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Abstrakt

I  den här uppsatsen undersöks en tävling som handlar om hållbarhet och där staden Dresden

deltar.  Syftet  är  att  analysera hur begreppet hållbarhet  fylls  med betydelse.  Syftet  är  också att

undersöka hur eventet görs och i vilken kontext det existerar. Undersökningen visar att det kan

finnas olika sätt att ladda begreppet hållbarhet. Bland annat kan det finnas olika beskrivningar av

problemområden eller olika lösningsansatser. Det kan finnas till synes självklara antaganden men

det kan också finnas motdiskurser. Som exempel kan nämnas att tillväxt och lönearbete kan ses

som en given utgångspunkt, men detta synsätt kan också ifrågasättas.  

Hållbarhet  kan ses  som en ny värdering som finns  på många olika plan i  samhället.  I  det

undersökta eventet formulerades en vision och några projekt vilka har olika ansatser. Detta kan å

ena sidan tyda på människors allmänna medvetenhet om olika problem kring hållbarhet. Å andra

sidan kan det emellertid också finnas skillnader i medvetenhet och intressen. Vad som allmänt kan

sägas är att det kan finnas många olika aktörer vilka på olika sätt kan delta på fältet hållbarhet. 

En fråga som kan ställas i detta sammanhang är hur mycket privatpersoner kan påverka arbetet

med hållbarhet. I undersökningen ställs också frågan varför det genomförs en tävling och i vilken

kontext den ges. En annan aspekt är att det i denna tävling var tänkt att olika samhälleliga aktörer

skulle delta. Det visade sig emellertid att det saknas större företag i denna process. Det visade sig

också att många av de som deltog också tidigare var engagerade i olika frågor rörande hållbarhet.

Nyckelord: hållbarhet, diskursanalys, Zukunftsstadt Dresden
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1. Inledning  

Konceptet hållbarhet kan rymma miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Dessa aspekter

syftar bland annat på jordens ekosystem, individens behov, rättvisa och att ekonomisk tillväxt tar

hänsyn till naturen (jmf. Marshall 2016:17). En till aspekt av hållbarheten kan vara det kulturella.

Våra praktiker, vanor och värderingar kan till exempel påverka klimatet eller bidra till ett hållbart

samhälle (ibid:17ff). I arbetet med hållbarhet kan man befatta sig med olika fenomen men man kan

också arbeta med en slags helhetssyn. Det kan finnas olika åsikter kring problem och lösningar och

diskussioner kring hållbarhet kan finnas på många olika ställen i  samhället,  bland annat inom

politiken, näringslivet eller på det privata planet. 

Också  i  städer  arbetas  med olika  frågor  rörande  hållbarhet,  någonting  som denna uppsats

berör. I denna text analyserar jag ett event kring hållbarhet i staden Dresden (som ligger cirka 20

mil söder om Berlin). Jag studerar hur ett organiserat hållbarhetsarbete går till.  Det finns både

likheter och skillnader i hur arbetet kring hållbarhet görs i olika städer. Vissa aspekter kan vara

likadana för  olika städer,  andra aspekter kan vara ett  uttryck för  just  en speciell  plats.  Denna

undersökning  kan  kanske  användas  för  att  göra  jämförelser  mellan  olika  städers  arbete  med

hållbarhet. 

1.1 Bakgrund till undersökningen 

Skälen till att jag ska genomföra undersökningen i Dresden är att det är min hemstad. Även om jag

just nu bor 200 mil borta i Umeå har jag dock alltid en koppling till staden. Genom mitt intresse

för hållbarhet märkte jag att det finns olika organisationer i Dresden som befattar sig med de olika

frågor som kan finnas kring detta ämne. Jag besökte regelbundet några organisationers webbsidor

för att se hur de arbetar och vilka teman som var aktuella. 

För  en  tid  sedan blev  jag  uppmärksam på  eventet  ”Framtidsstad  Dresden”  som ingår  i  en

tävling där staden Dresden deltar. Tävlingen utlystes av den tyska ministeriet för utbildning och

forskning under deras ”Vetenskapliga temat för året 2015 – Framtidsstaden.” Städer kunde ansöka

om  att  delta  och  tävlingen  går  ut  på  att  hitta  bra  idéer  för  en  stad  som duger  för  framtiden

(bmbf.de.  2015a).  Ur synvinkeln hållbarhet  kändes  det  som en bra initiativ  som på något  sätt

förenar olika organisationer och tar en visst helhetsgrepp. 

Bilden på framsidan visar en del av staden Dresdens logo för detta tävling. De gula skylten med

namnet ”Dresden” finns också på riktigt. Det är en vanlig förekommande, alldaglig syn som möter
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en bland annat vid vägar när man kör in i stan. Men tillägget ”Planera din framtidsstad” visar på

någonting nytt. Det visar på att någon större förändring är på gång.  Jag läste ibland på eventets

hemsidor  och  abonnerade  på  deras  newsletter.  När  det  nu  var  dags  att  genomföra  en

kulturanalytisk undersökning bestämde jag mig för att titta närmare på eventet. 

Jag använder i denna text både benämningen ”event” och ”Dresdens tävlingsbidrag.” Dessa står

för samma sak. Jag benämner också ”ministeriet för utbildning och forskning” då och då som bara

”ministeriet” eller som ”myndigheten”. 

1.2 Syfte

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  eventet  ”Framtidsstad  Dresden”  görs.  Vilka

utgångspunkter har de olika aktörerna? Hur ser man på problem och lösningar? Vilka diskurser

(synsätt, idéer eller världsbilder) existerar och hur påverkar dessa arbetet med hållbarhet? Syftet

är också att undersöka kontexten inom vilken eventet befinner sig, eftersom denna kontext kan

påverka arbetet med hållbarhet. Kring kontexten kan det ställas liknade frågor som de nämnda.  

1.3 Material och metod

Eftersom  Umeå  ligger  omkring  200  mil  från  Dresden  bestämde  jag  mig  att  genomföra  min

undersökning via webben. Jag har gjort cirka 15 större fältarbeten där jag besökte olika webbsidor

utifrån en rad frågeställningar kring eventets utformning och uppkomst. 

Dessa fältarbeten kunde pågå i många timmar där jag genomsökte fältet för att hitta relevant

material. Jag läste på webbsidor om eventet och följde länkar som kunde ge mer information. Jag

ville  förstå  vad  man  gör  i  Dresdens  tävlingsbidrag.  Senare  riktades  fokus  även  till  kontexten

eftersom jag också ville förstå varför man genomför tävlingen och i vilken sammanhang eventet

existerar.  Utöver  dessa  större  fältarbeten  gick  jag  också  många  gånger  in  på  fältet  för  att  till

exempel leta efter en detalj. Jag återkom till fältet tills jag märkte att ingen ny information kring

mina frågeställningar gick att hitta. 

Man kan säga att jag genomförde en deltids-observation där jag på återkommande besök följde

ett  event.  En  observation  kan  ge  oss  ”information  om  det  som  är  så  givet  och  självklart  för

människor”  (Pripp & Öhlander  2011).  En observation  kan ge  oss  också  ”möjlighet  att  jämföra

likheter och skillnader i  vad människor gör och hur de själva beskriver vad de gör” (ibid).  En

undersökning via webben skiljer sig å ena sidan från en undersökning där man är på plats. Men på

något vis har dessa två sätten också likheter. Det går nog att få samma slags svar på olika sätt (jmf.
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Markham 2013). 

Det viktigaste för mig var att samla in relevant material som kunde svara på mina frågor. Det

finns också annat material som jag inte tog med. Den största delen av materialet utgörs av texter.

Det kan handla sig om texter som finns direkt på webbsidor men också om pdf-filer. Jag sparade

dessa  texter  och  skrev  ut  de  för  mig  viktigaste  delar  för  att  undersöka  de  med  hjälp  av

diskursanalys (se under punkt 1.5 ”Teori”). 

Där det  förekommer texter på tyska eller  engelska har jag översatt  de till  svenska. Jag har

försökt att göra detta så sanningsenligt som möjligt. Men ibland kan det finnas svårigheter kring

detta. Det tyska ordet ”nachhaltig” borde man till exempel översätta med ”uthållig”. Men när man

använder  ordet  ”nachhaltig”  menar  man  egentligen  ”hållbart”.  Det  kan  finnas  vissa  skillnader

mellan  betydelser  av  dessa  ord,  någonting  som jag  inte  ska  fördjupa  mig  i  här.  Jag  ska  bara

påminna att man även kan ladda ordet ”hållbar” på olika sätt. I den här texten ska jag använda mig

av ordet ”hållbart”. 

Som sagt har jag två sorters material. Den första delen utgörs av eventet och den andra delen av

det som finns kring eventet och utgör dess kontext. 

1.3.1 Material kring eventet

Jag började fältarbeten med att klicka mig igenom de två webbsidorna som existerar kring eventet

”Framtidsstad Dresden”. Den första webbsidan är en undersida från staden Dresdens webbsida

dresden.de. Den andra webbsidan (zukunftsstadt-dresden.de) är skapade för eventet och tar upp

mer och annorlunda information kring denna tävling.

 När man undersöker texter måste man vara medveten om vem det är som har författat texter.

Är  det  en  myndighetsperson,  en  projektdeltagare  eller  en  medlem  i  en  organisation?  Genom

författarens roll och inflytande kan texter får en viss vikt. En källa (till exempel ett dokument) är

alltid  ”tillkomna  i  ett  visst  sammanhang  och  skrivna  med  en  särskild  agenda  för  ögonen”

(Hörnfeldt 2011). Även författarens position och sammanhang är viktiga att förstå (ibid). Detta ska

jag beakta när jag undersöker olika texter och idéer.   

Eventet ser jag som en offentlig politisk process eller ett offentligt samtal. På grund av detta

bestämde jag mig att inte anonymisera någon aktör. Jag ska dock inte nämna några namn men jag

ska ange beteckningar på organisationer eller projekt. Jag menar att det är visioner, idéer, projekt

och organisationer som står i fokus. Människor som deltar i eventet diskuterar om och delar med

sig av idéer kring hur staden kan förbättras. 

Jag skulle säga att informationen jag har fått om eventet är pålitlig och relevant. Det kändes

som om det berättades öppet och ärligt kring vad som pågår. Materialet man kan få är omfattande

och jag tror inte att det hemlighålls någon relevant information. Jag kan ta del av bilder, filmer och

texter från olika skeden av eventet. I Dresden jobbade man med konceptet ”Open city”. I en öppen

och  kreativ  process  vill  man  sammanlänka  olika  aktörer  (wettbewerb-zukunftsstadt.de  2015a).
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Man kan se webbsidorna som en viktig del i detta. Det sprids mycket med information via denna

kanal och man kan hitta kontaktuppgifter ifall man vill engagera sig. Det finns också möjlighet att i

olika forum kommentera eventet. I och med att det sprids bilder från olika skeden i eventet kan

man få en inblick i processen. 

Organisationsledningen visar sin arbetsplats (dresden.de 2017c) 
och en inblick i en workshop (zukunftsstadt-dresden.de 2017a). Utsnitt av skärmbilder.   

Kring de olika projekt som genomförs i  tävlingen gjorde jag en avgränsning eftersom det finns

många sådana.  Jag tog bara med de projekt  som på ett mer strukturellt  plan  befattar sig med

hållbarhet. En annan avgränsning är att jag undersöker dessa projekt på ett visst sätt, nämligen

utifrån vilka idéer om hållbarhet det finns. Andra möjliga aspekter hamnar alltså i bakgrunden. 

1.3.2 Material kring kontexten

Den andra delen av materialet  utgörs  av kontexten kring projektet  och staden.  Det finns olika

länkar ut från eventets webbsidor. Det var till exempel först efter en tid som jag märkte att eventet

är del i en större tävling som utlystes av en myndighet där städer och kommuner från olika håll i

Tyskland deltar. Därför kändes det viktigt att även undersöka detta kontext. 

En annan aspekt som utgör kontexten är att staden Dresden har en historia kring hållbarhet.

Detta kom fram när jag ”surfade” igenom eventets (och närliggande) webbsidor. Det refereras till

en hel del andra projekt, organisationer och dokument. Staden Dresden deltar också i olika slags

samarbeten  kring  hållbarhet,  är  medlem  i  olika  organisationer  och  har  undertecknat  vissa

dokument. Det finns också olika organisationer i staden som nämns på eventets hemsidor. Dessa

organisationer (till exempel organisationen ”Lokal Agenda 21 för Dresden”) påverkar eventet på

olika sätt. Antingen refereras till dem eller så är de också med i olika stor utsträckning.   

En till  punkt kring kontexten är att eventet även är påverkat av olika slags dokument kring

hållbarhet från delstaten, Tyskland, EU och FN. Även till dessa dokument refereras det och jag

gjorde  en  mer  ytlig  undersökning  kring  detta  kontext.  Jag  ville  förstå  hur  dessa  dokument

eventuellt kan påverka eventet. Kontexten blev alltså en viktig del för att förstå eventets utformning
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och existens. Kontexten kan bidra till hur eventet utformas. Inom kontexten kan det etableras vissa

världsbilder (diskurser) och praktiker som sedan i eventet kan tas upp som självklara. Även kring

detta material har jag gjort en avgränsning. Jag nämner bara vissa aspekter för att belysa kontexten

och dess eventuella påverkan på tävlingen.  

1.3.3 Fler aspekter av fältarbetet 

Jag skulle säga att jag i min webbundersökning har fått svaren på mina frågor och jag hade nog fått

liknande svar vid besök och intervju. Men så klart hade resultatet även blivit delvis annorlunda.

Stämningen på plats är till exempel annorlunda. Jag hade kanske fått insider-information. Det kan

hända att saker inte presenteras online (till  exempel diskussioner bland deltagarna). Jag måste

även vara medveten om att jag inte kan veta allt om eventet (respektive om kontexten).  

Webbsidor kan förändras över tid (Hyltén-Cavallius 2011).  Materialet  jag hittade existerade

emellertid på ett stabilt sätt. Det lades dock upp nytt material då och då. Jag har kanske inte hittat

alla aspekter kring eventet men detta skulle jag nog inte heller gjort ifall jag hade varit på plats. Det

går nog inte att fatta alla aspekter av en kultur (Markham 2013). 

Hur ens undersökning ser ut beror också delvis på ens forskningsfrågor, respektive på urvalen

man gör (Öhlander 2011). Jag trodde först att jag på webben inte kan ställa följdfrågor – men det

visade sig att jag kunde. Jag undrade till exempel ifall det fanns kritik kring eventet eftersom jag

bara hade läst lite kring detta. När jag googlade på detta fick jag upp sajter som jag inte hade sett

tidigare och som innehöll kritiska funderingar. 

Den största nackdelen med undersökningen på webben har varit att man inte kunde vara på

plats. Den största fördelen har varit att jag kunde när som helst bege mig till fältet, antingen online

eller genom att undersöka utskrivet material. 

    

1.4 Reflexivitet

Det är viktig att arbeta reflexivt i en undersökning. Jag vet till exempel inte allt om själva eventet,

om hållbarhet allmänt eller om städernas arbete med hållbarhet. Det är första gången jag befattar

mig med ämnet hållbara städer och jag har märkt att ämnet är mycket komplext. Jag valde bara ett

visst event i en viss stad. Det kan se annorlunda ut på andra ställen. Jag undersöker eventet också

med en viss teori, ingång och synvinkel. En annan metod skulle kunna ge ett annat resultat. Jag har

valt ut vissa aspekter. Jag har försökt att undersöka de för denna text relevanta delar av eventet så

noga som möjligt. 

