sig på campus under läsåret. 
Under de inledande veckorna på hösten, det som 
kallas Nolle-P, använder de dock stora delar av 
campus och då ser de en risk att framtidens bo-
ende i Vallastaden kan komma att störas. Likaså 
påtalar studenterna att det under årets 40 veckor 
arrangeras närmare trettio ”kravaller” på områ-
det, inkluderat den större München Hoben. Såd-
ana aktiviteter är viktiga för studentlivet. Men för 
andra kan det upplevas som ett störningsmoment, 
särskilt om du bor i närheten.  

Studentlivet som risk för störningar har inte 
hanterats i planen för Vallastaden. Men student-
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livet kan samtidigt ses som ett levande mervärde 
i stadsdelen snarare än ett störningsmoment.   

Studenterna om Vallastadens möj-
ligheter 

Studenterna förstår behovet av fler bostäder i 
Linköping. Alla utan undantag är glada över att 
det faktiskt skall byggas fler bostäder. Den 
främsta möjligheten ligger i att kunna bo när-
mare campus och leva ännu mer ”på” campus.  

Studenterna hoppas att Vallastaden kan erbjuda 
mer service än vad som finns på campus idag, 
såsom som matbutiker, restauranger och tandlä-
kare. En förhoppning hos studenterna, som dock 
inte uppfylls i planen, är att kunna åka buss till 
och från campus utan att passera resecentrum. 

Flera studenter upplever att det finns gränser och 
fördomar mellan studenter och vanliga männi-
skor. Vallastaden har en möjlighet att överbrygga 
sådana gränser och kunna föra ihop dessa grup-
per. Studenterna hoppas att Vallastaden ska bidra 
till att studenterna mer blir en del av staden Lin-
köping. Vallastaden skulle också kunna bidra till 
att Linköping blir ännu mer attraktivare som 
studentstad, menar de. En av deltagarna sa:  

”Många som jag vet säger att Linköping som 
studentstad är awesome men att Linköping som 
stad inte direkt är det. Och de behöver ett nytt 
Linköping.” 

Vallastaden kan också attrahera studenter med 
små barn och egen familj. Studenterna tror att 
studentlivet för de som har familj kan underlättas 
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om de får möjlighet att bo i Vallastaden. Närhet-
en mellan universitet, barnomsorg och annan 
service är viktig. Studenterna på lärarprogram-
met hoppas att den nya skolan som planeras skall 
kunna bli en integrerad del av deras utbildning. 

Studenternas farhågor 

Även om studenterna i grunden var positiva till 
Vallastaden, så framkom det även kritik och 
farhågor. Den främsta oron låg i att de såg en 
risk att förlora studentlivet på Campus. Studen-
terna har i princip förståelse för ambitionen att 
integrera andra grupper i samhället med studen-
ter. Men i praktiken sågs det som en risk mot det 
studentliv som för dem är så viktigt. Om männi-
skor som inte förstår och respekterar studentlivet 
bor blandat med studenter kan konflikter lätt 
uppstå, resonerade de studenter vi mötte.  

Flera studenter framhöll att det handlade inte 
bara om deras egen studiesociala situation, utan 
också att det finns risker att utbildnings- och 
forskningsresultat blir sämre. En student gjorde 
en jämförelse:   

I USA, som är nummer ett i Nobelpriser och har 
de ledande universiteten i världen. De är som 
egna städer som ligger helt avskilt. Många häv-
dar att den kulturen och miljön som bildas när 
man ligger så pass avskilt är en del av fram-
gångskonceptet. Vi ligger ju avskilt här, hyfsat i 
alla fall. Men nu verkar vi gå rakt emot den 
teorin. Är det så smart?  
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Hoten mot campuskulturen är alltså påtagliga 
enligt de studenter som deltog i fokusgrupperna. 
Studenterna ansåg i flera samtal att hela integrat-
ionstanken mellan studenter och andra grupper i 
Linköping kan bli ”ett ogenomtänkt experiment”.  

Kanske kan det vara så, men det är också sanno-
likt att vårt urval av kåraktiva studenter inte ger 
en helt nyanserad bild. Dessa studenter är sanno-
likt mer på campus och deltar i fler studiesociala 
aktiviteter än genomsnittsstudenten.  

