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Textversion poddavsnitt #63 Medborgardialog i Åbo 

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner 

 

--- 

 

Vi har också gjort det här borgmästaravtalet mellan fullmäktigeklubbarna. Där lovar 

vi att gå ut med när vi ska fortsätta med medborgarpanelen om vi har sådana här 

större ärenden.  

 

--- 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

--- 

 

Nils Munthe: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Demokratiresan. I dag ska vi 

prata med Minna Arve som är borgmästare i Åbo stad om deras arbete med att 

involvera medborgarna. Hej,  Minna!  

 

Minna: Hej! Kul att vara här!  

 

Nils: Välkommen till Demokratiresan.  

 

Minna: Tack för inbjudan.  
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Nils: Minna, skulle du kunna säga något? Vem är du, borgmästare i Åbo? Vad gör en 

borgmästare?  

 

Minna: Jag är färsk på det mesta, jag började som borgmästare för bara några månader 

sedan, i augusti, men jag har varit med i kommunalpolitiken sedan 1996. Så, det är en 

lång tid. Jag har varit medlem i fullmäktige sedan 2004. Jag jobbade som stadsdirektör 

i Åbo i fyra år, tidigare, men då bytte vi till... Vad ska man säga, den europeiska 

borgmästarmodellen i Åbo också, så nu är jag borgmästare och startade i augusti i år, 

så det är faktiskt en ganska ny roll nu.  

 

Nils: Vi har inte riktigt någon. Vi brukar säga att vår kommunstyrelsens ordförande är 

en lite informell ordförande i svenska kommuner och städer, men vad har en 

borgmästare för uppdrag i Finland, eller i Åbo?  

 

Minna: Ja, vi har kopplat, liksom, rollen av stadsstyrelsens ordförande och 

stadsdirektörsrollen - de är kopplade till en borgmästare. Så nu sitter jag på båda 

sidorna, jag förbereder sakerna och sedan beslutar jag om sakerna också!  

 

Nils: Okej!  

 

Minna: Den största skillnaden är att borgmästaren faktiskt är en politiker, medan 

stadsdirektör är en tjänsteman. Så tidigare jobbade jag som tjänsteman och nu är jag 

politiker. Så det är den största skillnaden.  

 

Nils: För de som inte känner till Åbo stad så bra, vad är Åbo för stad?  

 

Minna: Åbo är den äldsta staden i Finland. Åbo fyller 800 år 2029. Åbo var en av de 

största städerna i Sverige, innan året 1809 när Sverige förlorade kriget till Ryssland 

och Finland blev en del av Ryssland. Sedan blev Åbo huvudstad en kort tid i Finland, 

men ganska snabbt flyttades huvudstaden till Helsingfors, närmare Ryssland då. Men 

fortfarande är Åbo en tvåspråkig stad. Vi har cirka 10 procent av Åboborna som pratar 

svenska som modersmål.  

 

Om jag ska säga något om hur Åbo är i dag så är vi kända för historien, skärgården, 

kulturen och forskning. Så Åbo har två universitet, Åbo akademi, som är ett 

svenskspråkigt universitet, och sedan har vi Turun yliopisto universitet, som är ett 
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finskspråkigt universitet. Faktum är att Åbo kungliga akademi grundades av drottning 

Kristina år 1640. Så det är en lång historia av universitetsstudier här i Åbo. Men vad 

betyder det i dag? Det betyder att vi har cirka 40 000 studerande i Åbo. Det betyder att 

en femtedel av våra nästan 200 000 invånare är studerande. Så trots all historia är vi 

också en väldigt framtidsorienterad stad som är full av unga, dynamiska människor. 

Det är härligt. Det syns på staden och det är faktiskt något som ger identitet till Åbo. 

 

Åbo var Europas kulturhuvudstad år 2011, och nu planerar vi stora kulturinvesteringar 

på nytt, nya konserthus, nya museer och ett nytt ställe till artister och kreativa företag. 

Vi jobbar också med turismen och skärgården, den gemensamma skärgården med 

Stockholms skärgård, så det är skandinaviska öar, eller Scandinavian islands. Jag 

tycker själv, och jag tror inte att jag är ensam om att tycka det, att det är den vackraste 

skärgården i hela världen.  

 

Nils: Om vi ska gå över lite till dagens ämne, jag har sett att det finns många sätt för 

invånarna och medborgarna i Åbo att engagera sig och bli delaktiga i stadens 

utveckling. Det är vi nyfikna på. Kan du berätta lite om ert arbete med att involvera 

medborgarna?  