I och med att jag valde min hemstad kan det finnas frågor ifall jag på något vis är partiskt. Är

jag för kritisk eller för förlåtande? Det kan finnas risk för hemmablindhet och jag måste kritiskt

granska mitt eget seende (Arvastson & Ehn 2009). Genom att jag just nu inte bo i Dresden har jag
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kanske en delvis annan blick på staden. Min kännedom och kunskap om staden förändras på något

vis.  Men även  om jag  skulle  bo  i  Dresden skulle  jag  ha  en delvis  annorlunda kunskap  än  till

exempel min granne om eventet ”Framtidsstad”. Jag måste försöka arbeta objektivt och neutralt

och visa ”så många olika vinklar på fältet som möjligt” (Pripp 2011). 

När jag genomför en undersökning av ett samhällsfenomen måste jag vara medveten om att jag

också  är  en  del  av  samhället  och  kulturen.  Min  uppväxt  och  de  vidare  sociala  och  kulturella

omständigheter  påverkar  mig  och  min  undersökning  (jmf.  Aull  Davies  2009:3ff).  Utan  en

diskussion om hållbarhet skulle jag till exempel inte veta att man kan befatta sig med detta ämne. I

detta ingår också att  forskning på något vis är  en gemenskaplig process (ibid).  Det kan finnas

kulturella faktorer som påverkar mitt seende (Arvastson & Ehn 2009). Jag kanske tar vissa idéer,

värderingar eller förhållningssätt för givet och ser de som positiva, naturliga och normala. Det kan

till exempel handla sig om en viss syn på naturen som kan finnas i en text och som jag kanske inte

funderar på att problematisera. En annan aspekt av detta är att min text kan bidra till att en viss

syn kan upprätthållas eller förändras (jmf. Pripp 2011). Fler funderingar och reflexioner kommer

jag också ta upp på andra ställen i den här texten. 

1.5 Teori

Med hjälp av kulturanalys kan man undersöka ”koder,  föreställningar och värden som människor

delar [...] och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande” (Ehn & Löfgren 2001:9).

Kultur kan sägas vara ”det sätt på vilken erfarenhet organiseras”. Vi ”skolas in och blir delaktiga i

en  gemenskap”  (ibid).  En  viktig  poäng  med  kulturanalys  är  att  undersöka  ifall  det  existerar

kategoriseringar eller föreställningar som utestänger annat, begränsar handlingsmöjligheter eller

skapar intolerans (ibid:169f). 

Ett verktyg som man kan använda sig när man genomför en kulturanalys är diskursanalysen.

Jag bestämde mig för att använda detta verktyg för att undersöka eventet kring framtidens städer.

Det finns olika tillvägagångssätt  för att  genomföra en diskursanalys och man kan på något vis

utforma sin eget mall.  Den här beskrivningen av diskurs och dess analys är min egen. Jag har

försökt att hålla den ganska enkel. Det är mitt sätt att göra analys av världsbilder och hur dessa kan

påverka samhället. Det finns andra sätt och det finns fler ingångar och begrepp. Jag använder mig

också av andra teorier om till exempel globalisering och sociala rörelser. Men dessa ska jag bara

kort ta upp när de behövs för att beskriva ett fenomen eller en kontext. 

1.5.1 Diskursanalys

Med hjälp av verktyget diskursanalys studerar man texter, representationer och ”kampen om hur
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verkligheten ska definieras”  (Ehn & Löfgren 2001:13).  Med hjälp  av  diskursanalysen kan  man

fastställa ifall någon använder sig av en viss världsbild. En diskurs är "ett bestämt sätt att tala om

och förstå världen" (Winther - Jørgensen & Phillips 2000:7). En diskurs är ”ett sätt att tänka på

eller  tala  om  ett  visst  tema  som  förenas  av  gemensamma  utgångspunkter  eller  antaganden”

(Giddens 2007:119). Viktig här är ordet ”ett” - det kan nämligen finnas olika alternativa diskurser.

Diskurs är användandet av språk i en viss social kontext. Man konstruerar aspekter av världen ur

en viss synvinkel (Fairclough & Fairclough 2012:78ff). 

Det kan finnas olika alternativa diskurser som konkurrerar om att fixera en viss betydelse inom

ett visst område (Winther - Jørgensen & Phillips 2000:134). Omvärlden (verkligheten) framställs i

olika  diskurser  på  olika  sätt  vilket  har  konsekvenser  för  vilka  handlingar  som  kan  utföras

(ibid:138).  Man  kan  säga  att  verkligheten  är  en  social  konstruktion.  Våra  världsbilder  och

identiteter är en produkt av hur vi kategoriserar världen, men de kan förändras (ibid:11f). Eller

med andra ord är verkligheten så ”som man säger att den är” men ”det kunde ha varit annorlunda”

(ibid:150f). 

Konceptet hållbarhet kan laddas med olika synsätt och värderingar. Till exempel kan det finnas

olika synsätt kring natur: Hur ska vi se på den? Hur ska vi (ut)nyttja den? Ordet ”natur” kan vara

laddat  på olika sätt,  påverkat  av  olika världsbilder  /  diskurser.  Det  kan till  exempel  finnas en

diskurs som kretsar kring att odla skog för att kunna framställa produkter. En annan diskurs kan

kretsa kring att man borde beakta naturens mångfald och ifrågasätter kanske varför det behövs

produkter från skogen. 

Norman Fairclough har tänkt ut en mall för att analysera diskurser. Denna mall kan fyllas och

utformas på olika sätt, beroende på vad man koncentrerar sig på som analytiker. Den kan innehålla

många aspekter och sidospår och jag ska bara ta upp de som känns relevanta för just den här

undersökning. Faircloughs diskursanalys utgår från tre olika områden som samverkar:

Modell för en analys av diskurser - fri efter Fairclough (jmf. Winther - Jørgensen & Phillips 2000:74). 

1) Det första området är själva texten och vad som konkret står i den.  2) Man undersöker också

hur och varför texten producerades, i vilket sammanhang samt eventuellt hur den tas emot. I detta

spelar det in att det kan finnas olika stilar samt att en text nog alltid är påverkad av annat (till

exempel  andra  texter  eller  författarens  inställning  och  position).  3) Man  måste  också  veta

någonting om samhället allmänt. För att göra detta kan man till exempel använda sig av sociologisk

forskning (Winther - Jørgensen & Phillips 2000:142ff).  Rent allmänt handlar det om politiska,
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ekonomiska och kulturella frågor (Fairclough 1995:62).

Jag ska kort nämna några fenomen som kan påverka samhället idag. Dessa fenomen har en

historia, de kan ha olika innebörder, de kan påverka (varandra) på olika sätt och de kan förändra

sig. Jag tar med bara fenomen som på något sätt kan påverka mitt undersökningsområde. Det finns

många fler fenomen som kan påverka individer, grupper eller platser.

a) Ett  nutida  fenomen  är  globaliseringen.  Det  kan  finnas  globala  produktionsprocesser,

internationella organisationer och företag samt globala informationssystem. I och med detta kan

det  ske  en  förändring  av  de  nationella  förhållandena.  Nationernas  strukturer  är  på  något  vis

otillräckliga för att till  exempel hantera risker som global uppvärmning eller orättvisor och det

finns diskussioner kring alternativa politiska arenor. Förenta Nationerna eller Europeiska Unionen

kan ses som sådana (Giddens 2007:61ff). Nationer har emellertid ändå en roll att spela men också

sociala rörelser eller miljöorganisationer kan ha en del politisk makt. De kan kommunicera med

hjälp av olika nätverk och formulera politiska frågor som sedan tas upp på andra ställen.  

b) För de olika system som vi har uppfunnit behövs det experter som kan hantera dessa samt

en tillit till experterna (Giddens 1997:19ff). Det finns många olika system. En expert i ett system

(till  exempel kärnkraftverk och elförsörjning) är oftast okunnig i  ett  annat system  (till  exempel

medicin, matsäkerhet, vägbygge, bankväsen eller vattenförsörjning). 

c) En till  punkt är att  det  verkar sedan en längre tid finns strider kring  hur samhället  ska

organiseras. Är det en social fördelning (till exempel välfärden) som är det bästa sättet eller är det

en fri marknad där alla mer eller mindre bryr sig om sig själva? Det finns skillnader även inom

dessa två läger (jmf. Lewin 1998). På något vis sker det nog alltid en blandning av dessa åsikter och

praktiker. Det finns privata aktörer men det behövs även regleringar. På något sätt behövs det en

gemensam planering kring vad som ska produceras, hur detta ska göras och hur fördelningen ska

ske, med mera (Hammar 2005). Man kan i detta sammanhang kanske prata om att det alltid finns

något slags samhällskontrakt. Det kan också finnas olika sätt att utforma välfärden, demokratin

eller marknaden. En till aspekt är att det finns olika aktörer som kan påverka politiken och att det

alltid finns många olika mål i ett samhälle.  

d) Även olika diskussioner kring (miljömässig och social) hållbarhet kan påverka samhället.

Andra nutida fenomen kan vara urbanisering, befolkningstillväxt samt in- och utvandring. Det kan

också  sägas  att  vi  ingår  i  olika  sammanhang,  att  vi  kan  ha  olika  identiteter  (till  exempel  en

förbundenhet med familjen, platsen eller arbetsliv) och att vi har olika slags behov. 

1.5.2 Diskurs och politik

Tävlingen kring framtidens städer, och de olika projekt som utformas i den, ser jag som en politisk

handling. Man kan säga att politiken utgör en slags institution, en fast inrättning i samhället. Det

finns vissa praktiker, relationer och identiteter som man har kommit överens om; men vilka också

kan omförhandlas. Detta påverkar hur jobbet som politiker eller relationer till medmänniskor kan
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se ut. Politik handlar om att välja hur man ska agera i förhållande till omständigheter och mål.

Detta baseras på en argumentation för eller emot vissa sätt att agera (Fairclough & Fairclough

2012:1).  Olika politiska, ekonomiska och kulturella strukturer eller institutioner kan använda sig

av olika diskurser  / världsbilder.  Ett  parti  kan till  exempel (mer eller  mindre frivilligt)  delta i

diskussionen om miljö eller andra hållbarhetsfrågor. Partiet kan vara påverkat av omgivningen där

vissa frågor är viktiga för människor. Det kan finnas organisationer som driver frågan. Ett parti kan

emellertid också själv driva frågan och därigenom tvinga andra att ta sig an detta. Det finns dock

inom  politiken  och  samhället  också  alltid  olika  andra  värden  som måste  tas  hänsyn  till  (jmf.

Sundqvist  2010:237ff).  En diskussion om miljö  kan alltså  också vara påverkad av till  exempel

diskussioner kring ekonomin. I och med detta kan begreppet hållbarhet laddas på ett visst sätt.  

Det finns en svårighet när man jobbar med diskurser: Hur kan man veta vad som är ”rätt eller

fel”? Hur och när vet man att någon använder sig av en viss världsbild, till exempel när det handlar

om frågan hur vi ska organisera samhället? Hur vet vi att någonting är sagt eller skrivet ur en viss

synvinkel? Vad var till exempel författarens motiv? (Jmf. Fairclough & Fairclough 2012:95).  En

möjlighet  är att  kritisk ifrågasätta kravet  på giltighet  och riktighet som ges i  samband med en

föreslagen handling (ibid:98).  

 En annan möjlighet är att jobba utifrån värderingar eller specifika utgångspunkter. Man kan

undersöka hur ett problem framställs och hur det argumenteras kring vilka handlingar som ska

utföras. Olika diskurser och positioner ger agenter olika utgångspunkter (ibid:112ff). Det går att

representera realiteten på olika sätt  vilket  kan påverka realiteten.  Det  går  emellertid  också att

undersöka och ifrågasätta dessa utgångspunkter. Med hjälp av diskursanalys kan man jobba med

motdiskurser, alternativa representationer och praktiker. Man kan ta hjälp av andra världsbilder

eller alternativa logiker som härstammar från lekmän eller från teoretiska modeller (ibid:102f). Det

kan till exempel undersökas ifall man kan ställa en världsbild som kretsar kring konkurrens och

tävling mot en världsbild kring demokrati och mångfald (Glynos & Howarth 2007:194ff). 

När man tar hållbarhet som utgångspunkt kan man undersöka olika områden utifrån vissa

logiker som till exempel ”miljövänlig” eller ”social hållbar”. Hur dessa logiker sedan konkret fylls

med mening kan variera men man kan använda sig av forskningen kring hållbarhetsfrågor för att få

ett slags analytisk utgångspunkt.   

1.6 Forskningsöversikt

Jag ska i detta avsnitt kort beskriva vad som allmänt skrivs om hållbarhet samt om politiken kring

hållbarhet. Sedan ska jag ta upp några punkter kring forskningen om hållbara städer. Jag kan inte

ge en heltäckande bild.  Texter  som jag  refererar  till  är  mycket  mer omfattande än det  jag  tar

därifrån  och  det  finns  mer  med forskning  kring  detta.  Jag  tror  emellertid  att  man kan få  en
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någorlunda bra förståelse av fältet genom det jag tar upp. 

1.6.1 Forskning om hållbarhet och politik 

Fältet  ”hållbarhet” är mycket omfattande.  Ämnet diskuteras bland annat inom politiken,  bland

forskare, hos miljöorganisationer eller inom näringslivet. Det är ett tema som återkommer i medier

och  kan påverka  människors  vardagsliv.  Det  kan  hända att  vi  nuförtiden  vill  köpa ekologiskt,

bestämmer  oss  för  att  inte  flyga  eller  att  vi  funderar  kring  hur  varor  är  producerade.

Miljörapporter kan medföra att vi blir ”medvetna om de skadliga konsekvenser som industriell

utveckling och teknologi leder till [...]” (Giddens 2007:682).  

Fältet ”hållbarhet” innebär vanligtvis de tre områden miljö,  det sociala och det ekonomiska

vilka också samspelar (jmf. Sundqvist 2010:62). Miljöproblem är invävda i samhällsstrukturen, till

exempel den globala marknaden, arbetstillfällen, energisystem eller idéer om tillväxt (ibid:251).

Miljöproblem ser olika ut på olika ställen och hur vi värderar miljön beror bland annat på kulturen

vi  lever  i.  Vad  vi  avser  vara  hållbart  är  kulturellt  formulerat  (Marshall  2016:16f).  Ett  hållbart

samhällsbygge har också att göra med ”de gemensamma värderingar, normer och handlingar som

förenar människor och [vilka] frammanar - eller undviker – förändring” (ibid:19). Man kan säga att

temat hållbarhet kan beröra alla möjliga områden av samhället. 

Man kan också säga att vi skapar miljöfrågor i och med att vi formulera dessa. Dessa frågor har

inte  bara  att  göra  med  naturvetenskap  utan  även  med  politik  och  olika  intressen  med  mera

(Lidskog & Sundqvist 2011:10ff). Man kan alltså alltid fråga sig inom vilka gränser det tänks och

vilka eventuella alternativ det skulle kunna finnas.  När är någonting hållbart? Vem bestämmer

detta? Inom ämnet hållbarhet kan det finnas strider som kretsar kring ifall marknader och företag

kan  leda  till  en  bra  utveckling  eller  ifall  det  behövs  statligt  ingripande.  Behövs  det  en  mer

strukturell förändring eller kan man med hjälp av ny teknik och gröna jobb komma fram till ett

hållbart samhälle? Det finns det nog alltid en blandning av olika arbetssätt och synpunkter. Å ena

sidan behövs det en viss kontroll och samordning, å andra sidan behövs också friheten att som

privat aktör kunna bidra med nya idéer eller tekniker (jmf. Lundqvist 2007).

Det kan också finnas strider om vad som ska anses som ett problem. I och med att begreppet

”hållbarhet” i princip kan innesluta allt möjligt från det miljömässiga och det sociala området kan

det finnas en uppsjö med problem som behöver lösas. Och många problem har också med varandra

(och andra aspekter) att göra så att ett arbete med lösning oftast inte kan begränsas till just ett

specifikt problem. En till svårighet med förändringsarbete är att det oftast innebär att man måste

tänka  i  långsiktiga  banor  och  att  det  behövs  ett  slags  samarbete  (Gulliksson  &  Holmgren

2011:279ff).  

