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Sammanfattning  

 

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det lockar många byggare att bli klara jubileumsåret till 

ära, inte minst väntas ca 30 000 nya bostäder. Frågan är var medborgarna kommer in i denna 

planeringsprocess och vad det finns för strukturella möjligheter för dialog där medborgare får 

säga sitt.  

 

Det uppsatsen syftar på är att belysa hur planeringsprocessen ser ut inom byggnation, och 

vilka möjligheter som ges till medborgardialog. Uppsatsen går igenom planeringsprocessens 

olika delar, från idé till spadtag, och vilka aktörer som kan tänkas vara med i denna process. 

När det kommer till medborgardialog står principer och policys i fokus, men går också 

igenom vilka resurser och utbildningsbehov som finns för dialogarbeten. 

 

Med utgångspunkt i Jürgen Habermas offentlighetsteori granskas litterärt material från 

flertalet kommunala källor, bl.a. Göteborgs Stad, Boverket och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Komplement till detta är 3 intervjuer, dessa om medborgardialog, samarbete 

mellan olika kompetenser och förhållningssätt inom arbetet.  
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Abstract  
 

During the year of 2021 the city of Gothenburg turns 400 years and it attracts many 

contractors to finish then in honor of the anniversary, not at least to be expected is 30,000 new 

homes. The question is where the citizens come into the planning procedure.  

 

This bachelor’s thesis aim is to explore what the planning process looks like during 

construction and what the structural possibilities are for public dialog. The thesis goes through 

the different parts of the planning procedure, from concept to groundbreaking, and who might 

be a part of this process. When it comes to public dialog the focus is on principals and 

policies, but also goes through what the needs are for education and current resources around 

working with dialog. 

 

Based on Jürgen Habermas theory on the Public sphere literary materials are examined, 

mostly from municipal sources, including City of Gothenburg, National Board of Housing 

and the Swedish Association of Local Authorities and Regions. Complementing this are three 

interviews, these with focus on public dialog, cooperation between various competencies and 

conduct of the working process.   
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Introduktion 

 

Det sägs att staden inte är mycket utan människorna som befolkar den. Invånarna gör staden 

levande på ett sätt som är svårt att skapa utan deras delaktighet.  

Att involvera invånarna i stadens utvecklingsprocess kallas bl.a. medborgardialog och är 

något som det pratas om mer och mer i Sverige. Medborgardialog innebär kort ett ömsesidigt 

utbyte av idéer, erfarenheter och åsikter, och syftar i uppsatsen till utbyte mellan de som är 

involverade i plan-/byggprojekt och medborgarna. 1   

 

Medborgardialog är likt val eller samråd ett sätt att få människor att vara delaktiga i dem 

beslut som tas, och att göra besluten mer demokratiska. Det finns dock en problematik kring 

involveringen, vilket tenderar till att det inte blir lika demokratisk som önskat.  

Enligt en artikel i DN lockas i större utsträckning de som redan är engagerade till att vara med 

och delta. 2 De med kunskaper inom det politiska språket med förståelse för diskursen sägs 

också ha en större möjlighet att få sin röst hörd. Detta leder till att de med mindre tid och 

energi, och inte minst mindre kunskaper riskerar att inte vara en del av den 

utvecklingsprocess som sker.  

 

Uppsatsen är en tvåstegsuppsats då den å ena sidan tar upp vilka strukturer som finns för att 

möjliggöra dialog och å andra sidan vilka alternativa dialogformer som växer fram.  

Att fördjupa sig i planeringsprocessen och var medborgardialog kommer in i denna process 

skulle kunna öka förståelsen för hur arbetet med att involvera medborgare ser ut idag. Det 

skulle också kunna hjälpa i utvecklingen av dialoger, då en ökad förståelse kan hjälpa i mötet 

mellan stadsplanerare och invånare, och därav komma ett steg närmre en mer ideell 

medborgardialog.  

  

                                                 
1 Suzanne de Laval, ”Samråd & dialog: en idébok för den som ska arrangera någon form av dialog” [Elektronisk 

resurs], Solna, Vägverket, 1999. Finns på:  

https://arkitekturanalys.files.wordpress.com/2013/03/samrad_dialog.pdf  
2 Viktor Barth-Kron, ”Ett demokratiproblem som är större än det låter som”, 2015-08-24. Dagens Nyheter. Finns 

på: http://blogg.dn.se/viktor/2015/08/24/ett-demokratiproblem-som-ar-storre-an-det-later-som/ (hämtad 2015-10-

07) 

https://arkitekturanalys.files.wordpress.com/2013/03/samrad_dialog.pdf
http://blogg.dn.se/viktor/2015/08/24/ett-demokratiproblem-som-ar-storre-an-det-later-som/
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Information om hur planeringen går till och utvecklingen av att involvera medborgare finns 

till viss del att få tag i, men är dels spridd över flertalet institutioner och deras webbplatser. 