En annan risk som många återkom till var att 
gång och cykelvägen genom campus Valla – 
Corson – kommer att få en ännu mer centralare 
position. Om den blir till en vanlig gata kan det 
bli än trängre än vad det är idag. Vissa studenter 
såg kaos framför sig och skissade upp en bild av 
barnvagnar, cyklande stressade studenter och 
pensionärer med rullatorer.  

Studenterna är övertygade om att Vallastaden 
blir en stor förändring för campuslivet. De farhå-
gor som framkom kan samtidigt relateras till att 
studenterna förmodligen inte kommer att befinna 
sig på campus när Vallastaden står klar. Det är 
möjligt att det medför att kritiken dras lite längre 
då.  

Studenternas tankar i kort 

Studenterna som deltog i denna delstudie menade 
att Vallastaden inte skulle påverka deras vardags-
liv som studenter. Det är något som skulle bli 
verklighet långt efter att de planerade att lämna 
Linköping. De tyckte därför det var svårt att 
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tänka sin in i hur de själva skulle agera som en 
del i livet i Vallastaden. Men några av dem hade 
lättare att tänka framåt och tänka sin in i kom-
mande studenters intressen och möjligheter till 
ett gott liv.  

Ett sätt att sammanfatta och samla upp studen-
ternas tankar och idéer om Vallastaden ges av 
nedanstående punkter.  

 Studenter är potentiella boende, men 
med mindre pengar, mer sociala behov 
och ofta på väg vidare i livet.   

 Studenter och andra måste kunna leva 
sida vid sida i Vallastaden. Det måste 
vara ok att studenter väsnas ibland och 
inte kritiseras för det då.  

 Det behövs lokaler för sociala aktivite-
ter både för studenter och andra. An-
vändningen av de planerade gemen-
skapshusen blir viktigt.  

 Studenter har lite annorlunda behov av 
service, exempelvis flexiblare barnom-
sorg och matställen under hela dygnet 
(mest under tentaperioder).   

 Man kommer plugga annorlunda i fram-
tiden, med mer teknik och mer tillsam-
mans. För det behövs infrastruktur (el 
och bredband) och platser att mötas. 

 Mer studentbostäder behövs, men till en 
rimlig hyra.   
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 Studenter går vidare, men skall vilja 
komma tillbaka.  
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7. Policy och planering för 
vardagen i Vallastaden  

Planering syftar förenklat till att omsätta policy 
om det hållbara och goda livet till vardagliga 
sammanhang. Genom att planera klokt förväntas 
människor kunna leva smart och hållbart.  

Så här avslutningsvis vill vi återknyta till idén 
om deltagande i planeringen och vad den har 
inneburit i Vallastaden. Nyckelord för planering-
en har varit den hållbara, resurseffektiva, krea-
tiva och lärande stadsdelen i Linköping, enligt 
förslaget till detaljplan. Men hur når man dit? 
Hur har planeringen som redskap för att omsätta 
policy till praktik gått till? 

Deltagande planering inte alltid 
enkelt 

Linköpings kommun har haft en tydlig ambition 
att planeringen av Vallastaden skall vara öppen 
och bjuda in till dialog för att kunna skapa delta-
gande. I tidigare forskning om deltagande plane-
ring kan tre hot eller risker identifieras i sådana 
processer. Det är hot som identifierats i forskning 
om deliberativa processer och deltagande plane-
ring. De är:  

 Planeringen blir viktigare än planen 

 Maktbalansen mellan olika aktörer kan 
rubbas och på så sätt hota demokratin  
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 Besluten kan ge en falsk bild av kon-
sensus och legitimitet  

Dessa teman eller hot mot deltagande planering 
vill vi nu diskutera i relation till vad vi sagt ovan.  

Planeringen viktigare än planen  

I tidigare forskning om deltagande planering har 
det visat sig att fokus ofta ligger på processen att 
få alla att delta och bidra till planeringsproces-
sen. På så sätt har processen att planera ibland 
blivit viktigare än de planer som slutligen anta-
gits. Det är då viktigare att många får möjligheter 
att komma till tals och delta i planeringsproces-
sen än vad det faktiska resultatet blir. 