Förhandlingar kring hållbarheten kan påverkas av normer och världsbilder  vilka också kan

förändras över tid och vilka kan se olika ut på olika ställen. I arbetet med hållbarhet kan det finnas

olika  beslutsnivåer,  bland  annat  inom  det  nationella  eller  det  regionala  arbetet.  Olika  aktörer
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(bland annat individer, föreningar, företag och organisationer) kan påverka det politiska (Norén-

Bretzer  2005).  Till  exempel  kan miljöorganisationer  uppstå  som aktörer  och de kan införa en

diskurs om miljön i den politiska vardagen. I och med detta förändrar de det politiska landskapet

(Fairclough 1995:176ff).

Inom  denna  politiska  förhandling kan  man  komma  överens  om  olika  slags  agendor  eller

lagstiftning. Det kan också finnas mjukare styrmedel såsom ekologisk märkning (Norén-Bretzer

2005). Man kan även jobba med försiktighetsprincipen eller med principen att förorenaren ska stå

för  kostnader  (Sundqvist  2010:65).  Oftast  behövs  det  också  någon  slags  expertkunskap  och

samverkan (Alirani & Olausson 2015). Politiska beslut handlar oftast om kompromisser. I bästa fall

kan  det  finnas  en ”win-win”  situation angående det  ekologiska,  sociala  och ekonomiska.  Även

moraliska  avvägningar  kan  spela  in  (ibid).  Ett  problem  kan  vara  att  politik,  näringsliv  och

allmänheten  är  oense  om vem som ska  ha ansvaret,  vilket  kan  leda  till  inaktivitet  (Sundqvist

2010:245). 

1.6.2 Forskning om hållbara städer

En plats är en produkt av ett samspel mellan kontext och kultur (Andersson 2010:3). Genom det vi

gör skapar vi platsen. Platsen, kulturen och kontexten är emellertid inte fast och kan förändras.

Eventet  kring  framtidens  städer  genomförs  i  en  kontext.  Städer  ses  till  exempel  som en  del  i

hållbarhetsarbete och det finns en historia i arbetet med hållbara städer.

I en stad kan det finnas rikedom och fattigdom sida vid sida. Utöver dessa extremer kan det

finnas  en  stor  mångfald  i  städer.  Till  detta  kan  räknas  en  tillgänglighet  till  många  olika

organisationer och en närhet till politiken. Städer kan inneha en viktig roll när det gäller att befatta

sig till exempel med sociala frågor. I och med att städer existerar i ett sammanhang (till exempel

global handel eller migration) är deras handlingskraft emellertid begränsad. Olika slags nätverk

mellan städer kan bidra till en mer internationell demokrati (Giddens 2007:649ff).

Nuförtiden lever cirka hälften av jordens befolkning i städer och alla städer upptar cirka 3% av

jordens  yta.  Samtidigt  står  städerna  dock  för  en  stor  andel  av  energiförbrukning  och  utsläpp

(un.org 2016). Det arbetas sedan en lång tid med olika problem som kan finnas i en stad. Sedan

andra  hälften  av  1900-talet  har  det  funnits  olika  slags  internationella  konferenser  och

överenskommelser där det förhandlas kring hållbarhet allmänt men också kring städer. Ett ganska

välkänt dokument heter ”Agenda 21” där det (bland annat) framhävs vikten att arbeta på en lokal

nivå (Baker 2016:239ff). I städer måste det arbetas med olika slags teman; till exempel luftkvalitet,

mat, bostäder, vård, jobb, offentliga platser och socialt stöd (Girardet 1999). Inom olika områden

har det ur synvinkeln ”hållbarhet” redan gjorts framsteg. Det finns sopsortering och recycling, det

isoleras hus mot värmeförlust, det existerar kollektivtrafik på många ställen. 

David Satterthwaite menar att  det  finns ett  glapp mellan ord och handlingar.  Man kan till

exempel ställa frågan varför det efter så många år efter de första konferenser fortfarande finns en
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stor del av världens befolkning som lever under dåliga förhållanden. Det finns fortfarande stora

skillnader  när  det  gäller  bostäder,  vattenförsörjning  eller  sanitära  förhållanden  (Satterthwaite

2016). Det finns dock även lärdomar och exempel som man kan använda sig av. Det finns många

nytänkande  initiativ.  Det  kan  handla  sig  om  satsningar  på  cyklar,  möjligheter  till  deltagande,

fördelningen av ansvaret, förbättring av bostadssituationen, möjligheter för unga eller funderingar

kring basinkomst (ibid). 

Liliana Miranda och Michaela Hordijk skriver i ett kapitel i antologin The Earthscan Reader in

Sustainable Cities om arbetet med hållbara städer i Peru. De menar att det kan vara bra att bygga

upp nätverk, formulera regler och kunna lösa konflikter. De menar också att bildandet av nätverk

ledde  till  att  mer  uppmärksamhet  riktas  till  städernas  miljö.  Detta  nätverk  inkluderar  många

aktörer och tanken är att information ska var tillgängliga. Också svårigheter kan finnas. Författarna

tar upp problem kring finansieringen och bristande politiskt vilja (Miranda & Hordijk 1999). 

I  antologin  Sustainable  Cities:  Urbanization  and  the  Environment  in  International

Perspective menar Rodney White och Joseph Whitney att hållbarhetsproblem och ansatser kring

lösningar kan skilja sig åt mellan olika städer. Detta har bland annat att göra med att länder har

olika kontext och förutsättningar.  Länder kan till  exempel ha olika chanser i ett  internationellt

system. Det kan också finnas skillnader i hur mycket platsen är påverkad av olika slags problem.

Hur långt man har kommit i arbetet med förändring är en annan faktor. En till faktor kan vara

olika stor medvetenhet eller viljan att förändra. Författarna menar också att en bosättning bara är

hållbar om lantbruket samt det övriga ekonomiska och sociala systemet också är det (White &

Whitney 1992). 

Susan  Baker  tar  i  boken  Sustainable  development också  upp  att  städer  existerar  i  en

(inter)nationell kontext vilket påverkar deras handlingsutrymme. En fråga som kan ställas är hur

mycket invånarna verkligen kan vara delaktiga i beslutsprocesser (Baker 2016:272). Simon Marvin

och Simon Guy är i artikeln ”Creating myths rather than sustainability: The transition fallacies of

the new localism” inne på ett liknande spår. De menar att det kan glömmas viktiga faktorer när det

sägs  att  städer  kan  effektivt  jobba  med  hållbar  utveckling  eller  att  människor  ska  ändra  sitt

beteende. Vi är nämligen alltid inbäddade i vissa typer av produktion och konsumtion. Det finns en

mängd med institutioner och verkligheter (till  exempel arbetsgivare,  handelsregler eller  facket)

som  påverkar  våra  identiteter.  Även  sådant  som  privatiseringen  av  vatten-  eller

energiförsörjningen kan påverka kontexten (Marvin & Guy 1997). 

I  artikeln  ”Divergent  responses  to  sustainability  and  climate  change  planning:  The  role  of

politics, cultural frames and public participation” beskriver Ann Foss att det kan finnas olika slags

tillvägagångssätt och åsikter även bland städer som finns i samma region. Detta kan ha att göra

med ett bristande engagemang från statligt håll i och med att städer anses kunna lösa problem. En

till punkt kan vara att städer i en tid av konkurrens inte samarbetar och mest tänker på sig själva.

De styrande partierna i stadsförvaltningen kan också ha olika åsikter kring till exempel klimatet
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eller  grönområden.  Det  kan  vara  så  att  den  ekonomiska  utvecklingen  prioriteras  framför

miljöfrågor. Andra faktorer kan vara att allmänhetens medvetande kan se olika ut och att företag

kan stå i opposition till miljövänlig förändring. På något sätt kan man säga att dessa skillnader är

kulturellt betingade. Det kan finnas olika världsbilder, normer, föreställningar och praktiker som

påverkar arbetet med hållbara städer (Foss 2016). 

I  sin  avhandling Lokal  Agenda  21  för  hållbar  utveckling:  En  studie  av  miljöfrågan  i

tillväxtsamhället menar Björn Forsberg att någonting som ett ”Agenda 21” dokument kan påverka

en stads arbete med hållbarhet. Detta arbete kan ge nya impulser, men arbetet kan också hindras

av bland annat en ekonomisk verklighet. Först kan det till exempel formuleras ganska långtgående

beskrivningar  i  kommundokument  kring  vad  man  borde  jobba  med.  I  beskrivningar  kan  det

förekomma  sådant  som  "överlevnadsfråga"  eller  "framtida  generationers  intressen."

Handlingsplaner kan sedan innehålla idéer kring lokal och ekologisk produktion eller förnyelsebar

energi (Forsberg 2002:131ff). Men det kan också saknas pengar för att genomföra initiativ kring

hållbarhet eller så vill man först generera jobb innan man kan bry sig om miljön (ibid:170ff). Städer

och kommuner har att kämpa med att de måste knyta företag till sig. I detta fall kan hållbarheten

dock  även  användas  som  en  identitetsfaktor  för  att  marknadsföra  den  egna  staden  eller

kommunen. 

1.7 Disposition 

I  kapitel  2  ”En laddad kontext” beskriver  jag  kontexten kring eventet  ”Framtidsstad Dresden”.

Detta event är på olika sätt inbäddat i en mängd andra företeelser. Till exempel existerar det redan

andra organisationer som jobbar med hållbarhet i Dresden. Utöver teman hållbarhet finns det även

andra aspekter som jobbas med i staden och som kan påverka arbetet med hållbarhet. Det finns

även regleringar och dokument från staten, delstaten, EU eller FN. Stadsförvaltningen deltar i olika

samarbeten kring hållbarhet och staden Dresden har också en historia kring bland annat arbetet

med hållbarhet. Dessa olika aspekter kan påverka arbetet med eventet. 

I  kapitel  3  ”Att  tävla  om  framtiden?”  beskriver  jag  tävlingen  som  eventet  ”Framtidsstad

Dresden” är  en del  av.  Jag beskriver  några synsätt  från den myndighet  som utlyste tävlingen.

Varför ska det finnas en tävling? Hur motiverar man detta? Vilka teman kan man jobba med i en

stad? Jag beskriver också de motiveringar som fanns från Dresdens sida kring varför man ville

delta i detta tävling. Här kan det finnas olika synsätt och ingångar kring arbetet med hållbarhet. En

annan punkt är synsättet på vem som kan delta i denna tävling som kan kontrasteras med vem som

faktiskt deltog.

Kapitel 4 ”Hållbarhetens olika betydelser” handlar om vad man konkret gjorde inom Dresdens

tävlingsbidrag. Vilka idéer hade man? Vad ville man uppnå? Från myndighetens sida finns det ett
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antal regler som Dresden och de olika tävlingsdeltagare måste leva upp till. Utöver detta existerar

det emellertid också en viss spelrum för hur man kan tänka kring hållbarhet. Till exempel fanns det

å ena sidan kraven att formulera en allmän vision samt konkreta projekt. Å andra sidan fanns det

en  öppenhet  i  dessa  krav  och  man  kunde  i  princip  fylla  dem  med  vilka  idéer  som  helst.  En

intressant fråga i detta sammanhang är övergången från en vision till konkreta projekt. 

Sedan avslutas denna text med sammanfattning av resultat och utblick över vad man också

skulle kunna undersöka. 
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2. En laddad kontext

Som sagt berör min undersökning endast en del av tävlingen ”Framtidsstad” och dess kontext. Bara

till Dresdens tävlingsbidrag finns det en stor mängd med material och när jag ibland går in på olika

webbsidor  kan  jag  hitta  saker  som  jag  inte  hade  upptäckt  förut.  När  jag  undersöker  detta

samhällsfenomen försöker jag se hur man laddar begreppet ”hållbarhet”. För att göra det behöver

jag ta hänsyn till eventets kontext. 

2.1 Eventets kontext

När jag började med mitt fältarbete var det svårt att förstå omfattningen av eventet ”Framtidsstad

Dresden”. Det är svårt att veta vart fältet jag undersöker slutar. Mycket skulle kunna ingå: Varför

finns tävlingen? Vem deltar? Hur många länkar finns det inom projektets hemsidor? Hur mycket

måste jag kolla utanför dessa sidor? I vilken kontext existerar tävlingen? Det kan finnas mycket

som utgör kontexten och för att få en översikt har jag under arbetets gång ritat ett slags schema:

En del av kontexten kring eventet ”Framtidsstad Dresden”

Eventet ligger inom ett större fält som utgörs av staden Dresden och organisationer som finns där.

Eventet  påverkas  också  av  bland  annat  staten,  EU,  globala  frågor,  av  olika  slags  politiska

handlingar samt av olika andra aktörer.

Inom eventet refereras det till de nya FN hållbarhetsmål 2030 men det skrivs inte vidare vad

detta  dokument  innebär  eller  hur  detta  påverkar  eventet  ”Framtidsstad  Dresden”.  Man menar

däremot att frågan är följande: ”hur ser våra  konkreta föreställningar kring framtiden ut som

uppfyller dessa krav?” Man menar att man måste hitta visioner (dresden.de 2017a. Ordet konkret

är skriven i fetstil på webbsidan). Det kunde finnas olika slags kritik kring äldre hållbarhetsmål.
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Till exempel ifrågasättas ifall ny teknik kan lösa problem. Att tillväxt inte ses som ett hinder för

hållbarhet kunde också ifrågasättas. En annan kritikpunkt kan vara att människan står i centrum

när det funderas kring hållbarhet medan naturen inte ges ett egenvärde (Sundqvist 2010:63ff). 

Jag har bara kort undersökt de nya hållbarhetsmålen. Där tas det många viktiga områden upp;

såsom fred, fattigdom eller ansvarsfull produktion (United Nations 2015). Men på något vis ses

tillväxt, jobb, nationer och handel som en viktig förutsättning till lösningen (ibid). Att skapa jobb

och tillväxt i en konkurrenssituation kan ses som en norm eller självklarhet i dagens samhällen.

Kommuner, länder, städer, företag och enstaka människor måste på något vis förhålla sig till denna

situation. Detta kan dock å andra sidan också ses som ett hinder för arbetet med hållbarhet. Frågor

kring  till  exempel  miljön  kan  riskera  att  underordnas  ekonomiska  frågor  (jmf.  Forsberg

2002:170ff).

Delvis kan det  finnas liknande tankar om vikten av jobb och tillväxt även i  dokument från

staden  Dresden,  från  staten  eller  från  delstaten.  I  en  utvecklingskoncept  från  staden Dresden

menas det till exempel att företag i tider av den ekonomiska globaliseringen inte längre visar lika

mycket hänsyn till plats. Detta leder till konkurrens mellan platser (Landeshauptstadt Dresden.

2016). Ur detta skulle det kunna föras en diskussion om betydelsen av produkter, konkurrens eller

pengar. Man skulle kunna prata om sambanden med olika sociala- eller miljömässiga hållbarheter.

Det gör man också på något vis i och med att man nämner integrationen av sociala aspekter, bättre

infrastruktur  eller  effektivare  användning  av  resurser.  Men  ändå  stannar  man  inom  en  viss

ekonomisk idé när man skriver om platskvalitet och konkurrensfördel (ibid). 

Detta synsätt kan påverka människor som befattar sig med hållbarhet (och som till exempel

deltar i eventet). Å andra sidan måste detta inte ske och ett FN dokument kan till exempel också ses

som inspirationskälla. Man kan ta de olika målen kring hållbarhet och utveckla egna visioner. Jag

har  märkt  att  det  kan  finnas  olika  diskursiva  ingångar  i  de  projekt  som  genomförs  i  eventet

”Framtidsstad Dresden” (se mer om detta i kapitel 4). 

2.2 Dresdens (hållbarhets)historia

Staden Dresden ligger vid floden Elbe nära Tjeckien och Polen. Det fanns olika slags bosättningar

där och kring 1200-talet grundades staden. Med tiden utvecklades olika slags hantverk och industri

samt handelsförbindelser. Det fanns under historiens lopp olika slags härskare som la beslag på

staden.  Mest  bekant  är  Dresden  kanske  nuförtiden  för  att  det  blev  förstörd  under  andra

världskriget. 