Delar av den information som går att få tag i är också delvis komplicerad språkligt, och kan 

tänkas vara svår att som utomstående privatperson sätta sig in i. Mer lättillgängliga 

informationskällor med samlad kunskap om det generella ämnet skulle kunna resultera i att 

fler invånare är delaktiga i stadsutvecklingen.   

Enligt en intervju med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är olika nätverk aktörerna 

emellan också något som blir allt viktigare. 3 De aktörer som menas är då bland annat dem 

som jobbar med att utveckla medborgardialog, eller på andra sätt förbättra strukturer och 

arbetsformer för att involvera medborgare. I dessa nätverk kan ett utbyte av erfarenheter ske, 

och dialoger kan föras kring specifika frågor om medborgardialog och utveckling av 

dialogaktiviteter. 

  

 

Problemformulering  

Det finns en angelägenhet hos medborgarna att vara med och påverka när en stad förändras 

och är under utveckling, men utan direkta kunskaper eller tydlig information blir 

engagemanget svagt.4  

Enligt Sveriges kommuner och landsting bjuds medborgarna in alldeles för sent i 

planeringsprocessen, problemet blir då att inte lika många engagerar sig i att vara med och 

påverka, eftersom de inser att utrymmet för förändring är väldigt begränsat. 5 Intresset för att 

utveckla arbetsformer kring medborgardialog och involvera invånare i ett tidigare stadie ökar.  

  

                                                 
3 Bilaga: ”Transkribering av intervju 1: SKL om projekt medborgardialog” 
4 Viktor Barth-Kron, Dagens nyheter.  
5 Sveriges kommuner och landsting, ”Medborgardialog i planärenden”, SKL, 2012. Finns på: 

http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d6eb/1399385550007/skl-faktablad-11-medborgaridalog-i-

plan%C3%A4renden.pdf  

http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d6eb/1399385550007/skl-faktablad-11-medborgaridalog-i-plan%C3%A4renden.pdf
http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d6eb/1399385550007/skl-faktablad-11-medborgaridalog-i-plan%C3%A4renden.pdf
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Syfte 

För att kunna utveckla nya arbetsformer kan det vara viktigt att belysa hur processen ser ut 

idag för att tydliggöra vilka delar som bör göras annorlunda, och för att hitta nya vägar genom 

arbetet med invånarnas involvering i stadsutvecklingen.  

Syftet med uppsatsen är att se vart utvecklingen av medborgardialog är på väg. Detta genom 

att titta på vilka strukturella förutsättningar planeringsprocessen ger, och vilka alternativa 

möjligheter som finns till dialog.  

 

 

Frågeställningar 

 Hur ser planeringsprocessen ut för samhällsbyggnation inom stadskärnan?  

 Hur påverkar den interna organisationen kontra den samhälleliga strukturen 

medborgarnas möjlighet att påverka?   

 Vilka alternativa medborgardialoger har vuxit fram?  

 

 

Disposition  
 

I ”Bakgrund & tidigare forskning” ges en bild av medborgardialog under slutet av 1900-talet, 

förändringar som skett och vilka principer som gäller idag. Det ingår också ett avsnitt om 

planeringsprocessens olika nivåer och stadier och vilka aktörer som kan tänkas vara 

involverade. I Teoridelen ligger grunden till den utgångspunkt som används genom 

uppsatsen, denna konkretiserats sedan i avsnittet ”Offentlighet”.  

”Principer i processen” är en del av analysen och bygger vidare på det som introducerades i 

uppsatsens bakgrund, där granskas utbildningsbehov och vilka resurser som finns idag när det 

gäller olika former av dialogarbeten. Komplexiteten bakom dialog tas sedan upp i 

efterliggande del ”Medborgardialog: Visioner och möjligheter”.  

 

Meningen bakom uppsatsens disponering grundar sig i frågeställningarna och tanken om en 

tvåstegsuppsats. Delar av det material som svarar på frågeställningarna finns att hitta i 

avsnittet ”Bakgrund & tidigare forskning”. Det kan ses som ett första steg att titta på vad som 

redan tagits fram, andra steget som besvarar frågorna kommer i analysdelen som går att hitta 

under avsnitten ”Principer i processen”, ”Medborgardialog: Visioner och möjligheter” och 

”Sociala medier”.  
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Bakgrund & tidigare forskning 

 

Medborgardialog 
 

Historisk bakgrund  

Enligt Abdul Khakee, professor inom planering och miljö, men också forskare inom ett brett 

samhällsvetenskapligt fält står vi idag i samhället inför en växande problematik. Jämfört med 

hur det såg ut på 1960–70 talen, då dialogarbeten ökade, så minskar idag 

medborgardeltagandet. 6 Samtidigt uttrycks utvecklingen peka på en ökad vikt av 

medborgardialog, men inom andra former än de som förekommer inom demokratin. Att 

involvera invånarna vid beslutsfattande har i Sverige varit något som funnits med länge, vid 

demokratiska reformer har offentligt deltagande varit svaret.  