Även inför arbetet med Vallastaden har medbor-
gardialoger varit viktig och öppna samtal med 
universitet och andra som berörs av den nya 
stadsdelen. De deliberativa inslagen och använd-
ningen av sociala medier av olika slag är viktiga 
för planeringen, processerna kring den och möj-
ligheterna till delaktighet. Även om möjligheter-
na till påverkan och delaktighet inte utnyttjas kan 
det vara viktigt för medborgarnas tolkning av 
processen som demokratisk. Många kan tänka att 
även om inte jag har något att säga är det bra att 
de som vill påverka kan göra det.  

Även om få engagerat sig i planeringsprocessen 
framträder planen i sig som jätteviktig. Kanske 
kan det te sig så för att planeringsprocessen är i 
en fas där det strax ska beslutas om detaljplanen. 
Men tidplanen mot bomässan 2016 gör också att 
planen blir ett viktigt steg mot just att förverkliga 



 73 

 

bomässan, vilket också sätter planen snarare än 
processen i främsta rummet.  

Linköping är en stad som växer och här finns 
resurser för att förverkliga planen om Vallasta-
den. Här finns även behov av bostäder och mer 
service i anslutning till universitet. Så är inte 
alltid fallet. Därför blir planen här ett medel för 
målet: den nya stadsdelen och livet där. Delta-
gande i planeringen har därför också i detta fall 
fått en tydlig betydelse av att vara ett medel för 
att forma Vallastaden, snarare än att ha ett de-
mokratiskt egenvärde. Det var kanske därför 
vissa studenter upplevde att planen marknadsför-
des, snarare än diskuterades i deltagande proces-
ser. Men andra aktörer, som det kommunala 
bolaget Tekniska verken, kunde snabbt se sina 
möjligheter att bidra i genomförandet av stadsde-
len.  

Hotad maktbalans – ett demokrati- 
problem?  

I tidigare forskning framhålls ofta att deltagande 
planering och deliberativ demokrati leder till att 
den formella representativa demokratin åsido-
sätts eller kringgås. De medborgare som engage-
rar sig har ofta något speciellt starkt intresse som 
de vill driva. På så sätt kan svagare gruppers 
intressen åsidosättas. Demokratin handlar då inte 
om allas lika inflytande. Även om inte medbor-
gare som deltar har rätt att fatta beslut i formell 
mening formas och förankras förslagen så tydligt 
genom deltagande processer att bara ett beslut är 
möjligt för den representativa demokratin senare.  
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I planeringen av Vallastaden finns det inga ex-
tremt framträdande aktörer eller aktörsgrupper 
som drivit specifika intressen. Inte heller har den 
representativa demokratin, genom kommunfull-
mäktige, varit särskilt aktiv i processen. Däremot 
har tjänstemän och några centrala personer inom 
kommunen drivit processen kring planeringen av 
Vallastaden med högt tempo och tydlig emfas. 
Sedan beslutet om vinnande förslag i arkitekttäv-
lingen har även de som företräder det vinnande 
förslaget fått en tydlig roll. Arkitekterna vid 
OkiDoki och deras förslag har fått makt att styra 
processen och besluteten kring Vallastaden.  

Det har funnits möjligheter för alla att påverka 
och bidra genom forum på nätet och i Facebook-
gruppen, men det har få gjort. När förslaget 
ställts ut och presenterats har det funnits en tyd-
lig bild av vad kommunen vill. Det vinnande 
arkitektförslaget har även här fått en framträ-
dande position. Experterna på kommunen och 
expertgruppen som utsåg det vinnande förslaget 
har på så sätt fått mycket makt i denna process, 
där demokratin inte verkar ha tagit det utrymme 
som finns.  