Efter  denna  krig  befann  sig  staden  i  det  så  kallade  östra  Tyskland.  Det  infördes  en  slags

planekonomi där "i regel alla hade ett arbete, eller åtminstone en arbetsplats att gå till" (Gerber

2011:181). På något vis fanns det även en plikt att arbeta och den som inte arbetade kunde få straff
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(planet-wissen.de.  2018).  Efter  murens  fall  försvann  många  jobb  (Gerber  2011:181).  Dresden

klarade sig ganska bra under denna tid eftersom det fanns en rad olika näringsgrenar, till skillnad

från andra städer i  östra Tyskland där man koncentrerade sig på enstaka näringar  (Leistner &

Usbeck 1996). 

2.2.1 Staden, problem och organisationer

Staden (och deras invånare) kan sägas ha redan gått igenom ett antal förändringar. Också ämnet

hållbarhet kan påverka städer. Dresden (såsom många andra platser) har en viss historia kring

arbetet med olika aspekter av hållbarheten. Jag har ingen helhetsbild, men till exempel om DDR-

tiden  sägs  det  att  miljön  inte  var  ett  särskilt  prioriterat  område.  Satsningar  på  ekonomin var

viktigare.  Engagemang kring miljön kom dock ifrån kyrkan och andra grupper (uzdresden.de).

Efter  murens  fall  grundades bland annat  en rad miljöorganisationer.  I  Dresden finns det  idag

många olika slags  organisationer  som jobbar  på olika sätt  med olika sociala  och miljömässiga

problem (Blum m.fl. 2016). 

Som ett  exempel  kan  nämnas  ett  icke-vinstdrivet  konsument-kooperativ  kring bland annat

ekologiskt  mat.  Kooperativet  har  mer  än  9000  medlemmar,  5  affärer  och  jobbar  bland annat

tillsammans  med  över  80  bondgård  och  producenter  från  regionen  (Frantzeskaki  m.fl.  2017).

Deras  arbete  kan  å  ena  sidan  hjälpa  bönderna med att  kunna fortsätta.  Å  andra  sidan  nå  de

människor som annars kanske inte mycket har att göra med ”gröna teman”. Man arrangerar också

utflykter till bönder för att återuppbygga en slags förbindelse mellan producenter och konsumenter

(ibid). 

Staden Dresden är med i olika projekt kring klimat och hållbara städer. Man har till exempel

undertecknat  ett  klimatavtal,  är  medlem  i  ett  nätverk  kring  hållbara  städer  och  deltar  i  en

återkommande diskussion kring miljöfrågor (Blum m.fl. 2016). Till dessa projekt och medlemskap

refereras också delvis till i eventet ”Framtidsstad”.  

Sedan 1998 finns det också en Agenda 21 förening i Dresden. Agenda 21 är ett dokument om

hållbar utveckling som skrevs 1992 vid en FN konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro.

Dokumentet  är  ganska  heltäckande  och  tar  bland annat  upp  fattigdom,  konsumtion  och  olika

miljöfrågor (Gulliksson & Holmgren 2011:24f). I detta Agenda 21 dokumentet menas det också att

lokalsamhällen ska engagera sig i  arbetet med hållbarhet (ibid).  Dresdens Agenda 21 genomför

olika projekt kring klimat, energi och utbildning och stadsförvaltningen i Dresden är en partner till

organisationen (dresdner-agenda21.de).  Stadsförvaltningen själv  jobbar också med andra frågor

såsom åldrande befolkning, in- och utflyttning,  bostäder, integration, näringsliv och ungdomar

(Landeshauptstadt Dresden 2016). 

Ett återkommande problem i Dresden kan sägas vara luftkvaliteten. Eftersom staden ligger i en

dal kan det hända att luften inte cirkulerar. Det kan bli mycket varmt i staden. En bidragande

faktor är att utsläpp från trafiken inte kan dra bort och det kan uppstå smog. När man befinner sig
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utanför Dresden kan man ibland se en slags gulaktig kupol som ligger över staden. Det finns några

regleringar kring korridorer där luft kan dra genom staden. Men dessa kan också komma under

press när det gäller nybyggnationer.     

Inom det stora fältet  ”hållbarheten” ingår (det  också omfattande) temat ”social  hållbarhet”.

Staden Dresden har de senaste tiden uppmärksammats i och med att det hölls demonstrationer

mot invandring. Dessa demonstrationer ledde också till bildandet av nya organisationer som bland

annat genomför motdemonstrationer. Det finns så klart fler problem i staden Dresden och som

sagt också en rad andra initiativ som befattar sig med detta. 

2.2.2 Olika mål

Som ett exempel kring politik och olika intressen kan nämnas byggandet av en ny bro över floden.

Byggandet  var  viktigt  för  att  förbättra  situationen  med  trafiken  men  det  fanns  strider  kring

kostnader  och  miljöskydd.  I  och  med  byggandet  förlorade  Dresden  en  titel  från  UNESCO

världsarvet som handlade om flod-landskapet (deutschlandradio.de 2013).   

Ett annat exempel kring olika mål är att staden Dresden också är beroende av att locka till sig

näringsliv eller turister. Detta sker alltså samtidigt som staden och andra organisationer jobbar

med olika projekt kring hållbarhet. Bland annat säger man det följande från stadsförvaltningens

sida: ”Dresden räknas till de ledande  platserna för näringslivet i Tyskland och har mycket

goda  förutsättningar  till  mer  tillväxt  [...]”  (dresden.de.  2017b.  De  fetmarkerade  ställen  finns  i

citatet.)  I  Dresden  satsar  man  bland  annat  på  mikroelektronik,  kommunikationsteknologi  och

bioteknologi (ibid). Man marknadsför staden med att den nås fort från olika håll och att staden har

en effektiv infrastruktur för logistiken (dresden.de 2016a). 

”Dresden in Europa. Avstånd och restider från Dresden till...” (dresden.de 2016a) 
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Även om också stadens kollektivtrafik nämns kan denna marknadsföring stå i kontrast till arbetet

med hållbarhet. I till exempel det ovan beskrivna kooperativet befattar man sig ju med försörjning

av livsmedel från regionen där mindre transporter också är ett mål. 

Också i staden Dresdens utvecklingskoncept förekommer det olika mål. Man vill till exempel

locka företag med mera men man vill också jobba med klimatförändring och att skona resurser

(Landeshauptstadt Dresden 2016). Ur en sådan motsättnig kan emellertid också uppstå en ”win-

win”  situation  när  olika  aktörer  bland  annat  har  ett  gemensamt  mål  och  jobbar  långsiktigt

(Sundqvist 2010:267ff). Som exempel kan  nämnas framställningen av teknik kring solenergi som

både ger människor en sysselsättning och bidrar till avveckling av mer miljöskadliga tekniker. 

Det kan finnas en mängd exempel där olika värderingar står i någon slags motsats till varandra.

Många olika mål måste beaktas samtidigt. Till exempel är EU eller staten multiaktörer som vill

flera  saker  samtidig.  Dessa  saker  kan  ibland  vara  motsatser  (Sundqvist  2010:243).  Ämnet

”hållbarhet” kan också vara viktigt för vissa människor och grupper men ointressant för andra. En

till punkt är att en rad olika aspekter kan påverka en stad mer indirekt. Det kan finnas globala

produktionsprocesser som man kanske inte alltid är medvetna om men som kan påverka miljön

eller människor på andra platser på ett negativt sätt (jmf. Ek & Hultman 2007). 

Vilka teman som just påverkar staden man lever i är svårt att veta. Olika organisationer tar

kanske upp olika ämnen ur fältet ”hållbarhet”. Medvetandet bland människor kan förändra sig i

och med att vi får nya insikter. Det kan sedan till exempel hända att människor vill köpa ekologiskt

eller  närodlat.  Ett  sådan  agerande  kan  emellertid  också  bli  till  en  slags  norm  eller  krav.

Konsumenters val kan ses som lösningen på problem (jmf. Fredriksson 2003:171ff). Å andra sidan

kan man säga att nya värderingar också påverkar politiken. Utöver privatpersoner och politiker kan

även företag och andra organisationer på olika sätt vara med och agera politiskt. Olika aktörer kan

formulera teman som ska diskuteras. De kan ställa krav på samhället men de kan sedan också

beläggas med vissa skyldigheter (ibid). Staten och politiken (och synen på detta) kan förändra sig

på  något  sätt.  Som  agenter  vilka  kan  formulera  regler  kan  nämnas  hyresgäst-,  fack-  och

naturföreningar eller också idrottsförbund och religiösa samfund (jmf.  Beck 1995:185ff).  Staten

kan kanske mer ses som en slags förhandlare ”som arrangerar scener och samtal och därvid svarar

för  regin.”  (ibid:187).  Detsamma  kan  nog  också  gälla  för  en  stadsförvaltning.  I  eventet

”Framtidsstad Dresden” kan man nog se en sådan tendens. Ledningen av eventet menar att men

vill  jobba  i  en  ”öppen  och  kreativ  process”  (wettbewerb-zukunftsstadt.de  2015a).  Man  vill

sammanföra olika aktörer och öka delandet av kunskap och praktiker (ibid). 

2.3 Sammanfattning

I  detta  kapitel  har  jag  beskrivit  en  del  av  kontexten  som  kan  påverka  arbetet  med  tävlingen
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”Framtidsstaden” i Dresden. Förenta Nationer eller staden Dresden kan till exempel ta upp idéer

om  tillväxt  och  jobb  som  en  självklarhet,  bland  annat  också  som  en  del  av  lösningen  kring

hållbarhet. Detta kan påverka hur det tänks kring frågor rörande hållbarhet. Alternativa ansatser

tas kanske inte upp. Staden Dresden har en historia kring arbete med hållbarhet och det finns

många organisationer som befattar sig med olika problem. I Dresden finns det dock även andra

mål som strävas efter, till exempel handel, tillväxt och intäkter från turism. I en diskussion kring

hållbarhet  kan  de  till  synes  motsägelsefulla  värderingar  kanske förenas  till  en slags  ”win-win”

situation. 
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3. Att tävla om framtiden?             

Inom  den  just  beskrivna  kontexten  började  sedan  eventet  ”Framtidsstad  Dresden”.  Året  2015

befattade sig det tyska Ministeriet för utbildning och forskning med städernas  framtid. I samband

med  detta  utlystes  en  tävling  kring  framtidsstäder.  Staden  Dresden  (resp.  en  del  av  stadens

förvaltning) ansökte framgångsrikt om att vara med. Sedan dess har man bildat ett organisations-

team och tillsammans med andra tagit några steg som krävdes för att komma vidare i tävlingen.

Man har till exempel genomfört ett arbete med en vision kring staden och det globala. Denna vision

kunde sedan användas för som utgångspunkt för att fundera kring konkreta projekt som skulle

kunna genomföras i stan (Mer om detta ska jag ta upp i nästa kapitel).  

Det var fritt fram för alla Dresdenbor att formulera projektidéer. Man kunde få olika slags stöd

från  ledningen  för  eventet.  Det  genomfördes  till  exempel  workshops  kring  att  formulera

projektidéer  (Landeshauptstadt  Dresden.  2017).  Längre  fram  ska  man  från  ledningens  och

ministeriets håll bestämma vilka projekt som ska testas i praktiken.  

När jag läste om denna process frågade jag mig varför man över huvud taget  genomför en

tävling? Och varför valde man från stadens sida att delta? Vilka regler finns? Vilket handlande

premieras i tävlingen? Vem måste lämna tävlingen – och utifrån vilka grunder?  Jag ska ta upp

några funderingar kring detta i de följande avsnitt. 

3.1 Gamla och nya idéer?

Någonting  som  kan  kännas  märkligt  är  att  man  vill  hitta  idéer  kring  städer  som  duger  för

framtiden, eftersom det sedan en lång tid arbetas med frågor kring hållbara städer. Det finns en

mängd med problem som redan har formulerats och som behöver åtgärdas (Satterthwaite 2016).

Även ansatser, praktiker och förslag till förbättring har redan formulerats. Det finns redan mycket

med kunskap och mängder med organisationer som befattar sig med sådana frågor (ibid).  Även i

staden Dresden finns det som sagt redan ett arbete kring hållbarhet. Stadsförvaltningen och en

mängd med organisationer jobbar med olika frågor. 

Också  ministern  för  utbildning  och  forskning  menar  (under  en  utställning  kring

framtidsstäder)  att  det  redan  finns  "underbara  resultat  från  vetenskapen,  som  är  praktiskt

användbara,  redan nu.  Och dessa kan användas på många,  många ställen,  vilket  inte händer."

(youtube.com. 2015). Ministern hoppas emellertid att "vi kan väcka en del intresse kring detta och

att  vi  kommunicerar  detta."  (ibid).  Inom  ramen  för  tävlingen  menar  också  myndigheten  för
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utbildning och forskning att det redan finns idéer och att man vill diskutera dessa med invånarna,

att man vill utveckla gemensamma visioner och att man vill testa dessa i några städer (wettbewerb-

zukunftsstadt.de 2015).

Som ett exempel för en liknande process kan man nämna Agenda 21 där man arbetade med en

uthållig utveckling. En del av Agenda 21 processen var att underlätta medborgarinitiativ (Sundqvist

2010:269). Men det fanns också kritik mot Agenda 21 arbetet. På något vis var arbetet inriktat mot

ett globalt samarbete kring bland annat fattigdomsbekämpning, klimat och biologisk mångfald.

Men fattiga länder kunde känna sig besvikna efter en tids arbete (ibid: 67). Kanske har man glömt

det globala när man koncentrerade sig på det lokala?   

På något vis kan man säga att tävlingen framställs som något nytt men ändå inte. Och det kan

nog också vara bra med en nystart. Förenade Nationers nya Agenda 2030 tar till exempel också

upp ”gamla” problem eftersom de inte har åtgärdats hittills. Processer kring hållbarhet tar lång tid

och involverar en mängd med olika aktörer och åsikter (Sundqvist 2010:237ff). En annan fördel

med att börja om är att mycket kring hållbarhet redan har hänt. Man kan se över denna process

och undersöka på vilka ställen man kan tänka nytt och annorlunda. Om ”gamla” idéer tas upp igen

kan det  också hända att  människor  som hittills  inte tagit  del  av dessa blir  uppmärksammade.

Kanske kan en nystart också leda till nya samarbete mellan staten, kommuner, organisationer och

medborgare. 

I Dresden har tävlingen ”Framtidsstad” i alla fall lett till nya initiativ även om denna tävling nog

kanske  inte  var  den  bästa  ingången  i  arbetet  med  framtidens  städer.  Man  måste  nog  också

undersöka varför äldre satsningar inte nådde planerade framgångar. 

3.2 Legitimering av tävlingen

När en tävling startas behövs det några regler och en slags överenskommelse att följa dessa. I detta

sammanhang kan man också fråga sig vilken betydelse en tävling har för människor. Andra frågor

kan vara: Hur gör man tävlingen meningsfull? Hur rättfärdigar man att tävlingen är viktig, att den

behövs?  Hur  marknadsför  man den?  I  de  följande  avsnitt  ska  jag  undersöka  tävlingsformen i

samband med eventet ”Framtidsstad”.  