 

Välfärdssamhället byggde på ett synsätt om långsiktigt planerande, vilket enligt Khakee hade 

ett stort stöd fram till 1980-talet. Normer påverkade stadsplanerarnas handlingar och dessa 

byggdes in i och fastlades i välfärdsmodellen. Modellen blev allt svagare av marknadisering, 

vilket är när offentliga tjänster som bedrivs av organisationer inom den offentliga sektorn går 

över till att drivas av företag i den privata sektorn.7  Behovet av medborgardialog ansågs 

minska enligt Khakee då det fanns en acceptans av gemensamma värden, vilka 

stadsplanerarna såg som allmänintresse i välfärdssamhället.8 För att nå målet bedömdes 

representanter inom demokratin att vara fullt tillräckliga.  

 

I olika planeringssammanhang ses avsaknaden av dialog mellan involverade och medborgare 

som en bristfällighet, då det krävs dialogaktiviteter för att nå gemensamma intressen. Dialoger 

är också viktigt för mer resurssvaga grupper, genom dessa finns möjligheter att motverka att 

mer och bättre kollektiva nyttigheter går till resursstarka grupper. Det med resurssvaga 

respektive starka grupper är något som Khakee tar upp och som kan tolkas lite olika, men 

handlar främst om kapital, kontakter och politiskt språk.  

                                                 
6 Abdul Khakee, 'Medborgardeltagande i samhällsplanering' i Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), 

”Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar”. Linköping: Linköping University Press, 

2006. S. 11-23. 
7 Anna Thomasson, ”Styrning och ledning av kommunala bolag i samverkan. Ett projekt om 

hybridorganisationer" [Elektronisk resurs], 2009. Finns på:  

http://spa.gu.se/digitalAssets/1390/1390348_4.1.7.pdf  
8 Khakee, Medborgardeltagande i samhällsplanering. 

http://spa.gu.se/digitalAssets/1390/1390348_4.1.7.pdf


   

  10 

Det grundar sig i tankar om demokrati, att oavsett vad en grupp har för typ av status så ska 

inte den gynnas respektive missgynnas p.g.a. sin status eller position. Medborgardialog 

uttrycks stärka resurssvaga gruppers position, då också de får komma till tals.  

 

Villkoren sedan 1990-talet för stadsplanering har förändrats på många olika plan, några av de 

tydligaste skillnaderna är bl.a. marknadsorientering för offentliga organisationer. De kan på 

många sätt liknas med det privata näringslivet, exempel på detta är intern konkurrens och 

interna köp- och säljrelationer. Det innefattar också frivilliga insatser från t.ex. föreningar och 

enskilda genom att en del av ansvaret för kollektiva nyttigheter blivit privatiserat. Olika 

strategier har utvecklats bland kommunerna p.g.a. finansiella svårigheter och ökad 

komplexitet. En av dessa lösningar har varit att gå mot en styrning genom nätverk, snarare än 

den tidigare mer enkelriktade hierarkin. Tanken har varit att samordna olika resurser för att 

därigenom skapa möjligheter och förutsättningar för lokal utveckling, säger Khakee.  

 

En annan viktig förändring handlar om den mer mångkulturella samhällsordningen. Mängden 

människor som kommer till Sverige p.g.a. politiska förhållanden i världen ökar och städer blir 

i allmänhet mer mångkulturella. 9 Dessa städer utvecklas ifrån beslut och åtgärder som tas 

inom bl.a. stadsplanering där majoritetskulturen beräknas samman med det mångkulturella. 

Dialoger som genererar en acceptans kring värderingar och normer krävs i arbetet för att 

skapa tillhörighet. I grunden är frågan om tillhörighet politisk och förutsätter att människor är 

förankrade till platsen där de bor och lever på ett kulturellt plan. Inom stadsplanering handlar 

det om att genom rättvisa och demokrati skapa platser där stadens invånare känner sig 

välkomna och accepterade i stadsgemenskapen.  