 

Minna: Ja. Det finns många sätt som vi jobbar med Åboborna. När jag började som 

stadsdirektör så började något som hette "Stadsdirektör på besök". Det var 

evenemangen på alla våra bostadsområden när jag besökte och det var människorna i 

området som själva kunde sätta agendan, vad de ville prata med mig om. Jag tog 

också med mig andra tjänstemän så att vi faktiskt kunde diskutera saker som gällde 

det området. Det är väldigt viktigt att när man lyssnar på Åboborna eller medborgare, 

att man faktiskt lyssnar på deras villkor och inte bara egna villkor.  

 

Det syns att det är mycket viktigt för våra invånare att ha en möjlighet att prata direkt 

också, så här “bråttomlöst”, med stadens ledning om sina idéer och behov. Det var 

väldigt inspirerande för mig själv också. Nu ska vi fortsätta det här på samma sätt, 

men nu ska det i framtiden vara borgmästarens besök, eller vi måste ju ändra namnet 

lite.  

 

Nils: Tror du att det kommer bli någon skillnad nu när du kommer dit som politiker, 

än det var när du var chef?  
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Minna: Det kan det vara. Jag tror att det kommer vara lite olika ställning som 

människorna tar ser väl lite olika ut när man är tjänsteman jämfört med när man är 

politiker. Men vi får se. Jag berättar lite senare hur det går när vi har haft det!  

 

En annan sak vi har är att vi hade invånarbudgetering där människorna från olika 

bostadsområden först kan föreslå idéer för att göra sitt område mer trivsamt. Sedan 

också rösta mellan olika idéer, välja vilka man ska implementera.  

 

Här satsar vi ganska mycket. Pengarna från vår budget är en miljon euro till det här 

året, men i framtiden ska vi dubbla eller trippla euromängden.  

 

Sedan, en tredje sak som jag är väldigt intresserad av och som också är ganska nytt, 

det är medborgarpaneler. Vi har arrangerat det en gång. Det kan vi prata lite mer om.  

 

Nils: Ja, häftigt det här med medborgarbudgeten. I svenska mått mätt är ju en miljon 

euro väldigt mycket pengar, skulle jag säga. Det är väl tio gånger mer än vad någon 

svensk kommun har med. Hur har ni tänkt när ni har arbetat fram att ni vill arbeta med 

medborgarbudget eller deltagarbudget?  

 

Minna: Ja, jag tycker att en del av våra investeringsbudgetar kan faktiskt Åboborna få 

bestämma över var den kan gå. Det är så att man har delat Åbo stad i olika områden, 

det är 6-7 stycken områden. Där i områdena får människorna först föreslå, och alla 

som är över 12 år kan föreslå idéerna, och sedan samlar vi ihop idéerna och ser vilka 

som faktiskt är sådana som kan implementeras. Sedan sätter vi en röstning, där 

människorna kan rösta mellan förslagen som beretts lite mer av våra tjänstemän, och 

sedan, de som får flest röster, de blir implementerade. Det går varje år, först föreslår 

man och sedan går det vidare.  

 

Nils: Hur många år har ni arbetat med deltagande budget?  

 

Minna: Det här är nog ganska nytt, det är faktiskt tredje gången när vi samlar ihop 

idéerna.  

 

Nils: Vad har ni sett eller fått för reaktioner på arbetet från Åboborna?  
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Minna: Det har varit ganska spännande. Sista gången, jag kommer inte ihåg vilka av 

idéerna det var, men det var två idéer som fick nästan samma mängd röster, så det var 

faktiskt en eller två röster som skilde dem från varandra. Vi ordnade en ny gång. 

Första gången fick de genast samma mängd röster, så sedan ordnade vi en andra 

runda, det var också en ganska tuff röstning. Men jag tror att det blir... Okej, nu är det 

ganska nytt, men hela tiden blir det mer att människorna vet vad det är och vill delta. 

Det är unga människor, det är inte bara sådana som också kan rösta när det är val, utan 

alla som är 12 år och över kan delta. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra.  

 

Nils: Ja, det är väldigt inspirerade. Jag hoppas, om det är någon ledande politiker från 

Sverige här som lyssnar, att de tar det här som en liten utmaning och vill satsa lika 

mycket som ni gör. Jättejättehäftigt!  

 

Vilka utmaningar är det som ni kanske har sett? Eller vilka är orsakerna bakom att ni 

har velat jobba med medborgarbudget och andra former för delaktighet?  