3.2.1 Legitimering genom problembeskrivning

Eventet ”Framtidsstad Dresden” existerar inte i tomrum. Det finns en ganska lång historia kring

arbetet med hållbarhet i bland annat städer. Staden Dresden, delstaten och landet Tyskland samt

olika andra organisationer arbetar på olika sätt med sådana frågor. (Såklart sker sådana arbeten

även på andra håll och det existerar olika slags internationella samarbeten). Ett arbete med frågor

rörande hållbarhet kan legitimeras på olika sätt:
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a) Tävlingen är en del av myndighetens satsning på temat "Framtidsstad". Tyskland har också en

hållbarhetsstrategi  som knyter  an  till  FNs  hållbarhetsagenda  (bundesregierung.de.  2017).  Man

arbetar med de gemensamma mål som sattes upp; bland annat fattigdom, livsmedelsförsörjning,

hälsa samt hållbar produktion, fördelning och konsumtion (ibid). Man menar att det handlar om

frågor som har en ”existentiell betydelse”. Det handlar sig ”om ett liv i värdighet, jämlikhet och

fred;  om  social  säkerhet  samt  om möjligheter  för  näringslivet  med  en  samtidig  skydd  av  den

naturliga basen.” Man säger också att det behövs samarbete inom nationen och att man har ett

globalt ansvar (Die Bundesregierung. 2017). Det finns bland annat också en guide från en annan

myndighet kring arbetet med Agenda 21. 

På  något  sätt  kan  tävlingen  inom  denna  kontext  framstå  som  någonting  nytt  och  unikt

fenomen. Det nämns i tävlingens beskrivning inte att det redan finns en lång historia där det fanns

olika  slags  framsteg  och  bakslag.  Dresdens  organisations-team  menar  till  exempel  att

”forskningsministeriet vill veta: Hur fungerar uthålliga framtidsstäder? Och med vilka nya former

kan medborgarna bli delaktiga i processer kring stadsplanering?” (dresden.de. 2017c). Som sagt

kan man kanske se tävlingen som ett både och, en fortsättning av arbetet med hållbarhet och en

nystart kring detta. Ministeriet för utbildning och forskning menar: 

Utmaningar för kommuner för att förverkliga en uthållig stadsutveckling är enorm. För att möta

utmaningar borde alla kommuner följa en helhetssyn och om möjligt inkludera alla livsområden

och aktörer. Det behövs nya lösningar och alternativ för att gestalta kommunernas bestående

strukturer även i framtiden som uthålliga och värda att leva i (bmbf.de. 2015a). 

På något vis säger ministeriet att strukturer är uthålliga men att de måste anpassas för framtidens

utmaningar. Detta sker i och med man använder ordet ”även”. Det definieras på ett annat ställe

också vilka dessa strukturer är eller kan vara: 

Det  kan  handla  sig  om  anpassning  till  klimatet,  förändring  i  energisektorn,  säker  arbete,

betalbara bostäder, uthållig mobilitet, invandring och demografiska förändring (ibid). 

På ett annat ställe pratar Ministern för utbildning och forskning också om nedsmutsning av miljön,

säkerhet,  tolerans,  kulturer,  hemtrakt;  om  att  gestalta  boendeområden  och  stadscentrum;  om

investerare samt om konsumtion och säljandet. Det tas också upp ämnen som in- och utflyttning,

”ekologisk perfekta hus”,  utsläpp, buller,  avfallshantering och markanvändning (fona.de.  2015).

Även om ministern också säger att man jobbar med många fler frågor tas andra möjliga strukturer

som kan finnas inte upp. 

b) Vad dessa andra frågor kan vara beror nog på många faktorer, bland annat vad någon anser

vara ett socialt-  eller  miljömässigt  problem.  När man i  Dresdens tävlingsbidrag kring framtida

städer  pratar  om  hållbarhet  kan  det  finnas  en  delvis  annorlunda  beskrivning.  Man  säger  till
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exempel att det handlar sig om ”globala frågeställningar”. Man nämner några av de punkter som

också ministeriet tar upp. Men man skriver också om gränser för tillväxten, utdöende av arter,

ekologiskt  fotavtryck,  konsumtionskultur  eller  livsmedelsförsörjning  (dresden.de.  2017a).  Man

menar utöver detta att det kan finnas fler frågor och benämner dessa som ”risker som ingen har

tänkt på” (ibid).

c) Ett ytterligare exempel kring problemformulering är FNs senaste hållbarhetsmål ”Agenda

2030”. Där pratar man också om en ”global utmaning” och tar upp ytterligare aspekter av den

hållbara  utvecklingen,  såsom  fred,  fattigdom  och  hunger  (United  Nations.  2015).

Sammanfattningsvis kan man säga att orden som ”helhetssyn”, ”livsområden”, ”strukturer” eller

”globala frågor” kan vara laddade (eller  fyllda) på olika sätt.  När man undersöker samhällen /

kulturer kan det vara viktig att: 

ifrågasätta  etablerade  synsätt,  granska  förhärskande  uppfattningar  [och]  problematisera  det

självklara […]. Så fort någonting framställs som ”normalt”, ”naturligt” eller ”självklart” utlöses

den kulturanalytiska misstänksamheten (Ehn & Lövgren 2001:169).   

Verkligheten kan se olika ut för olika grupper av människor, den kan konstrueras på olika sätt. Det 

kulturella  (de  koder,  föreställningar  och  värden  som  mer  eller  mindre  delas)  kan  göras  till

någonting normalt och naturligt. Vissa värderingar och intressen kan då osynliggöras (ibid:9ff &

170). Man kan alltså säga att myndigheten legitimerar tävlingen eftersom det finns problem, men

att  de  också  definierar  dessa  problem.  På  andra  ställen  kan  det  emellertid  finnas  andra

beskrivningar.  I  och med att  myndigheten har en viss makt kan deras beskrivning också få en

större vikt. 

Det är nog så att ingen kan beskriva en komplett helhet. Därför är det viktig att det finns en

öppen diskussion. Det kan finnas olika grunder varför ett viss val ska göras, varför vissa mål ställs

upp och varför vissa handlingar genomförs (jmf. Fairclough & Fairclough 2012:1). Det kan finnas

vissa värderingar utifrån vilka man kan beskriva kontexten och handlingar (ibid:6ff & 85ff). Dessa

värderingar kan undersökas med hjälp av andra normer, vilka kan hittas i andras beskrivningar

eller  inom  forskning  (ibid:95ff).  Teorier  inom  sociologin  eller  kulturanalys  kan  till  exempel

behandla ämnen som globalisering eller  ett  samhällets  eventuella skiktning.  Kring frågan vilka

värden  som  ska  räknas  som  viktiga  inom  samhället  kan  man  använda  sig  av  en  så  kallade

behovstrappa. Som viktigast räknas bland annat mat och vatten, som näst viktigt kan det räknas

sådant som trygghet och social gemenskap (Sundqvist 2010:85ff).  

När det talas från Dresdens sida om ”gränser för tillväxten” kan detta ses som en motdiskurs till

uppfattningen att det behövs tillväxt. Inom denna ram kan man diskutera vad tillväxt är och ifall

den kan organiseras på ett hållbart sätt, till exempel i och med produktionen av solceller. Man kan

också ställa frågan varför det globalt förbrukas ”resurser motsvarande ett och ett halvt jordklot”
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och varför det finns olika slags levnadsstandard (jmf. Gulliksson & Holmgren 2011:109ff). Man kan

också  diskutera  idéen  om  full  sysselsättning  och  till  exempel  ställa  den  mot  idéen  om

medborgarlön (ibid:80f). Kanske kan produktionen, handel och lönearbete ses som ”risker som

ingen har tänkt på”? Å ena sidan behöver vi en mängd med produkter och tjänster och mycket med

arbete måste utföras. Men å andra sidan måste människor och företag också få en inkomst. Detta

kan leda till att det görs saker som annars kanske inte hade gjorts (jmf.  Gulliksson & Holmgren

2011:159ff). Detta är en komplex fråga vilken jag inte kommer att gå närmare in här. Men det är

nog en fråga som är värd att undersökas närmare, framförallt när jobb och tillväxt ses som en del

av lösningen i arbetet med hållbarhet.  

3.2.2 Städer som aktör

Tävlingen legitimeras också med hänvisningen till  att  städer och kommuner är viktiga aktörer.

Även om det kan finnas skillnader i hur man definierar problemet menar man både i Dresden och

från ministeriets håll att städer kan göra skillnad. Det sägs till exempel att ”kommuner är centrala

ställen i samhället och spelar en avgörande roll på vägen till en uthållig framtid” (bmbf.de. 2015a).

Man hänvisar också till FNs nya agenda som säger: ”Det är städerna där kampen om en hållbar

utveckling blir vunnen eller förlorade.” (fona.de 2017). Man ska utveckla en uthållig och helhetlig

vision för städerna. Tävlingen är en del av vetenskapsåret ”Framtidsstad” och ses också som en del

i forskningsprocessen. De olika projekt inom tävlingen ska få stöd av vetenskapen, näringsliv och

andra aktörer från samhället. 

Städer kan nog ge ett viktig bidrag kring arbetet med hållbarheten men det kan finnas många

andra aspekter som också kan inverka i detta arbete. Det kan till exempel hända att man på en

plats inte blir medveten om de produktionsprocesser vilka ligger bakom de produkter som finns

(jmf. Ek & Hultman 2007). På något vis kan det finnas en inkomplett analys kring vad det är som

påverkar en stad. Detta synsätt  (diskurs) kan utesluta alternativa,  och kanske mer kraftfullare,

analytiska  ramverk.  Det  lokala  kan  bli  till  en slags  ”black box”  som är  avskild  från en global,

internationell och nationell kontext (Marvin & Guy 1997). 

3.2.3 En nyhet som berör alla?

Ämnet ”hållbarhet” kan beskrivas som någonting som påverkar samhället. Genom att tävlingen

utlystes från en myndighet (inom ramen för vetenskapsåret) kan man säga att den på något vis blir

viktig, nödvändig och legitim. Man ser tävlingen från Dresdens sida till exempel som en drivkraft

för att ge olika initiativ som redan finns en ökad uppmärksamhet och effekt (flurfunk-dresden.de.

2015). Från ministeriets sida legitimerar man tävlingen i och med att man menar att ”målet är att

människor på plats  börjar prata om framtiden av sin stad och att  de gemensam utvecklar nya

idéer.” (wissenschaftsjahr.de. 2015). Det vinnande konceptet kan sedan stå som ett exempel som

också andra städer kan använda sig av (ibid). 
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Med ett facit i handen kan man nog säga att eventet inte har fått en särskild stor uppmärksamhet.

Bland annat menar en medarbetare från organisations-teamet att eventet blev känt i början men

att det sedan försvann ur synvinkeln (zukunftsstadt-dresden.de. 2018). Jag skulle också säga att de

projekt (som formulerades) gick från en ganska stark allmän vision kring förändring till en mera

småskalig inriktning.  

3.3 Tävlingens begränsningar

Man kan fråga sig varför det genomförs en tävling kring ett sådant allvarligt ämne som hållbarhet.

Detta tema kan beskrivas som den största frågan som mänskligheten står inför. Kring Agenda 21

arbetet sa man till exempel att vi står inför ett vägskäl i historien (Sundkvist 2010:64).  Med den

kunskap som finns skulle man kunna genomföra ett annat slags projekt kring hållbara städer. Man

skulle kunna göra någonting mera strukturellt från regeringens håll.  Det skulle kunna finnas en

fundering kring samordning av de olika organisationer som redan finns.  Man skulle kunna skapa

en mera allmän diskussion kring idéer där staten står som förhandlare (jmf. Beck 1995:185ff). En

slags öppen diskussion där alla insatser på något vis räknas som värdefulla bidrag. Dessa bidrag

kan sedan diskuteras vidare. Men i tävlingen som genomförs händer det att kommuner och projekt

väljs bort vilket kan kännas kontraproduktivt.  

I detta sammanhang kan man också fråga sig varför människor deltar i tävlingen. Handlar det

sig om att vinna eller vill man jobba för ett mera hållbart samhälle? Och vad händer ifall man inte

vinner? Jag har hittat utsagor att man vill fortsätta även ifall man inte kommer vidare eller vinner

tävlingen. Men det kan nog också finnas människor som känner sig besviken när de utesluts ur

processen. Också enstaka kommuners hållbarhetsarbete kan få en bakslag även ifall de kan ta del

av de vinnande idéerna.   

Det finns en ganska omfattande lista med olika slags krav. Ett projekt ska bland annat bidra

med  kunskap.  Deltagare  ska  ha  en  plan  för  ytterligare  finansiering  och  samarbeta  med  vissa

partner  (zukunftsstadt-dresden.de 2018). Eftersom det mest är privatpersoner som utför de olika

projekten på sin fritid kan detta ses som ganska stora krav. Å ena sidan kan det vara bra att fundera

kring realiseringen av ett projekt. Å andra sidan kan dessa krav låta som om man ska starta ett nytt

företag med allt som sedan kan komma upp kring lönsamhet och redovisning med mera.   

3.4 Vem ska formulera och genomföra visionen?

Som jag ovan nämnde ses städer som en avgörande aktör när det gäller att jobba med frågor kring
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hållbarhet. En aspekt av detta är att det kan finnas väldigt många aktörer i en stad och staden

påverkas också av aktörer och processer utifrån. 

3.4.1 Aktörer som är med och aktörer som saknas

Ministeriet menar att ”involveringen och engagemanget av civilsamhället spelar en väsentlig roll.

Bara  tillsammans  med  medborgarna  kan  hållbarhet  realiseras”  (bmbf.de.  2015a).  Man  menar

också  att  andra  aktörer  är  viktiga  för  att  utveckla  en  vision.  Dessa  är  bland  annat  lokala

organisationer, vetenskapen, stadsförvaltningen och näringslivet.  

Inom eventet ”Framtidsstad Dresden” menar man att den globala utvecklingen sammanfogas

av alla lokala handlingar. ”I och med detta har även vi i Dresden ett globalt ansvar” (dresden.de.

2017a). Man menar att man inte kan påverka särskilt mycket på det globala planet men att man

kan göra något i sin egen stad. Man kan utöver detta bli en förebild för andra när man utvecklar

den hållbara staden (ibid). Man har i Dresden en liknande utgångspunkt som ministeriet när det

gäller vem som ska vara aktör: ”Uppgiften är att tillsammans med medborgarna, vetenskap, lokal

politik,  näringsliv  och  förvaltning  designa  en  hel  och  uthållig  vision  2030+  för  Dresden.”

(zukunftsstadt-dresden.de). 

På något vis blir det emellertid sedan under eventets förlopp ”bara” några medborgare eller

Dresdenbo som jobbar med denna uppgift. De olika projekt formulerades av enskilda människor i

små  grupper.  Oftast  hände  det  att  man  har  sammanslutit  sig  inom  nya  eller  etablerade

organisationer.  Dessa  organisationer  kan  vara  ett  arkitektkontor,  ett  change  management,  en

förening kring en stadsdel, kreativa näringar eller sociala föreningar. De olika projekten får också

stöd av  några andra organisationer  såsom universitetet,  stadens kollektivtrafik  eller  Dresden´s

agenda 21-kontoret (se mer under Landeshauptstadt Dresden. 2017). 

I detta sammanhang kan man också fråga sig vilka det egentligen är som deltar? Är det samma

personer som ”alltid” kommer till liknande event eller som på olika sätt hur som helst engagerar sig

i samhället? Man kan säga att detta delvis är fallet. Det är många organisationer och människor

involverade  som  redan  tidigare  befattade  sig  med  olika  frågor  som  kan  finnas  kring  ämnet

”hållbarhet”.  Inom organisations-ledningen finns det till  exempel en slags eldsjäl som sedan en

längre tid befattar sig med hållbarhet. Men det fanns också ansträngningar (från organisations-

ledningen) att inkludera alla som vill. Man gick ut och uppmanade folk att öva sig i att visionera

(regionalentwicklung.de.  2016).  Man  kan  nog  säga  att  deltagarna  utgörs  av  en  blandning  av

människor som är vana vid fältet ”hållbar stad” och sådana som är ny på fältet. 

Några  av  de  ovanstående  organisationerna  kan  man  benämna  som  företag.  Men  vad  som

saknas i processen är andra slags företag som kan finnas i en stad, även om detta var ett av målen

att  det  ska  finnas  ett  sådant  samarbete.  I  tävlingen  finns  inga  företag  som  producerar,

transporterar och säljer mat, kläder eller andra produkter och tjänster. 