 

 

Göteborgs principer för medborgardialog 

 

Med utgångspunkt i Khakees studie är det viktigt att se hur Göteborgs principer för 

medborgardialog ser ut idag. Hur Göteborg som stad jobbar med bl.a. att få med alla olika 

invånare i staden finns med i ett utdrag från kommunfullmäktige i Göteborg. I utdraget spaltas 

principer upp i vad som gäller idag vid medborgardialog i Göteborgs Stad. 10  

                                                 
9 Ibid 
10 ”Göteborgs principer för medborgardialog” [Elektronisk resurs], Kommunfullmäktige nr 52 handling, 

Göteborgs Stad, 2014. Finns på:  

https://socialutveckling.goteborg.se/uploads/G%C3%B6teborgs-principer-f%C3%B6r-medborgardialog.pdf  

https://socialutveckling.goteborg.se/uploads/G%C3%B6teborgs-principer-f%C3%B6r-medborgardialog.pdf
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Dessa preciseras i ett antal olika punkter, vilka förklaras i olika stycken. Nedan går jag 

igenom punkterna 4.0, 4.1 och 4.2 i detta utdrag. I utdraget ingår också läsanvisningar (30) 

och (31) som förklarande hjälp i förståelsen, dessa är lagda efter det tillhörande stycket.  

 

Fokus för dessa principer uttrycks ligga i att alla ska ges samma chans att bli hörda då det 

bl.a. uttrycks tydligt redan i första stycket under 4.0 Göteborgs principer för 

medborgardialog (30).  

(30) Göteborgsprinciperna för medborgardialog utgör en helhet, hänger nära samman och 

bygger på varandra. För att förstå principerna är det därför viktigt att inte läsa dessa 

lösryckta ur sitt sammanhang.  

 

I det första stycket under (4.0) så beskriver kommunfullmäktige följande:  

 

Nämnderna ska verka för att utifrån respekten för alla människors lika värde och rättigheter 

stärka medborgarnas delaktighet och engagemang som verkar främjande och förebyggande 

för en lokalt positiv stadsutveckling. Detta ska på sikt bidra till ett mer demokratiskt 

Göteborgssamhälle.  

 

Andra stycket i (4.0) berör när göteborgare ska involveras och detta uttrycks att när beslut tas 

som i betydande grad rör stadens invånare, eller när det berör direkt så ska alltid 

medborgardialog övervägas. Då man tagit beslut om dialog tas upp i det 3e stycket under 

(4.0) och säger följande: 

 

Göteborgare ska, som lägsta nivå, ha rätten att bli hörda (31) i de fall när man fattat beslut 

om dialog Rätten att bli hörd gäller för alla strategier, politikområden, planer och projekt 

som har ett betydande intresse för medborgarna.  

 

(31) Begreppet ”Att bli hörd” används i barnkonventionens demokratiartikel för att ange en 

nivå på lyssnande och delaktighet som någon har rätt till. Att bli hörd innebär att man ska 

bli lyssnad på, där möjlighet till påverkan ska finnas och deltagande skall vara möjligt. 

Begreppet innebär att det ska upplevas som betydelsefullt att medverka och att se 

medborgarnas medverkan som en källa för engagemang och motivation, När staden bjuder 

in till dialoger det gäller att fundera över metoder som passar bäst utifrån syfte, målgrupp 

och antal deltagare.  



   

  12 

Hänsyn till medborgana tas också upp, detta i stycke 4 och att det ska ges goda möjligheter att 

delta. Här nämns återigen att samhällets olika grupper ska alla få likvärdiga möjligheter. I 

samma stycke nämns också att dialoger ska ske i ett tidigt och påverkbart stadie. Det 5e 

stycket handlar om barns involvering och är inte riktigt relevant för uppsatsen.  

Återkoppling nämns i stycke 6 och den lägsta nivån av återkoppling uttrycks vara att 

informera om resultatet av dialogen och hur medverkan i dialogen har påverkat.  

 

Under punkten 4.1 Befolkningsansvar förklaras processen av övervägandet kring 

medborgardialog. Den eller de stadsdelar som är berörda ska alltid kontaktas vid en möjlig 

dialog, då stadsdelsnämnden har befolkningsansvaret för göteborgarna. ”Nämndernas 

verksamhet syftar till att på den kommunala demokratins grund tillhandahålla göteborgarna 

de tjänster som lagstiftaren och fullmäktige bestämt. Genom nämnderna stärks det 

demokratiska inflytandet över stadens verksamheter. Stadsdelsnämnderna har det yttersta 

ansvaret för befolkningen i respektive stadsdel.” Det nämns också en effektivitetsaspekt att de 

berörda stadsdelarna kan vara med och ställa relevanta frågor.  

 

Vikten och betydelsen av information och kommunikation tas upp under punkten 4.2 

Kommunikation, då det uttrycks vara avgörande för att göteborgarna ska kunna tillvarata sina 

demokratiska rättigheter, men också för att kunna utveckla och stärka demokratin i Göteborgs 

Stad. Utgångspunkten i skapandet av aktivitet för denna kommunikation måste enligt 

principerna utgå ifrån mottagarens situation, attityder och kunskaper. För att nå de tänkta 

målgrupperna är det viktigt att kommunikationen är väl planerad, det är också viktigt att det 

finns ett faktiskt intresse att veta vad medborgarna tycker i en viss fråga.  