 

Minna: Som ganska många större städer, och alla stora städer har problem med det, så 

blir polariseringen hela tiden på något sätt mer synlig. Vi har tänkt mycket på hur vi 

får med alla medborgare, att det inte bara är sådana som kan använda sitt ljud på det 

sättet som hörs, utan att också få med sådana som kanske inte är så intresserade av 

sakerna, eller sådana som tänker att de inte kan påverka sakerna. Och även sådana 

som har bråttom, familjer där man har mycket att göra hela tiden. Man jobbar, sedan 

har man barn, och så kanske man koncentrerar sig på skolsaker och så. Vi skulle 

kunna hitta sådana former att påverka beslutsfattningen eller sitt eget bostadsområde, 

så att de faktiskt kan se att det påverkar någonstans. Nu har vi provat några former, 

och jag tror att det här med invånarbudgetering är en av de mer konkreta. Jag tycker 

att det har varit väldigt bra, och jag tycker att vi måste fortsätta med det och utveckla 

det.  

 

Sedan var det här med medborgarpanelen också ett intressant sätt. Då samlade vi ihop 

det tillsammans med forskare. Hur vi får en representativ del av Åboborna att vara 

med i panelen? Sedan gick vi faktiskt igenom en stor plan. Vi förbereder en ny 

generalplan för staden, och där hade vi olika möjligheter om hur trafiken i Åbo skulle 

ordnas. Vi gick igenom den med dem och förklarade vilka möjligheter vi hade. Vilka 

bakgrunder har man där? Med vilken motivering har vi valt något? Och sedan 

diskuterade människorna om de här olika möjligheterna och de olika sakerna. Då fick 

vi en viss förståelse för hur de som hade samlats där inne tänkte om sakerna och hur 

det påverkade, att man faktiskt fick en bra inställning av sakerna. Sedan hade vi några 
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fullmäktigeledamöter där för diskussion också. Jag tycker att det var ett väldigt lyckat 

sätt att ta reda på hurdana åsikter invånarna har.  

 

Vi har också gjort det här borgmästaravtalet mellan fullmäktigeklubbarna. Där lovar 

vi att gå ut med när vi ska fortsätta med medborgarpanelen om vi har sådana här större 

kommande ärenden.  

 

 

Nils: Jag har förstått att det gick till så att ni fick ett statistiskt urval av invånarna i 

Åbo, och så skickade ni ut en inbjudan? Hur utformade ni den? Kom den från dig, 

som borgmästare eller vem var avsändare för inbjudan?  

 

Minna: Ja, det var mitt namn på slutet. Vi hade också ett brev där vi berättade vad det 

betyder, att det är en del av vårt sätt att ta reda på vilka åsikter invånarna har. Men det 

var också en del av Åbo akademis forskning, där de gör demokratiforskning, hur 

människorna kan påverka, och vad det betyder. De har redan nu gjort några artiklar av 

det här materialet. Det var inte bara Åbo akademi, utan också Tammerfors universitet 

som var med. På samma gång hade vi två mål. Det ena, stadens mål, var att få in 

åsikter från invånare, och det andra var från forskningssidan för att ta reda på hur 

resultaten blir från sådana här medborgarpaneler.  

 

Nils: Det är verkligen inspirerande hur ni arbetade med universiteten där, jag gissar att 

de var jätteglada att ni ställde upp och kunde stå som avsändare för det här 

experimentet. Du nämnde att ni hade några fullmäktigeledamöter som var med på 

dialogerna, hur var det? Var du med som en av deltagarna?  

 

Minna: Nej, jag var faktiskt inte med där, i diskussionerna. Men jag har nog också fått 

en syn från dem som var där. De fullmäktigeledamöter som var med, de fick många 

detaljerade frågor av deltagarna, och hade delvis rollen som sakkunniga i 

smågruppsdiskussionerna. Många av fullmäktigeledamöterna upplevde att de fick 

värdefull information om medborgares erfarenheter i vardagen. De var också ganska 

imponerade av medborgarnas förmåga att föra en konstruktiv dialog om väldigt 

komplicerade ämnen, kanske bättre än politikernas på några punkter!  

 

Nils: Jag har förstått att det var en del frågor kring trafik och cykling kontra bilar som 

var heta i Åbo. Det känner vi igen från många svenska kommuner när man ska göra 

om centrum och så där. Ni hade lite intressanta samtal om det, förstod jag?  
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Minna: Ja, vi tänkte också på vilka ämnen som kunde vara något att börja med. Vi 

valde trafiken just därför att det är ett så svårt ämne. Där finns det så många åsikter - 

det är cyklister och de som kör bil, och ganska ofta har de väldigt annorlunda åsikter 

om hur man skulle utveckla.  