Arbetet med hållbarhet kan nuförtiden sägas vara ett tema som kan finnas på många ställen i
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samhället, till exempel inom politiken eller bland olika människor. Många företag genomför också

något slags hållbarhetsarbete. De kan till exempel erbjuda ekologiska produkter eller befatta sig

med anställningsvillkor. Vissa av dessa åtaganden kan sägas vara någonting som företag frivilligt

kan ta på sig. Utöver detta kan det också finnas fasta regler formulerade från statens sida. 

I  den  till  synes  stora  process  med  ”Framtidsstaden  Dresden”  lyser  företag  dock  med  sin

frånvaro. Detta kan ha sin orsak i att miljömässiga frågor oftast hamnar i bakgrunden till fördel för

ekonomiska frågor (jmf. Forsberg 2002). En till förklaring kan vara att eventet inte är särskilt känt.

Det kan också vara så att större företag inte har en direkt förankring i staden. De satsar kanske mer

allmänt på ekologiska varor med mera. Och små företag som bara finns i Dresden har kanske inte

tid med att delta i en sådan tävling. Ett projekt i  tävlingen har dock som mål att besöka olika

företag för att gå igenom deras verksamhet och undersöka hur den kan göras mera hållbart (mer

om detta i kapitel 4) . 

Vad som i slutändan verkar har hänt är att det mest är privatpersoner som formulerar enstaka

projekt  som  eventuellt  kommer  att  bli  beaktade.  I  ett  senare  skede  av  eventet  ”Framtidsstad

Dresden”  kom  det  också  till  uttryck  att  inte  alla  projekt  kunde  färdigställas  eftersom  ”många

aktörer utvecklar och gestaltar sina projekt privat på fritiden.” (zukunftsstadt-dresden.de. 2018a). 

3.4.2 Aktörer, strukturer och ansvar 

De olika projekt  som formuleras får stöd av bland annat stadsförvaltningen.  Men man får inte

glömma att också denna förvaltning finns i ett sammanhang. Det existerar till exempel en nationell

budget, nationella skatter och en nationell politik (Baker 2016:269f). Också globala processer och

transnationella  företag kan påverka ett  lokalt  arbete  med hållbarhet  (ibid).  Och även om man

menar att delaktigheten av medborgarna kan öka legitimiteten av politiken kan man fråga sig om

”normala”  medborgare  verkligen  på  ett  effektivt  sätt  kan  vara  delaktiga  i  beslutsprocesser

(ibid:272).      

Det kan finnas olika grupper som kan ha inflytande i politiska frågor och politiken kan utformas

på olika sätt.  En fråga i  detta  sammanhang är  ifall  alla  har  likadana chanser  till  inflytande.  I

Dresden menar man bland annat att man vill  hjälpas åt och att man kan producera någonting

gemensamt.  Man  menar  att  inte  alla  behöver  ha  samma  erfarenhet  eller  visioner.  Någon  har

kanske  en  bra  idé,  en  annan  kan  formulera  den  eller  kan  producera  en  bild  kring  detta

(regionalentwicklung.de.  2016a).  Och  när  det  finns  bra  idéer  kan  dessa  delas  och  man  kan

gemensamt gå i en viss riktning (regionalentwicklung.de. 2016). 

En till inställning som man i Dresden har är att de olika projekten ska vara öppna för alla. Man

valde att delta i tävlingen genom konceptet ”open city”. Man menar att det i Dresden:

redan finns många initiativ för mer hållbarhet. Men mycket potential i förvaltning, näringsliv,

vetenskap  och  bland  medborgarna  är  outnyttjad.  Det  händer  alltför  sällan  att  det  sker  en
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transfer  av  kunskap  och  praktiker  mellan  de  olika  aktörerna.  Dresdens  idé  i  tävlingen

”framtidsstad” är att sammanföra aktörer i en kreativ och öppen process. Omvandlingen till en

hållbar  stad-region  ska  var  en  gemenskaplig  uppgift  av  alla  Dresdenbo.  (wettbewerb-

zukunftsstadt.de 2015a).

Så klart deltar inte alla Dresdenbor i en sådan process. Jag kan också föreställa mig att detta vore

svårt att organisera. Redan nu krävdes det säkert mycket med organisation och samordning. Jag

har läst om olika siffror kring hur många personer som deltog på olika delar i eventet framtidsstad.

Bland de högsta siffror som jag hittade var 60, 300 eller 650. Dessa siffror kan kännas höga, men i

jämförelse med stadens andel invånare (som ligger över 500.000) utgör detta antal bara en liten

del av de som bor Dresden. 

I tävlingsprocessen menar jag det skedde en viss förskjutning. Inledningsvis talade man om en

slags stor process där alla delar av staden deltar. Medborgare, vetenskap, lokal politik, näringslivet

och  förvaltning  skulle  designa  en  helhetlig  och  hållbar  vision  som  sedan  skulle  översättas  till

konkreta projekt (zukunftsstadt-dresden.de).  Som sagt kunde resultatet sedan te sig annorlunda.

Man kan i detta sammanhang kanske prata om begreppet ”ansvarsfällan”. 

Politiker och aktörer från näringslivet lägger mycket ansvar för utgången av miljöåtgärder på

allmänheten,  samtidigt  som  allmänheten  i  sin  tur  anser  att  det  största  ansvaret  vilar  på

näringslivet och politiken (Sundqvist 2010:245). 

Detta  kan  leda  till  inaktivitet  (ibid).  För  att  moverka  detta  kan  man fundera  kring att städer,

människor, politiken, organisationer eller näringslivet inte existerar i ett tomrum. På alla ställen

kan det finnas innovationer och ett slags samspel behövs nog alltid. Människor kan till exempel

inverka på strukturer men är samtidigt  påverkade av dessa (Giddens 2007:109ff).  På något vis

måste man komma överens om gemensamma regler, mål och visioner (Sundqvist 2010:267ff). 

3.5 Fler funderingar kring tävlingen

Man kan nog påstå att ämnet hållbarhet inte riktigt passar ihop med tävlingsformen. När det nu

ändå genomförs en tävling kan man undersöka några fler frågor. Man skulle allmänt kunna befatta

sig med meningen av en tävling för människor. Vad har en tävling (eller ett spel, ett event, en

sportevent med mera) för betydelse i människors liv? Hur påverkar en tävling olika identiteter? 

En spel kan sägas ha en början och ett slut (Miegel & Johansson 2002:331). Det kan finnas

vissa fasta ramar men också en slags frihet. ”Det gäller att förutse medspelarnas drag och att själv

spela så bra som möjligt.” (ibid). Även om det i tävlingen ”framtidsstad” inte gick lika tufft till som
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det kan bli i en fotbollsmatch finns dock vissa likheter, till exempel finns det förlorare och vinnare.

Det finns vissa regler som man måste följa ifall man vill vara med. Man kunde dock också låta bli

att fortsätta inom myndighetens ramar. Men då går man miste om bidrag.  

En  spelteoretisk  ingång  kan  vara  att  betrakta  arbetet  med  hållbarhet  som  ”allmänhetens

tragedi”. När det gäller till exempel miljölagar måste det finnas ett slags förtroende att också andra

drar sitt strå till stacken. Men om man inte litar på varandra kan det hända att parter drar sig ur

detta arbete. Det kan också hända att några åker snålskjuts (Engdahl & Larsson 2006:93ff). För att

komma runt denna fälla kan det vara bra att bland annat skapa förtroende samt att skapa arenor

för förhandlingar (Galaz 2005). Tydliga regler kan också bidra till framgång i miljöfrågor, liksom

en insikt att det lönar sig att samarbeta (ibid). Utifrån detta synsätt förändras en tävling till ett

samarbete.     

3.6 Sammanfattning

I detta kapitel beskrev jag varför det finns en tävling och hur legitimeringen av denna tävling kunde

se ut.  Jag beskrev också att  tävlingen kan ses samtidigt  som någonting gammalt  och nytt.  Det

gjordes redan liknande insatser men det kan också vara bra med en nystart. En tanke som kan

komma upp är ifall  det kan finnas andra sätt, förutom en tävling, att engagera människor. Jag

beskrev också att det kan finnas olika utgångspunkter kring varför hållbarhet är viktigt samt inom

vilka områden man ska arbeta. En aspekt i tävlingen var synsättet att städer kan spela en stor roll i

arbetet med hållbarhet. 

En annan aspekt  var  att  man menade att  olika aktörer  (såsom vetenskap,  näringslivet  och

stadens invånare) ska vara med i denna tävling. I slutändan saknas dock näringslivet i processen

även om det kunde finnas mindre företag såsom ett arkitektkontor. Även några organisationer och

forskare var med. Mestadels gjordes dock de olika projekten i slutändan av privatpersoner som

redan tidigare var engagerade i olika hållbarhetsfrågor. 
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4. Hållbarhetens olika betydelser      

I kapitlet 2 skrev jag om kontexten som finns runt Dresdens tävlingsbidrag kring hållbara städer.

Kapitel  nummer 3 handlade om betydelsen av  tävlingen och hur  man genom att  starta  denna

tävling redan kunde ladda begreppet ”hållbarhet”. 

I det här kapitlet ska jag fortsätta att undersöka hur det inom eventet ”Framtidsstad Dresden”

pratas om hållbarhet. Först ska jag kort ta upp hur myndigheten kan ladda områden som kan ingå i

fältet  ”hållbarhet”.  Sedan  beskriver  jag  synsätt  som  förekommer  i  teamet  som  organiserar

Dresdens tävlingsbidrag. Detta sker bland annat i samarbete med deltagarna. Till sist beskriver jag

hur några projekt kan ta form och fyllas med betydelse.  

Det är olika aktörer som deltar och det kan finnas olika åsikter kring vad hållbarhet betyder och

vem som till exempel ska jobba med problem och lösningar. Myndigheten, organisations-teamet

och olika projektdeltagare kan ha olika förutsättningar, ingångar och medel utifrån vilka de kan

uttala sig.

Verkligheten (till exempel de olika problem och lösningar som kan finnas kring hållbarhet) kan

beskrivas på olika sätt. Dessa olika beskrivningar (eller representationer, diskurser, världsbilder)

kan undersökas med hjälp av diskursanalys (jmf. Ehn & Lövgren 2001:11ff). Vad tas för givet? Vad

anses  som  normal?  Vilka  aspekter  utesluts?  Det  kan  finnas  olika  laddningar  kring  begreppet

”hållbarhet”. Det kan finnas olika syn på problem och lösningar. En förklaring till detta kan vara

olika värderingar. 

Den kulturella gemenskapen (eller samhället) är komplex. Vi ingår i olika sammanhang, till

exempel innehar vi privat eller på jobbet olika roller. Utifrån olika positioner kan man uttala sig på

olika sätt. En position kan ge en vissa argument samt syften till vissa handlingar. En aktör kan till

exempel känna sig tvungna till vissa utsagor på grund av dennes position (Fairclough & Fairclough

2012:112ff). 

Ur synvinkel "hållbarhet" kan det finnas en mängd olika riktlinjer, normer och värderingar. Vad

är det rätta? Vad är det goda livet? Dessa frågor är bland annat beroende på kontexten. Kring det

sociala skulle man kunna utgå från mänskliga behov som mat eller bostad. Miljön kan betraktas

utifrån experternas utsagor, till exempel att överfiske är ohållbart. Man kan också komma överens

om att återvinning är någonting som är bra. Hur man ser på problem och lösningar beror också på

vilken allmän ansats man har. Ses naturen till exempel som en resurs som kan användas fritt eller

behövs det vissa regleringar?(jmf. Forsberg 2002:37ff). 
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4.1 Vilken betydelse skapas från ministeriets håll?

Ministeriet  för forskning och utbildning har tagit initiativ och bestämde att man året  2015 ska

befatta sig med framtidens städer.  Inom denna ram bestämdes också att utropa tävlingen som

staden Dresden deltar. Man har också ställt  upp reglerna för detta tävling.  En expertgrupp ska

bestämma vilka projekt som kan få stöd och testas på riktig. Dessa projekt kan sedan också stå som

exempel som andra kan använda sig av.  

I  kapitel 3 skrev jag om några uttalanden från ministeriets håll kring varför man genomför

vetenskapsåret  ”Framtidsstad”  och tävlingen.  Man ville  bland annat  väcka intresset  och sprida

idéer. Man vill veta hur uthålliga framtidsstäder fungerar (dresden.de 2017c). Man menade att ”det

behövs nya lösningar och alternativ” (bmbf.de 2015a).  Man pratade om vilka ämnen som kunde

vara viktiga. Dessa kunde vara anpassning till klimatet, förändring i energisektorn, säker arbete

eller uthållig mobilitet (ibid).  Man pratade också om nedsmutsning av miljön, säkerhet, tolerans,

kulturer, hemtrakt; om att gestalta boendeområden och stadscentrum; om investerare samt om

konsumtion och säljandet. Det togs också upp ämnen som in- och utflyttning, ”ekologisk perfekta

hus”, utsläpp, buller, avfallshantering och markanvändning (fona.de 2015).  

Liknande teman som de beskrivna återkommer som oftast även om man också menar att man

måste ta in "så många aspekter som möjligt" (bmbf.de). Man tar upp vissa visioner: ”Tysta bilar

som inte  producerar  avgaser,  hälsosamma  grönsaker  som växer  på  hustak  och  nya  byggnads-

koncept som utvinner klimatvänlig energi ur avloppsvatten.” (bmbf.de 2015). Myndigheten håller

det öppet ifall det kan finnas fler ämnen men uteslutar på något vis också annat genom att inte

benämna det. Man beskriver till exempel inte vad ”säkra jobb” skulle kunna innebära – ska man

jobba mot outsourcing och nedläggning eller kring arbetsmiljö?

När  ämnet  arbete  tas  upp  på  ett  annat  ställe  laddar  myndigheten  detta  på  ett  visst  sätt.

Rubriken  låter  ”(Själv)hushållning  i  stad  och  land”  (wissenschaftsjahr.de  2015a).  Detta  kan  ur

synvinkeln hållbarhet tyda på en fundering kring mindre transporter eller mindre konkurrens. I

den efterföljande texten gör man sedan emellertid olika slags begränsningar. För det första pratar

man bara om livsmedel och kring detta tema skriver man sedan om att folk kan samla frukt och

grönt  som  inte  har  utnyttjats  samt  om  urban  gardening.  Man  säger  ingenting  om  alla  andra

produkter som kan finnas eller om globala transporter av varor. Man tar inte upp att det finns

länder där det är billigt att producera och att företag kan flytta dit för att producera billigt (jmf.

Giddens 2007:566f). En diskussion om betydelsen av pengar eller om lönearbete kunde också föras

inom ämnet (själv)hushållning. Det stora temat arbete,  produktion,  arbetsdelning (där det  nog

också kan räknas in ägandet med mera) reduceras till någonting ganska litet. 

Det tas från myndighetens håll också upp andra teman; såsom mobilitet, mångfald och energi

men jag ska stanna vid beskrivningen av arbete. Detta kan stå som exempel för hur ett ämne kan

laddas med betydelse. På ett annat ställe skrevs det till exempel någonting mer om temat arbete.
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Det var i samband med vetenskapsåret och tävlingen då myndigheten skickade ut ett fartyg som

stannade vid några ställen i Tyskland. På fartygen kunde man informera sig om forskning kring

framtidens städer. Även online kunde man klicka sig igenom utställningen. På ett ställe upprepar

man  att  man  måste  börja  i  städerna  ”ifall  vi  vill  ha  ett  hållbart  näringsliv”  (archiv.ms-

wissenschaft.de. 2015). Vidare sades det: 

Hållbarhet betyder: Framtidsstaden producerar ingen utsläpp och sop. Staden ger säkerhet och

livskvalitet för olika grupper i samhället. På detta vis får vi tillväxt (ibid). 

Under en annan punkt i utställningen skrivs det att det är viktig för städer att det finns företag.