 

 

 

Planeringsprocessen 
 

Planeringsprocessen är något som påverkar förhållanden för dialogarbeten ganska mycket, var 

dialog ska komma in, hur och vem som har rätt att komma med synpunkter. Mycket av det 

som gäller står i PBL, en förkortning för Plan- och Bygglagen, den lagen reglerar kraven för 

planering och byggande. 11 Lagen bestämmer bl.a. vilka krav som ställs på det som byggs, och 

hur ett bygglov ges. Hur begränsar den, men också öppnar för dialogarbeten?  

                                                 
11 ”Plan och Bygglagen”, Göteborgs Stad. Finns på:  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.f70afb02-73b3-4641-a798-4ad3c67bd1c9 (hämtad 2015-

10-24) 

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.f70afb02-73b3-4641-a798-4ad3c67bd1c9
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Planering i nivåer efter PBL  

Kommunerna har i Sverige ett stort ansvar för planeringen när det gäller mark- och 

vattenområden.12 Det fysisk planering handlar om är att bestämma hur dessa områden ska 

användas på bästa sätt, eftersom planeringen får konsekvenser och sätter spår långt in i 

framtiden. Det är viktigt att olika typer av samhällsintressen möts och vägs emot varandra, 

detta för att processen ska vara så öppen och demokratisk som möjligt, enligt Plan- och 

bygglagen.  

 

Inom de geografiska gränserna är det kommunerna som ansvarar för planläggning av mark- 

och vattenområden. Det betyder att huvudansvaret för planeringen som sker ligger hos 

kommunen enligt PBL, och att planeringen sker av kommunen eller av en aktör på uppdrag av 

kommunen. De är också dem enda som har befogenhet att anta planer och bestämma om en 

planläggning ska komma till stånd eller inte.  

 

Planeringssystemet i Sverige enligt PBL ser ut så att det består av Regionplan, översiktsplan, 

områdesbestämmelser och detaljplan. 

Regionplanering är en del av PBLs 

plansystem, men vid införandet 1987 av 

plan- och bygglagen ansågs den inte 

inkräkta på det kommunala 

planmonopolet. När det gäller frågor som 

t.ex. infrastruktur, klimat och regional 

bostadsförsörjning, frågor som alla är 

kommunöverskridande, krävs i många fall 

mer resurser och kompetenser än vad en enskild kommun kan leverera. Regionplanering 

betyder kort att två eller flera kommuner går ihop och gemensamt planerar hur områden ska 

användas, och initiativ till det kan tas på både lokal, regional och nationell nivå.   

 

  

                                                 
12 ”Så planeras Sverige”, 2015-07-29. Boverket. Finns på:  

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/ (hämtad 2015-11-20) 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/


   

  14 

Översiktsplanen visar i grova drag hur kommunen vill använda sig av olika områden i 

staden.13 Den ska innefatta bl.a. hur miljön som byggs ska användas, utvecklas och bevaras. 14  

Det handlar också om vilken typ av hänsyn som tas till miljökvalitetsnormer, allmänna 

intressen och riksintressen, och hänsyn till de mål och planer som regionen har av betydelse 

för hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen ska hållas uppdaterad och aktuell, 

den vägleder detaljplanering och bygglov, men är inte bindande.15 

 

Områdesbestämmelser är en typ av mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. 

Kommunen kan med dem reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det är så 

att det behövs för att säkerhetsställa syften med översiktsplanen eller tillgodose riksbyggen.  

 

När det ska byggas nytt inom en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse upprättas 

generellt en detaljplan, den reglar i detalj var nya byggnader ska stå och hur dem ska 

utformas. Detaljplanen är den som ger byggrätt, det som står i den är alltså det som sedan blir 

en laglig rätt att bygga, och till skillnad från översiktsplanen är den bindande. 

 

 

Från idé till spadtag  

Idé - När det kommer till processen av ett specifikt projekt börjar det med en idé, den handlar 

oftast om nybyggnation eller ändring av något slag.16 Om idén kräver ny eller ändring av en 

befintlig detaljplan måste en ansökan skickas till stadsbyggnadskontoret. Beslut om 

planbesked, om planarbetet kan påbörjas, ska ha kommit inom 4 månader. Ett positivt besked  

innebär att planarbete kan starta, men är ingen garanti på att planen kommer att antas.  