Universitet har som granne fått stort inflytande i 
planeringsprocessen och kunnat påverka plane-
ringen i detalj. Tidigare har skillnaden mellan 
kommunen och universitet ansetts vara ett åter-
kommande problem i Linköping. Men här öpp-
nades nya möjligheter till samtal och samverkan. 
Maktbalansen ändrades. Men studenterna kan 
involveras mer.  
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Om man ser demokrati som den representativa 
demokratin där allas intressen representeras kan 
denna process ses som demokratiskt problema-
tisk. Kommunalpolitiken har haft lite inflytande 
och flera experter har snabbt drivit på ärendet. 
Men om demokrati är möjligheten att delta så har 
denna process i hög grad varit demokratisk. De 
deliberativa möjligheterna har funnits, men har 
kanske inte utnyttjats i den utsträckning som man 
skulle kunna önska.  

Sammantaget har makten i denna process hittills 
mer utövats av experter och tjänstemän som 
drivit processen än av medborgare som vill på-
verka eller förtroendevalda i kommunfullmäktiga 
som vill ha inflytande.   

Otydlig konsensus och falsk legi-
timitet  

Som en konsekvens av planeringsprocessens 
upplägg där arkitekttävlingen fick en viktig roll 
kan experterna och tjänstemännen sägas ha fått 
stor makt. Resultatet är att planeringsprocessen i 
Vallastaden liknar många tidigare processer. 
Snabbt formades en bild av konsensus som 
kanske inte fullt ut speglar medborgarnas intres-
sen och åsikter såsom det skulle ha gjorts genom 
de demokratiskt valda representanterna i kom-
munfullmäktige. Även studenternas intryck att 
förslaget ”marknadsförs” tyder på att det var en 
process där ett förslag förankras. Det är som om 
det finns konsensus om förslaget innan det är 
beslutat. Det är ett typiskt utryck för vad som kan 
kallas falsk legitimitet. Demokratisk legitimitet 
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grundas i att medborgare har tillit till förslag och 
att de ligger inom lagens ramar. Vid falsk legiti-
metet finns en viss tvekan om legitimiteten i 
processen. Men om legitimitet också handlar om 
att ta beslut och genomföra förändringar inom 
utsatt tid, då blir besluten om Vallastaden legi-
tima.  

Det starka fokuset på att bomässan skall genom-
föras 2016 har kritiserats. Den socialdemokra-
tiska oppositionen i kommunfullmäktige har 
tydligt argumenterat för att bomässan bör senare-
läggas för att besluten och planeringen skall bli 
mer genomtänkta och förankras. Men denna 
kritik har inte fått genomslag i processen. Då det 
slutliga beslutet om planen ännu inte är taget 
finns dock möjligheter att ta upp denna fråga 
igen i anslutning till de formella besluteten i 
fullmäktige.  

En annan viktig fråga som kommit i skymundan, 
bakom enigheten om Vallastaden, är de behov 
som finns i andra stadsdelar. Oppositionen har i 
fullmäktige påtalat behovet av att även andra 
stadsdelar uppmärksammas och ges möjligheter 
till att växa som en kreativ, lärande, hållbar och 
resurseffektiv stadsdel. Här kanske själva plane-
ringsmodellen begränsar. Det är nämligen svårt 
att ta de stora grepp och se nya möjligheter i 
befintliga områden på samma sätt som när nya 
områden planeras. Men frågan är viktig, särskilt 
för att legitimera kommunens agerande i hela 
kommunen.  
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Även om det finns konsensus om tanken med 
Vallastaden, så kanske konsensus saknas kring 
hur Vallastaden planeras att genomföras. Genom 
att fokusera nyckelord som har en positiv klang 
är det enkelt att få med många på att Vallastaden 
är en bra idé. Begrepp som social hållbarhet, 
kreativitet, resurseffektivitet, och lärande är det 
svårt att säga emot. Men vad som ligger i dessa 
begrepp, vad de betyder i praktiken och hur de 
skall genomföras är långt ifrån klart och tydligt. 
Här döljer sig ytterligare en slags falsk legitimi-
tet om Vallastaden.  

Eftersom planen är tydlig och målet med bomäs-
san medför tidspress kommer sannolikt många 
idéer att kunna genomföras. Många kommer att 
sluta upp kring processen för att nå målet. Men 
efteråt kommer det också finnas de som pekar på 
problemen och vad som kunde gjorts annorlunda.  