Detta ”skapar jobb och staden får skatteintäkter. I och med detta har man pengar för sådant som

skolor,  vägar, fritidsklubb och teater – vilket gör en stad attraktiv.” (ibid).  Företag, lönearbete,

pengar, skatt och tillväxt verkar här vara en självklar del av samhället, kanske till och med dess

förutsättning. Man menar att detta kretslopp lockar fler människor till städer som sedan kan köpa

dina produkter ifall du startar ett företag (ibid). 

Ur synvinkeln hållbarhet kan man för det första undersöka ifall det kan finnas andra kretslopp.

Det kan till exempel finnas olika idéer kring basinkomst eller bättre planering (jmf. Gulliksson &

Holmgren  2011:80f  &  139ff).  En  annan  punkt  är  att  man  kan  fråga  sig  vilka  produkter  som

egentligen behövs. Forskningen pekar ju på att vi redan gör för mycket (ibid:111ff). Inom området

arbete kan det också finnas ett synsätt att individer själva ska ta huvudansvaret för sin inkomst och

välfärd.  Detta  kan  ha  samband  med  en  tillbakadragande  av  välfärdsstaten  (jmf.  Eriksson

2010:34ff). 

4.2 Synsätt i Dresden och att hitta visioner

Myndigheten innehar en viss maktposition men även städer och de olika projekt har en viss makt

och  kan påverka.  De behöver  till  exempel  inte  delta  i  tävlingen  eller  kan,  ifall  de  inte  vinner,

fortsätta  utan  stöd  från  myndigheten.  Städer  och  individer  kan  starta  egna  projekt  och

organisationer. Dessa i sin tur kan ta upp politiska ämnen och ställa krav på nya regler.  

I Dresden finns det ett stort antal organisationer som arbetar på olika sätt med olika aspekter

av den sociala och miljömässiga hållbarheten. Eventet ”Framtidsstad Dresden” kan ses som en till

organisation där människor kan samlas kring ett gemensamt mål. Eller så kan eventet ses som en

början för nya organisationer. 

Stadsförvaltningen i Dresden bestämde sig att delta i tävlingen med konceptet ”open city” och

organisations-ledningen är en del av stadsförvaltningen. På startsidan till Dresdens tävlingsbidrag

finns det en delvis liknande framtidsvision som hos ministeriet: Året 2030 och efteråt lever och
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arbetar invånarna i en grön och lugn metropol. Det finns cykelbanor, elbilar och gemensamma

trädgårdar. Staden och dess invånare försörjer sig till 73% med livsnödvändiga ting från regionen.

Staden är en stor campus där man befattar sig med bland annat globala problem (dresden.de.

2018). 

Inom  tävlingen  existerar  vissa  regler:  Man  ska  till  exempel  skapa  en  vision,  hålla  sig  till

deadlines och det ska formuleras projekt som ska vara genomförbara och lärorika.  Och även om

myndigheten laddar begreppet ”hållbarhet” och ställer upp regler för tävlingen lämnas det också

plats för kreativitet. 

Som sagt kunde Dresden ladda begreppet ”hållbarhet” på liknande sätt som myndigheten. Men

det  finns också en annan sida hos Dresdens tävlingsbidrag som på något vis  går djupare  eller

behandlar  ämnet  ”hållbarhet”  bredare  och  mer  öppet.  På  ett  inledande  ställe  av  Dresdens

tävlingsbidrag står det att den mänskliga civilisationen tar mer i anspråk än planeten jorden kan

uthärda (dresden.de 2017a). Längre ner i samma text görs en mer ingående beskrivning. Planeten

ska vara beboelig och värd att leva på även för efterföljande generationer (ibid). Det ges en lista

med globala frågor som kan sägas är omfattande. Jag beskrev listan i kapitel 3. Den innehåller

bland  annat  teman  som  gränser  för  tillväxt,  utdöende  av  arter,  ekologiskt  fotavtryck,

konsumtionskultur,  framtidens  försörjning  med livsmedel  samt  risker  som ingen har  tänkt  på

(ibid). Vidare skrivs det att man i Dresden också har ett globalt ansvar (ibid). På ett annat ställe

säger man att:

uppgiften  är  att  tillsammans  med  medborgarna,  vetenskap,  lokal  politik,  näringsliv  och

förvaltning designa en helhetlig och uthållig vision 2030+ för Dresden. Denna vision ska sedan

översättas  i  konkreta  projekt.  Dessa  projekt  blir  genomfört  och  testat  som  ”real-labbar”.

(zukunftsstadt-dresden.de)

Jag skulle säga att man bara delvis lyckades med att designa en helhetlig vision. 1) Det är svårt att

definiera vad helheten ska vara respektive att veta när en helhet uppnås. 2) Inom den vision som

man sedan formulerade (se längre ner) kan man säga att det fanns någon slags helhet. Av denna

teoretiska helhet återfanns sedan i de mer praktiskt formulerade projekt bara lite. Ändå kan man

säga att några projekt stod för en slags helhet.  

I  en stad  måste  det  finnas  en mängd med olika  saker.  Det  kan  handla  om mat,  bostäder,

elförsörjning, vägar eller nöjen. Man kan säga att det finns saker som håller samhället ihop. De har

blivit viktiga över tid, en fast institution. Det kan till exempel handla om myndigheter eller skolan.

Det  kan  också  handla  sig  om  pengar,  stormarknader  eller  elförsörjning  (jmf.  Fairclough  &

Fairclough 2010:72f). Många institutioner kräver att det finns experter som kan hantera dem. Det

kan  handla  sig  om  experter,  myndigheter  eller  organisationer  som  till  exempel  hanterar

livsmedelshygien,  vattenrensning  och  -försörjning,  husbygge,  elektricitet,  luftkvalitet  eller  som

jobbar med förvaltning (jmf. Giddens 1997:28).  
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När  det  ska  formuleras  en  helhetlig  vision  behövs  det  nog  mycket  kännedom  om  dessa  olika

processer, framförallt när en idé ska omsättas i praktiken. I Dresden valde man att formulera en

ganska allmän vision som kan sägas är helhetlig. Man kom fram till denna vision genom en process

där relativt många invånare deltog. Inom denna vision återfinns det mellanmänskliga, det lokala,

det regionala, det samhälleliga och det globala (dresden.de 2018a). I staden ska det enligt denna

vision bland annat finnas en samexistens som baseras på respekt för den andre. Man vill bry sig om

sin  stadsdel  men  tänker  också  på  helheten.  Solenergi  och  en  försörjning  med  livsmedel  från

närområdet ska vara viktigt. I staden ska det finnas möjligheter att delta i beslutsprocesser. FNs

hållbarhetsmål ska vara utgångspunkt för det lokala agerande. Det ska finnas en mötesplats och

globalt utbyte kring hållbarhetsfrågor (ibid).

 

Några intryck av Dresdens vision. "Zukunftsstadt Dresden 2030+" (dresden.de 2017d. Urklipp ur pdf).

Även i  andra sammanhang (till  exempel  workshops)  kunde  det  finnas  plats  för  mer allmänna

visioner. Även sådant kunde sedan finnas online att ta del av. I en så kallade ”World Café” pratade

man om framtidens stad och antecknade tankar (dresden.de. 2016b). Motivationer kring varför

man ville vara aktiv för en hållbar framtid kunde vara: 

”Utsikten på ren luft, hälsa, välbefinnande, lycka och framsteg”, ”Känslan av att kunna driva

någonting som är meningsfull”,  ”Möjligheten att genom det egna livet förhindra förstöringar på

planeten”,  ”Eftersom ´vårt´ välstånd baseras på exploateringen av människor och resurser”,

”För barnen” eller ”Att träffa likasinnade människor och skaffa nya vänner” (ibid). 
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Under en annan träff pratade man om meningen med pengar och ifall de verkligen behövs för att

tillfredsställa sina behov (blog.acceleratingtransitions.eu 2015). Det berättades på detta möte också

om konceptet med regionala pengar. Detta praktiseras redan i Dresden med omnejd och 58 lokala

företag är inblandade. Genom detta menar man kunna stödja det lokala näringslivet (ibid).  

De olika visioner och funderingar kan ur synvinkeln ”hållbarhet” ses som ganska djupgående. I

en ganska känd definition av hållbarhet menas att mänskliga behov måste tillfredsställas utan att

skada planetens livsuppehållande system (Sundqvist 2010:62). Och inom social hållbarhet kan det

till  exempel vara viktigt med en rättvis fördelning, inflytande och tillit  (Gulliksson & Holmgren

2011:63ff). 

Sådana idéer och visioner som nämndes ovan verkar dock inte komma upp särskillt ofta. En

medlem i organisationens ledning menar att det saknas en ”kultur av visionerandet”. Detta skulle

enligt denna medlem innebära att man befriar sig själv från vissa begränsningar i tänkandet. ”Man

lämnar  vardagens  tvång  bakom  sig,  tänker  10,  15,  20  år  framåt  och  gör  det  man  ser

kommunicerbart”. I enlighet med vad jag nämnde ovan kommer det också till uttryck att många av

de efterföljande projekten inte längre stämmer överens med den vision som man först hade ställt

upp som ett riktmärke (regionalentwicklung.de. 2016).    

4.3 Synsätt inom olika projekt i Dresden

Det kunde finnas många olika projekt under tävlingens förlopp. Allmänt kan man säga att det först

fanns ett flertal projekt medan antalet sedan minskade. De olika projekten kunde handla om urban

gardening, bilfria stadsdelar, en ny trafikledning för cyklar eller hälsa.  

Ur synvinkeln "hållbarhet" menar jag att alla projekt kan tillföra någonting. Men jag letade som

sagt efter sådana projekt som (mer eller mindre) antar en helhetsgrepp. Projekt som jag hittade i

denna kategori kunde handla om regional försörjning eller om delningsekonomi. 

Det skulle kunna sägas att Dresden (liksom andra ställen) både har gjort framsteg och har en

bit framför sig när det gäller arbetet med olika frågor kring hållbarhet. Det finns många projekt och

organisationer som jobbar med olika frågor. Men hur ska man bestämma vad som är ett mål och

när har man nått ett mål? Och vilka nya projekt behövs? Det jobbas till exempel med sopsortering

och  återvinning  och  detta  förbättras  nog  också  kontinuerligt.  Det  finns  också  projekt  mot

främlingsfientlighet  och organisationer  som befattar sig med ekologiskt  närodlad mat.  I  städer

jobbas det med många olika mål samtidigt och många av dessa kan förändras i en mer hållbar

riktning. De olika projekt som formulerades gick delvis in i bestående strukturer men det tillfördes

också  nya  aspekter  till  staden  Dresden.  Ett  exempel  för  detta  är  en  idé  om  en  träffpunkt  för

diskussioner om hållbarhet.   

Inom tävlingen följde man en viss mall. Efter att ha formulerat en vision (som beskrivit ovan)
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skulle deltagarna först formulera projekt och sedan konkretisera dem. Det fanns olika möjligheter

till deltagandet och det fanns stöd från ledningen samt andra organisationer. Man hade som sagt

också att rätta sig efter vissa riktlinjer och deadlines.  

4.3.1 Tänka ut ett projekt  

I  och med att man formulerade projekt fick man hjälp av olika organisationer,  till  exempel ett

forskningsinstitut,  stadens  kollektivtrafik  eller  en  näringslivsorganisation.  De  olika  projekten

splittrades upp i  undergrupper som kunde passa bäst till  dessa organisationer.  Agenda 21 som

gudfar brydde sig till exempel om projekt som hade att göra med delaktighet (Landeshauptstadt

Dresden.  2017).  På något  sätt  delade man den allmänna visionen in  i  olika rubriker  som den

nämnda delaktigheten; men också i energi, mobilitet, näringsliv och grannskap med mera. 

Som sagt kunde ministeriet ladda begreppet ”hållbarhet” på ett visst sätt, mest genom att inte ta

vissa  saker  upp.  Inom  Dresdens  organisation  kunde  det  sedan  finnas  ett  delvis  annorlunda

användande av begreppet ”hållbarhet”. Även hos de olika projekt som sedan formulerats dyker det

delvis upp andra ingångar än de som gavs av ministeriet och ledningen av eventet. Jag hittade fler

sådana än väntad och det fanns några inslag som överraskade mig eftersom de var djupgående,

kreativa och nytänkande. Detta visar att människor kan vara väl medvetna om olika tillstånd och

”de djupa förbindelser mellan personliga handlingar  och globala  problem” (Giddens 1997:261).

Detta visar också att politiska ämnen kan uppstå på olika ställen (Fredriksson 2003:185ff). 

Ett exempel för detta är elever som med hjälp av en organisation gör film om bland annat

tillverkning av kläder i låglöneländer (sukuma-award.de 2018) 

   

Skärmdump av en inblick i filmen "Ifall kläder skulle kunna prata". 
På skylten står det ”Filippinerna – Där jeansen blir ihopsydda”. (sukuma-award.de 2018).

Andra filmer som gjordes handlar om att leva utan palmolja eller om den bubbla vi kan leva i utan

att se vad som händer runt omkring oss (ibid). Dessa korta filmer kan sedan visas i biografer i

reklampauser.   
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En annan projektidé som befattar sig med en mer strukturell ansats kring hållbarhetsfrågor är ett

spel som ska utvecklas. Reglerna ser ut som följande: Deltagare kan få en uppgift och man ska lösa

ett problem. Det kan handla om mindre uppgifter som till exempel att hjälpa någon i trädgården.

Det kan emellertid även finnas större åtaganden där man ska jobba kring slit- och slängsamhället,

kring  knappa  resurser  eller  slöseri  med  livsmedel.  Projektets  skapare  är  unga  och  man  vill

framförallt ge andra unga en mening i livet. Man vill jobba mot ensamhet, långtråkighet och låg

självkänsla. När man spelar spelet kan man vara med och göra världen lite bättre (zukunftsstadt-

dresden.de 2017). Det är tänkt att näringslivet ska komma med uppdrag och att det skulle kunna

finnas ”mästare” som kan lära ut färdigheter. Man drömmer också om ett eget hus där man kan

lära känna varandra och göra saker gemensamt. Man kan genom denna process lära sig någonting

och hitta vad som passar en (ibid). 

Så här långt kan denna idé låta ganska nyskapande. Vad som däremot sticker ut är utsagan att

man genom denna process också kan ta reda på ”vilken slags jobb man senare eventuellt skulle

kunna utföra” (ibid).  Detta tyder på den ganska starka normen ”lönearbete”. Även om det inte

uttrycklig nämnas lönearbete, lön, pengar eller hyran som måste betalas skulle jag säga att man

utgår från detta som någonting givet. Projektledningen gillar att ungdomar som utformar projektet

jobbar med ”förberedelsen på att bli vuxen på ett lekfullt sätt” (ibid). Det verkar alltså inte finnas

något alternativ till livsbanan med dagis, skola och jobb med mera, även om organisationen av

samhället skulle kunna utformas på andra sätt.  

En annan projektidé med en mer strukturell ansats var att omvandla en stadsdel till en plats

där man gemensamt lär sig och agerar kring hållbarhet och självförsörjning. Ett liknande projekt

ville sammanföra olika aktörer för att bland annat utnyttja resurser på ett mer hållbart sätt. Man

tänkte upprätta ett nätverk där man kan byta eller låna saker. Man ville också stödja det lokala

näringslivet. 

Andra projekt befattade sig med att etablera en ny kultur. I ett projekt menade man att det kan

finnas  ett  annat  sätt  i  hur  vi  samexisterar.  Man  ville  rikta  fokus  på  hänsyn,  förståelse  och

medvetenhet om gemenskapen. I ett annat projekt tänkte man att sprida positiva berättelser av

pionjärer som hade åstadkommit förändring. I och med detta menar man att man kan aktivera

människor och bryta upp bekvämlighetszoner.     