                                                 
13 ”Kommunal fysisk planering”, 2015-07-29. Boverket. Finns på:  

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/ (hämtad 2015-11-20)  
14 ”Så planeras Sverige”, Boverket.  
15 ”Kommunal fysisk planering”, Boverket.  
16 ”Planprocessen”, Göteborgs Stad. Finns på:  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.e457a0ae-0274-4e16-9b19-ce8d1a62a34b (hämtad 2015-

11-23)  

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.e457a0ae-0274-4e16-9b19-ce8d1a62a34b
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Eventuellt programsamråd - Under ett programsamråd får de som är berörda i området, 

samt den organisation eller myndighet som ska agera remiss svara på den idé som läggs fram 

och komma med kritik.17 En samrådsredogörelse upprättas efteråt och en redovisning görs i 

byggnadsnämnden.  

 

18 

Detaljplan – Samråd - Ett mer konkret planförslag arbetas igenom och tas fram när 

programsamrådet har genomförts. Det mer konkreta förslaget ställs ut för ett samråd och 

berörda i området får en möjlighet att tycka till om förslaget. En redogörelse upprättas och 

byggnadsnämnden får ta beslut om ett slutgiltigt planförslag ska tas fram.  

 

Granskning - Den slutgiltiga detaljplanen som sen upprättas läggs upp för granskning i minst 

3 veckor. Enligt Boverket är dock granskningstiden bara 2 veckor och det är kommunen som 

ska se till att förslaget finns tillgängligt under denna tid.19 Tiden sägs å andra sidan kunna 

förkortas om alla är överens. Det är som senast under dessa veckor som du kan komma med 

synpunkter, om det skulle vara så att du sen vill överklaga planen. 20 Granskningsutlåtande 

upprättas efter dessa veckor avslutats.  

 

                                                 
17 ”Planprocessen”, Göteborgs Stad.  
18 Bildkälla: ”Nya Planprocessen” (informationskälla), Göteborgs Stad.  Finns på:  

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b4911de7-130f-47f9-b84e-

b3e90d137031/Plan_Nyaplanprocessen.pdf?MOD=AJPERES (hämtad 2015-11-19) 
19 ”Guide för detaljprocessen” – ”Kommunen ställer ut förslaget för granskning”, 2014-08-12, Boverket. Finns 

på: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-detaljplan/ (hämtad:2015-12-02)  
20 ”Planprocessen”, Göteborgs Stad.  

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b4911de7-130f-47f9-b84e-b3e90d137031/Plan_Nyaplanprocessen.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b4911de7-130f-47f9-b84e-b3e90d137031/Plan_Nyaplanprocessen.pdf?MOD=AJPERES
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-detaljplan/
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Antagande - Detaljplanen går efter eventuella mindre ändringar till byggnadsnämnden för 

antagande. Planer som strider mot översiktsplanen eller som är extra viktiga av någon 

anledning godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.  

 

Överklagande - Om det skulle vara så att någon vill överklaga kommunens beslut så går det 

att göra till Länsstyrelsen. Du måste dock vara s.k. sakägare för att kunna göra det och lämnat 

synpunkter tidigare. För att räknas till sakägare måste du antingen bo eller vara granne till 

området, äga fastigheter eller andra rättigheter till området. Överklaga går att göra i 3 veckor 

från att kommunen informerat om sitt beslut, överklagan skickas till kommunen som sedan 

vidarebefordrar till länsstyrelsen.  

 

Laga kraft - Om inga överklaganden görs eller dem avslås vinner detaljplanen Laga kraft och 

kan genomföras. Bygglov kan därefter beviljas, idén kan förverkligas och spaden kan sättas i 

jorden.  

 

Aktörer både högt och lågt  

Planprocessen är väldigt komplex och skiljer sig åt mellan varje projekt.21 Hur de olika 

aktörerna som är involverade relaterar till varandra är också olika beroende på exempelvis 

vem som äger marken eller vem som driver projektet. Det kan vara en statlig myndighet, en 

kommun eller en privat aktör. Varje kommun har dessutom olika förvaltningar och nämnder. 

Det är många olika fackförvaltningar som är involverade i stadsutveckling. Om det t.ex. är en 

park som ska byggas så är självklart att t.ex. park och naturförvaltningen involverade i 

projektet. Är det å andra sidan en idrottsplats så involveras idrott och föreningsförvaltningen 

etc. Stadsbyggnadskontoret och sin byggnadsnämnd tar beslut i alla detaljplaner och bygglov. 

Vissa planer går upp till Kommunfullmäktige, men inte alla.  

 

  

                                                 
21 Mejlkorrespondens och kontaktperson Cecilia Windh.  
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Här följer ett förslag med riktlinjer efter kommunikation med Cecilia Windh på vilka aktörer 

som skulle kunna vara med och delaktiga i ett projekt, men som sagt beror det mycket på 

vilken typ av projekt det är. Underliggande karta är mest för att visa på det komplexa med 

involverade i Plan- och byggprojekt.  