 

Vi hade medborgarpanelen där vi behandlade tre olika scenarier för framtida 

trafikarrangemang i Åbo centrum. Slutligen stödde en majoritet av deltagarna ett 

scenario med snabb förändring, så det skulle bli en större förändring än politikerna har 

varit redo att göra. Det var lite överraskande för mig. Vi fick en slutrapport som visar 

att deltagarna ändrade sina åsikter till förmån för hållbara transportformer. Att deras 

kunskap om trafikpolitik ökade, därtill betydligt, och att de ville se mindre biltrafik, 

och speciellt negativt såg de på genomfartstrafiken inne i centrum. Sådana ämnen som 

tycks vara ganska… Om man börjar prata med någon på gatan, att man skulle ha 

väldigt, väldigt olika åsikter, men när man hörde de här tre scenarierna där och hörde 

motiveringarna så visar resultaten att majoriteten stödde större förändring än vi hade 

tänkt.  

 

Nils: Vad häftigt! Jag tycker att det här verkligen visar att det finns ett riktigt värde i 

att träffas, ses och prata om sådana här stora, komplexa frågor. Det räcker inte att fylla 

i en enkät eller bara höra och diskutera det här med hjälp av one-liners och plakat, på 

något sätt.  

 

Minna: Ja, det var just det. Därför tänkte vi att det är viktigt att ha den här 

medborgarpanelen. Nästa utmaning är hur resultaten av den här medborgarpanelen 

kommer att förverkligas i politiken, när man fattar beslut. Där har politikerna en 

utmaning att ta hänsyn till det som medborgarna har sagt och tänkt om sakerna. Det är 

ju så att det är politikerna som fattar beslutet i slutändan.  

 

Nils: Ja, precis, det blir en konsultation och en bra insikt i vad man tycker. Sedan blev 

det pandemi mitt i förberedelserna av dialogen och ni fick ställa om till digitala möten.  

 

Minna: Ja, vi hade tänkt att det skulle vara normalt, att vi skulle sitta i något rum, vi 

hade reserverat alla platser, men sedan kom pandemin och vi tänkte om vi kunde göra 

det, i första hand. Men då tänkte vi att "Ja, vi använder webben och gör dialogen via 

videolänk och provar det". Det var något spännande att delta i sådana här 

webbdiskussioner och hur det skulle gå, men slutligen gick det mycket bra. Det var 

värt att förbereda diskussionerna i förhand lite försiktigt och ge tillräcklig teknisk 
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information till deltagarna också, så att de klarar det och ha klara regler för 

diskussionen också, hur man tar den framåt.  

 

Nils: Ja, du har pratat lite om att ni kommer att fortsätta använda er av den här 

medborgarpanelen. Kommer ni ha videomöte nästa gång, eller tror du att ni ses?  

 

Minna: Jag hoppas att vi kan ses nästa gång, alla människorna. Det skulle vara mer 

normalt, på något sätt. Nu är det nästan helt normalt att vara på Zoom, eller Teams, 

eller vad som helst, men det finns en viss förmåga att träffa människorna på riktigt.  

 

Nils: Ja, visst man saknar det väldigt mycket nu, tycker jag. Men, avslutningsvis 

Minna, om du vill skicka med något tips till lokalpolitiker i Sverige som står och 

tvekar lite inför att arbeta med att engagera medborgarna eller att utveckla sitt arbete 

med att engagera medborgarna, vad skulle du säga till dem?  

 

Minna: Jag vågar kanske inte ge dem något faktiskt tips. Men kanske är det  säkert att 

säga att jag har märkt många gånger att i tydliga, lokala frågor, svåra frågor, så är de 

ganska lika i alla städer, oberoende av landet. Och det är värt att vara nyfiken och 

aktiv med andra som försöker lösa sina egna, lokala problem. Troligen finns det någon 

som redan har varit med om en sak som de försökt att lösa, och som vill hjälpa till att 

lösa de här sakerna. Vad ska vi göra i framtiden, gällande det här med 

medborgarpanelen? Vi har fått policyrekommendationer från forskningsgruppen, och 

nu ska vi gå igenom det. Som jag sa, vi har lovat Åboborna i borgmästaravtalet att vi 

ska fortsätta med medborgarpanelerna, men vi ska också fortsätta med 

invånarbudgeteringen och det här med vistelse i bostadsområden, och utveckla allt det 

där som är viktigt med att ha en dialog och lyssna på vad människorna har att säga.  

 

Nils: Med det vill jag säga stort tack, Minna, för att du deltog i Demokratiresan.  

 

Minna: Tack, tack för att jag fick vara med.  

 

Nils: Stort tack till alla er som har lyssnat. Jag som har hörts här heter Nils Munthe.  

 

---  
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Demokratiresan.  

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 