Planeringen från policy till vardag i Vallastaden 
kommer att genomföras, men än kvarstår många 
olösta och även okända hinder på vägen. Så här 
långt har dock processen präglats av fokusering 
på planen, en vidgad möjlighet att påverka och 
ha makt som vissa (universitetet) utnyttjat mer än 
andra (medborgarna).  
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8. Slutord  

Den här rapporten har vi arbetat med och skrivit 
så att säga mitt under planeringen av Vallasta-
den. Det betyder att vi inte kan se hela processen 
kring planeringen och hur den kommer att ut-
vecklas. Men de frågor som uppmärksammats 
ovan och de reflektioner som gjorts kan kanske 
komma till nytta i den fortsatta utvecklingen mot 
en ny stadsdel.  

Det är tydligt att planeringen kring Vallastaden 
förväntas gå fort och att även genomförandet 
skall hålla högt tempo för att området för Bo-
mässan skall kunna stå klart till sommaren 2016. 
Därför är det viktigt att framhålla att det sanno-
likt är bättre att planera och genomföra något 
som går på rätt väg, än att planera för det som är 
helt perfekt. Planering är full av kompromisser 
och även om Vallstaden i praktiken inte når alla 
policyambitioner så är det viktiga steg som tas på 
vägen. 

Vi kommer med glädje att fortsätta att följa ut-
vecklingen och förhoppningsvis även kunna 
bidra till att den utvecklas på bästa sätt. Vi har 
tillsammans med ett flertal kollegor bland annat 
ansökt om forskningsmedel från FORMAS, 
forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggnad. Vår övergripande ambition är 
där att analysera hur planeringen i hög grad kan 
ledas från ord och planer till handlingar och 
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byggnader. Det vill säga hur det så kalla genom-
förandeunderskottet kan hanteras. De frågor som 
vi valt att fokusera i denna första större ansökan 
om forskningsmedel kretsar kring tre övergri-
pande teman. För det första vill vi uppmärk-
samma hur planeringen kring Vallastaden ut-
vecklas och hur deltagande demokratiprocesser 
stödjs inte minst genom att använda ny teknik. 
Det andra temat vi planerar att särskilt fokusera 
är hur tekniska och sociala arrangemang kan leda 
till minskad och smartare energianvändning. Det 
tredje temat vi särskilt vill studera är hur ny 
teknik kan användas för att skapa hållbarare 
vardagar i social, ekonomisk och ekologisk bety-
delse.  

Därtill vill vi påtala att det är viktigt att lära av 
andra än forskare. Bara i grannstaden Norrkö-
ping pågår flera intressanta planeringsprojekt 
som kanske kan inspirera och än mer bygga 
samman kommunernas tankar om en hållbarare 
region. I Norrköping har till exempel kollegor på 
universitet utvecklat många unika möjligheter till 
visualisering som kan nyttjas för att presentera 
och synliggöra Vallastaden. Studenters intressen 
och erfarenheter bör kunna tas tillvara i den fort-
satta planeringen särskilt kring studentbostäder-
na.  

Oavsett om just detta föreslagna forskningspro-
jekt blir av eller inte så är frågorna angelägna 
och engagerar. Vi ser därför fram emot att fort-
satt följa och bidra till Vallastadens framväxt.  
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Om Du har frågor och funderingar om vad som 
händer med Vallastaden, gå in på kommunens 
hemsidor: www.linkoping.se/sv/bygga-bo eller 
www.linkopingsbo2016.se. Om Du vill läsa mer 
om forskning kring planering, policy och håll-
barhet så ger vi några lästips nedan. 

Till er som arbetar med att planera och genom-
föra Vallstaden vill vi avslutningsvis skicka med 
ett stort lycka till och vi ses där!  
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Lästips 

Avslutningsvis vill vi ge några tips på litteratur 
som vi använt för att föra de resonemang som vi 
tar upp här. Det finns mycket forskning om snar-
lika frågor som den som behandlas i denna rap-
port och nedan ger vi några lästips som ligger 
nära våra egna perspektiv och främst berör 
svenska sammanhang.  
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