 

Idé – Trafikkontoret – Göteborgs kommun – Älvstranden Utveckling / Utvecklingsbolag – 

Stadsbyggnadskontoret – Fastighetskontoret – Park och naturförvaltningen – Privata 

fastighetsägare / Byggherre – Trafikverket  

 

Utveckling av idé – Arkitekter – Stadsplanerare – Kommunala fackförvaltningar och 

stadsdelsförvaltningar – konsultbolag  

 

Programsamråd – Projektledning – Remissinstanser – Berörda i området  

 

Detaljplan samråd – Kommunfullmäktige – Byggnadsnämnden – Arkitekter – Berörda i 

området – Fastighetsnämnden – Trafiknämnden – Park och naturnämnden (Beroende på 

vilket projekt det är) 

 

Detaljplan granskning – Göteborgs kommun – Byggnadsnämnden – Berörda i området  

 

Antagande – Byggnadsnämnden – Kommunfullmäktige (Och andra nämnder beroende på 

projekt) 

 

Överklaganden – Göteborgs kommun – Länsstyrelsen – Sakägare – Mark och 

miljödomstolen 

 

 Laga kraft – Göteborgs kommun – Länsstyrelsen  

 

Genomförande – Projektledare – Beställare – Arkitekter – Privata fastighetsägare / 

Byggherre – Trafikkontoret (och de andra fackförvaltningarna beroende på projekt) 
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Tillvägagångssätt 

 

Teoretiska perspektiv  
 

Det jag kommer att använda mig av genom uppsatsen är Jürgen Habermas offentlighetsteori, 

som bygger på ett antal olika teorier om bl.a. offentlighetsutbyte mellan olika typer av 

offentlighet, men handlar också om vilken roll och plats offentlighet har i samhället. Denna 

teori passar väldigt bra till mitt ämne eftersom det i grund och botten handlar om en stads 

medborgare, vikten av att de involveras och hur det kan se ut. Teorin kommer att användas 

som en utgångspunkt i analysen av det litterära för att kunna diskutera om och hur en 

medborgardialog kan bli möjlig och i så fall vilken typ av kommunikation som kan uppstå.  

 

Sociologen Mats Dahlkvist som har skrivit det inledande stycket i Borgerlig Offentlighet 

diskuterar där Habermas tagning på orden offentlig och offentlighet, dess många olika 

betydelser beroende på situation, men också offentlighet respektive privat. 22 Dessa olika 

begrepp används av många, både i vardagligt språkbruk och inom vetenskap, främst juridik, 

sociologi och statsvetenskap. Dahlkvist tar upp ett flertal exempel som ”offentlig byggnad”, 

”offentlig plats” och ”offentlig sektor”, men nämner också motsatserna ”privat sektor” och 

”privat område”. Det är efter dessa och liknande begrepp som vi anpassar vårt beteende och 

hur vi handlar i olika situationer, då vi beter oss olika offentligt och privat. Begreppen finns 

med i vårt medvetande och vår förmåga till rationellt handlande är beroende av hur vi 

definierar dessa och hur vi ser samhället. Dahlkvist frågar sen om vi faktiskt förstår våra egna 

ord när vi använder dem eller använder vi ord som ”privat” och ”offentlig” utan att tänka på 

vad vi säger?  

 

Det är också viktigt att ha i åtanke, som Dahlkvist understryker, att även om Habermas pratar 

generellt om benämningar som ”offentlig” och ”privat” så systematiserar han sfären för att få 

fram en renodlad typ, vilket är en förutsättning för Habermas analys.23 Den renodlade typen 

som Habermas får fram är inte någon ”borgerlig offentlighet” vi möter då den inte existerar i 

något specifikt land, utan är snarare en idealtyp som är sammanfattande och generell.  

  

                                                 
22 Jürgen Habermas, ”Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället”, 4., 

översedda uppl., Arkiv, 1964; Lund: Arkivförlag, 2003  
23 Ibid. 
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Han tar stoff från flera olika delar bl.a. sociologi och statskunskap, men också litteratur, 

arkitektur och nationalekonomi. Eftersom dessa olika delar kommer med sina definitioner om 

vad offentlighet är, sätter sig Habermas på sätt och vis i en sits där han ifrågasätter vissa 

självklarheter inom de olika delarna. Något som diskuteras är också struktur och funktion hos 

olika typer av offentlighet, och förändringar som skett över tid för ”det offentliga”, hur det 

påverkats. 

 

Huvuddragen i Borgerlig Offentlighet  

När det kommer till offentlig och privat och dess förändring över tid kopplar Habermas detta 

till några olika historiska tidpunkter, där bl.a. feodalsamhället nämns.24 Med en godsherre 

som exempel på sitt privata gods där privata handlingar sker, uttrycks dessa handlingar vara 

lika mycket offentliga då godset kan ses som verksamhet. Det ekonomiska ledarskapet och 

organiserande av arbetet där kan också diskuteras som ekonomi och politik. Habermas menar 

då att det på vissa plan var omöjligt att skilja dem emellan, både privat och offentlig, men 

också ekonomi och politik. Han uttrycker att adeln inom feodalsamhället med sin position och 

sociala tillställningar vara en slags ”representativ offentlighet”, vilket kan tyckas oklart enligt 

Habermas, men han liknar denna typ av representation med dagens storföretag gentemot sina 

kunder och samarbetspartners.  