4.3.2 På väg till att förverkliga projekt

Dresden har gått igenom (och klarat) ett antal steg inom tävlingen. Man har formulerat en vision

och många projektidér. Nu gällde det ”att sätta ihop ett meningsfullt helhetskoncept [...]” för att

övertyga ministeriet (zukunftsstadt-dresden.de 2017b). Som sagt kan inom ramen för en tävling

även förloraren bära på bra idéer.  Detta beklagar också en medlem av teamet som organiserar

Dresdens bidrag. ”[...] det finns så många bra ansatser men inte alla kan vara med i den tredje

fasen.”  (ibid).  Det  beskrivs  inte  vidare  varför  dessa  projekt  inte  kan  komma vidare.  Tänkbara
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orsaker  kan  vara  de  uppställda  regler  kring  genomförbarheten  eller  tvånget  att  formulera  en

finansieringsplan med mera. 

15 av 24 projekt som kommer att gå vidare fanns i maj 2018 tillgängliga med en mer detaljerad

beskrivning samt en kort film som berättar om projektet. Jag skulle säga att dessa 15 projekt kan

stå som representativa för de projekt som jag sett under förloppet av Dresdens tävlingsbidrag. Jag

ska beskriva tre av de projekt som befattar sig på ett strukturellt sätt med hållbarheten i staden

Dresden. Andra projekt som finns i listan (och som jag inte kommer betrakta närmare här) befattar

sig bland annat med en cykelväg där man kan lära sig om naturen, med planteringen av ätbara

växter i stan, med byggandet av vattenkraftverk,  med finanseringen av projekt i  stadsdelar och

stärkningen av delaktigheten där samt med nya byggnadskonstruktioner och betalbara bostäder.

De olika projekten genomförs mest av privatpersoner, men de har som sagt också sammanslutit sig

i organisationer. 

1) En projektidé går ut på att erbjuda människor en alternativ livsstil. Man menar att vi idag

förgiftar marken och maten. Samtidigt jobbar vi för mycket och är olyckliga (99funken.de 2018). I

projektet vill man omvandla dessa båda trender samtidigt. Man vill bland annat köpa mark runt

omkring staden Dresden och återupprätta ett naturligt kretslopp på dessa ställen. Samtidigt kan

människor som sedan bor där ha ett friare liv i och med att de inte behöver få ihop lika mycket

pengar för hyran. Man menar också att det kan finnas en slags självförsörjning på dessa platser och

att man ska ha ett kooperativt grannskap. Det som man producera själv är livsmedel, vatten, energi

och byggmaterial (ibid).      

Det man inom detta projekt vill göra kan sägas vara att tänka igenom samhället på nytt. En

alternativ idé kan leda till  att  vi  blir  medvetna om vår verklighet.  Det kan finnas många olika

alternativ till våra handlingar (Ehn & Löfgren 2001:170). Men det kan också finnas begränsningar.

En aspekt som vattenförsörjning kommer nog till exempel växa till ett större system som behöver

experter. En annan fråga är om man kan försörja sig själv med allt. Det kommer också finnas en

omgivning som kan påverka detta projekt.  Men ett  sådant projekt  kan i  sin tur också påverka

omgivningen och ge impulser att tänka om. Projektet kan till exempel leda till en diskussion om

vad som egentligen behövs eller hur man producerar och fördelar nyttigheter. 

2) En annan projektidé handlar om att skapa en mötesplats (kallad ”Open Future Lab”) där

olika aktörer kan jobba med olika ämnen och tekniker kring framtidens stad (99funken.de 2018a).

Man  menar  att  det  behövs  ett  utbyte  över  gränser.  Aktörer  från  vetenskap,  näringslivet,

förvaltningen och civilsamhälle kan på en sådan plats föra en dialog kring relevanta ämnen som

angår  staden  och  framtiden.  På  denna  plats  ska  det  vara  möjligt  att  experimentera  och  hitta

innovationer (ibid).

Denna ansats kan låta rätt nyskapande. En sådan plats kan göra skillnad. Till  exempel kan

intresserade människor komma dit och delta i arbetet med hållbarhet. Projektet visar också hur en

idé kan uppstå. Projektet formulerades i samband med att myndigheten startade tävlingen. Även
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om det kanske fanns ett slags behov förut var det först nu som man konkretiserade denna idé.

”Open Future Lab” hade kanske också uppstått på andra vägar men myndighetens satsning gjorde

att det formulerades nu. Man kan alltså säga att det uppstår någonting nytt utifrån tävlingen. På

något vis tar projektet också upp myndighetens idé om att olika aktörer ska samarbeta. Projektet

tar denna idé också vidare och vill göra detta samarbete till en norm. Ur detta kan uppstår nya

värderingar och praktiker. Denna plats kan ses som en arena för förhandling (jmf. Beck 1995:187).

En fråga är dock hur mycket en sådan organisation kan påverka arbetet i staden Dresden eller

stadens omgivning. Dresden är påverkad av och inbäddad i många olika processer. Och samtidigt

ska staden stå som en aktör för att jobba med de utmaningar som mänskligheten globalt ska ta itu

med. Det kan också finna en konkurrenssituation mellan olika statliga och privata organisationer

om till exempel information, inflytande eller medel. Men det kan också finnas ett samarbete mellan

olika lokala, regionala och (inter)nationella organisationer. 

Skärmdump av en film kring projektet "Open Future Lab" (99funken.de 2018a). 

3) Den sista projektidéen som jag tar upp befattar sig med näringslivet (99funken.de 2018b). Man

menar att näringslivet står för den största delen av utsläppen och förbrukandet av resurser:

Hög press genom konkurrens; orientering mot vinst samt frånvaron av erfarenheter med, delvis

riskbelagda, processer kring transformation mot en större hållbarhet; hindrar utvecklingen mot

en mer resursskonande företagsamhet (ibid). 

Man vill utveckla metoder och tillsammans med företag granska deras verksamhet. Metoder kan

sedan spridas och pionjärföretag ska kunna besökas. I och med detta vill man sedan bland annat nå

fler företag (ibid).

Å ena sidan kan man säga att det är ett viktigt initiativ att involvera näringslivet i arbetet med
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hållbarhet. I Dresdens tävlingsbidrag var ju till exempel näringslivet tämligen frånvarande. Å andra

sidan kan det till exempel saknas sociala aspekter av hållbarheten. Även en mer strukturell ansats

skulle  kunna  tillföra  projektet  en  mer  helhetlig  inriktning.  Varför  finns  det  till  exempel

konkurrens? Detta tas upp i projektet som en grund för ett mer eller mindre ohållbart näringsliv.

Men samtidigt säger man också att företag kan ha en konkurrensfördel när de ”jobbar offensivt

med  temat  hållbarhet  och  utvecklar  en  företagsvision”  (ibid).  Här  skulle  det  kunna  föras  en

diskussion kring att företagsamhet och  marknaden kan organiseras på olika sätt. Det kan finnas

olika slags konkurrens och samarbeten. 

En medlem av teamet som organiserade Dresdens tävlingsbidrag menade också allmänt att det

saknas projekt som har en mera utpräglad framtidsvision (zukunftsstadt-dresden.de 2017c): 

De flesta idéer är tänkt kring dagens situation, jag saknar på något vis det visionära. Det skulle

gärna kunna finnas någonting galet, där de flesta sedan säga att detta är någonting som aldrig

kan komma att realiseras. Men det är också normalt: Människor ser på världen och funderar

vad som kan förbättras just nu. Men man skulle också kunna fundera vad vi kan göra idag för att

förbättra världen i framtiden (ibid).  

4.3.3 Från idé till verklighet 

Genom de ställningstaganden och avvägningar som görs inom de olika projekten kan man säga att

Dresdens invånare agerar politiskt (jmf. Fredriksson 2003:185ff). De olika projekt som formuleras

inom ramen för tävlingen ”Framtidsstad” kan också ses som en social rörelse. En social rörelse är

en organisation där människor slutar sig samman eftersom de är medvetna om ett problem (ibid).

En social rörelse kan också vara viktig för vår identitet (Engdahl & Larsson 2006:158). Den kan ge

en känsla av självständighet eller frigörelse (ibid). 

Någonting som kan hända är att organisationer efter en tid kan få makt. Med detta kan det

också följa ett  ansvar och olika förväntningar från allmänheten (ibid).  När man verkar som en

etablerad organisation kan det finnas vissa möjligheter och hinder som kan vara olika beroende om

man är en icke-statligt organisation eller en statlig myndighet, även om man kan befatta sig med

liknande frågor. Organisationer är också beroende av kunskap och har bara vissa möjligheter att

påverka. 

I  organisationer  (eller  myndigheter)  kan  det  finnas  vissa  idéer  och  synsätt  som också  kan

förändra sig. Olika organisationer kan påverka varandra men blir också påverkade. I och med att

det  arbetas  med  frågor  kring  hållbarhet  kan  institutioner  (de  någorlunda  fasta  inrättningar  i

samhället) förändras. 

41



4.4 Sammanfattning

Det kan finnas ett stort antal aktörer inom fältet ”hållbarhet” och det är svårt att få en överblick

kring vem som jobbar med vad,  hur det  jobbas eller  vilka samarbeten det finns.  Många av de

nämnda projekten kan bidra till arbetet med hållbarhet. En ny organisation kan ge nya impulser.

Men  på  något  vis  måste  den  också  hålla  sig  till  ett  visst  ramverk.  Det  kan  finnas  vissa

begränsningar i hur det kan tänkas eller vilka reella, praktiska och materiella förutsättningar det

finns.  

Ministeriet för utbildning och forskning kunde ladda begreppet hållbarhet på ett visst sätt och

definiera inom vilka områden det kan arbetas med en förbättring. Som ett exempel tog jag upp

synen  på  arbete.  Jag  nämnde  också  att  det  i  Dresdens  tävlingsbidrag  kunde  finnas  andra

beskrivningar.  Det kunde ur synvinkeln hållbarhet finnas ganska långtgående visioner.  När det

sedan formulerades konkreta projekt hade några projekt en mer helhetlig syn. Andra projekt kunde

befatta sig med en detalj. Jag ska inte göra en värdering av dessa olika projekt. De kan alla bidra till

hållbarhet. Jag har dock på grund av intresse och för att avgränsa undersökningen koncentrerat

mig på de förstnämnda. En slutsats som kan dras är att det formulerades nyskapande projekt men

att det kan finnas en mängd med kontexter som kan påverka och som det måste tas ställning till. 
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5. Avslutning

I  denna undersökning  har  jag  studerat  hur  det  arbetas  i  ett  event  med ämnet  hållbarhet.  Jag

studerade också kontexten kring ämnet ”hållbara städer”,  Dresdens arbete  med hållbarhet  och

varför det genomfördes en tävling. Jag har märkt att det finns många sammanhang som är svårta

att överblicka. Min undersökning kan inte ge en allomfattande bild, men jag menar att man kan se

en  slags  tendens  i  hur  det  i  staden  Dresden  arbetas  med  hållbarhet  och  vad  tävlingen  kring

framtidens städer kan innebära för denna stad. Detta kan tas som exempel för andra städers arbete

med hållbarhet. 

Undersökningen  kan  bekräfta  några  delar  av  forskningen  som  redan  finns  kring  området

”hållbara städer”. En punkt är att det finns olika kontexter på olika platser men att det också finns

mycket som är likartat. Till exempel måste det i en stad finnas bostäder och möjligheter att försörja

sig. Dresden är även inbäddad i olika processer och bredvid ansträngningar kring hållbarhet satsas

det bland annat också på att locka företag och skapa jobb. En till fråga som kom upp i forskningen

jag hittade var ifall  människor eller städer verkligen kan påverka arbetet med hållbarhet i  den

utsträckning som det ibland påstås. Kring detta kan man säga att det kan komma upp idéer och

lösningar i Dresden men att det också behövs ett samarbete med andra aktörer. 

Undersökningen visar att det finns skillnader i hur man kan beskriva kontexten, problem och

lösningar.  Undersökningen  visar  också  att  det  kan  finnas  ganska  långtgående  visioner  till

förändring,  men att  de projekt  som sedan formuleras  kan te sig mer vardagsnära.  De kan till

exempel vara bundna till vissa idéer och strukturer. Vad analysen också visar är att inte alla tänkta

aktörer är med. Det saknas till exempel företag. De som engagerar sig verkar mestadels vara de

som redan finns på fältet hållbarhet. Den stora mängden ”alla Dresdenbor” nåddes inte riktigt.

Som en medlem av organisations-teamet menar så borde man göra mer reklam kring möjligheten

att delta och organisera offentliga event (zukunftsstadt-dresden.de. 2018b).    

Vad man också kan se i denna undersökning är att impulser kan komma från olika håll. Ett nytt

initiativ, som till exempel utlysningen av en tävling från statens håll, kan ge nya impulser även om

man kan ifrågasätta om själva tävlingsformen är det bästa tillvägagångssättet. Att denna tävling

startades  kan  å  en  sidan  kännas  konstigt  eftersom  det  redan  finns  en  mängd  med  ansatser,

lösningsförslag och praktiker. Å andra sidan medger ministeriet detta också och menar att man vill

starta en ny diskussion och ett nytt samarbete. Det kan vara bra och nödvändigt med en nystart.

Att nya projekt kring hållbarhet börjades kan ha sina goda sidor. Men detta kan också leda till ett

slags upprepning. Det hade kanske varit bra med en mer strukturell ansats från myndighetens sida.

Men detta kan ju kanske uppstå ur några av de projekt som formuleras. Och även mindre projekt

kan tillföra impulser. Här måste dock sägas att tävlingsformen kan leda till att projekt som kanske

innehåller bra idéer sållas bort på grund av vissa regler.  
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I undersökningen har jag inriktat mig mest på utsagor som har ett mer strukturellt drag. På olika

ställen  har  jag  märkt  att  det  kan  finnas  en  slags  självklarhet  eller  oundviklighet  kring  en

organisation av samhället med jobb, pengar och hyra med mera. När det finns vissa självklara idéer

och  praktiker  (eller  diskurser,  världsbilder)  kan  detta  påverka  hur  ett  projekt  kring hållbarhet

formuleras. Vi är nog alltid påverkade av olika synsätt och världsbilder som vi på något vis tar för

givet. Det kan vara så att vi inte ser kulturen vi lever i  (Ehn & Löfgren 2001:8).  Att analysera

kulturen kan vara ett sätt att ifrågasätta det som anses vara normalt och naturligt (ibid:170). I och

med detta kan man fundera kring de möjliga alternativ till våra handlingar (ibid). Det kan alltid

finnas olika vägar. 

Konceptet  ”hållbarhet”  kan nog ses  som ett  exempel  för  ny riktning eller  värdering utifrån

vilken det är möjligt att tänka och agera. Hållbarhet är en värdering utifrån vilken vissa saker är

okej och andra inte, även om det också i denna koncept kan finnas olika synsätt. På några ställen

inom  eventet  ”Framtidsstad  Dresden”  kunde  till  exempel  sådant  som konkurrens  eller  tillväxt

ifrågasättas. Detta kan visa på en medvetenhet kring att det kan finnas olika sätt till organiseringen

av samhället. Vad också är viktig i detta sammanhang är ett medvetande kring att saker och ting

har uppstått under en lång process och att förändring tar tid (jmf. Sundqvist 2010:237ff). Även

sådana tankar kunde jag hitta i undersökningen, till exempel i projektet som ville bygga upp en

mötesplats för ett mer långsiktigt arbete med frågor kring hållbarhet. 

Det vore intressant att göra en uppföljning av denna uppsats och intervjua aktörer samt besöka

engagerade organisationer. Det skulle också vara intressant att undersöka hur en annan ansats än

tävlingsformen kan påverka Dresdens (eller en annan stads) arbete med hållbarhet. Vad skulle till

exempel en större samordning leda till? Även en jämförelse mellan Dresden och till exempel Umeå

vore intressant. Hur arbetar man med temat ”hållbar stad”? Vilka likheter och skillnader finns?

Vad behövs från stadens sida för att förbättra detta arbete?  
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