 

Ursprunget av ”borgerlig offentlighet” och hur det sammansmälter med det moderna 

”borgerliga” samhället vi har idag kopplar han till det feodala Europa och handelskapitalism. 

När handeln blev mer allmän och omfattande drogs städer med i en förändringsprocess 

tillsammans med handelsmän och hantverkare. Förändringen medförde en förändrad 

förmedling av information, då nyhetsförmedling och varuhandel enligt Habermas går hand i 

hand. Denna då nya kommunikationsstruktur där handelsmässor och hamnstäder blev verbala 

nyhetsplatser uttrycks viktigt för det moderna ”borgerliga” samhället. Det dåvarande behovet 

av ett mer permanent nyhetsflöde ökade i samband med att handel och finansväsen blev mer 

permanenta, men publicitet blev inte möjligt för än den typiska feodala samhällsordningen 

övergivits mer och mer. Habermas uttrycker att olika regleringar och föreskrifter förändrade 

uppbyggnaden av samhället, varken privata låntagare eller furstar var tillräckligt för det 

”nationalbygge” som sedan genomfördes, skriver han. Skatteindrivningen gjorde den absoluta 

staten till en skattestat.  

                                                 
24 Ibid. 
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Där Habermas tidigare inte kunde skilja på ”offentlig” och ”privat” i exemplet med 

godsherren inträdde skillnader.25 Även om kungen fortfarande satt på makten, så trädde en 

mer opersonlig myndighet fram och han börjar prata om en ”offentlig makt” och en offentlig 

sfär som börjar ta form. Det vi idag kallar post och tidningar börjar växa fram och används 

dels av kungen/staten som informationsflöde och nyhetsförmedling för befallningar och 

förordningar. Samtidigt växte en ny typ av borgerlig offentlighet fram, en offentlighet som 

konkretiserar staten på ett sätt som inte gjorts tidigare.  

 

Habermas pratar om det mer permanenta informationsflöde och om den offentligheten som 

börjar träffas på värdshus eller kaffestugor för att diskutera politik och kultur. Denna typ av 

offentlighet beskrivs hänga med i vad som händer inom politiken och aktivt diskutera för att 

kunna kritisera. Det börjar också pratas om att en allmän opinion växer fram, då invånarna 

tillsammans får en offentlig röst.  

 

Fram till idag menar Habermas att denna typ av röst mer och mer hamnat i skymundan av 

medier i det moderna samhället, och att medier tagit på sig rollen som representant för allmän 

opinion. Han anser här att offentligheten hamnat i ett läge där vi konsumerar politik och 

debatter på tv, istället för att vara en del av det. Han har å andra sidan fått ganska mycket 

kritik för just denna del av sin teori.  

 

Kritiken mot Habermas  

Vikten av delaktighet och att vara aktiv i vad som händer är något som ingår i uppsatsens 

utgångspunkt och som Habermas lägger tyngd vid. Habermas och hans bok Borgerlig 

offentlighet har dock mött en del invändningar och det är även viktigt att ta med i uppsatsen. 

Habermas har mött kritik främst för att vara historiskt inkorrekt, men också för att vara för 

snäv eftersom den utesluter andra eller parallella offentligheter. 26 

  

                                                 
25 Ibid.  
26 Jürgen Habermas, ; [förord: Mats Dahlkvist] , Borgerlig offentlighet kategorierna "privat" och "offentligt" i 

det moderna samhället /, TPB, Enskede, 2005 
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En av dem mest konstruktiva kritikerna av Habermas offentlighetsteori är samhällsvetaren 

Nancy Fraser. 27  Hon pratar om frånvaron av parallella offentligheter i Habermas texter. Då 

Habermas diskuterar offentlighet som ett enhetligt begrepp och hur detta förändrats över tid, 

diskuterar Fraser snarare behovet av underkategorier. Hon pratar om olika typer av 

offentligheter som alla finns parallellt med varandra och verkar på olika sätt. Dock använder 

Fraser begreppet ”public sphere”, ”offentlig sfär”, medan Habermas benämner det som 

”borgerlig offentlighet”. Innebörden av Frasers och Habermas olika benämningar är ganska 

lika då Habermas pratar om ’en grupp privatpersoner som diskuterar ämnen av 

allmänintresse’, och när Fraser sedan tolkar hans texter pratar hon om ’den offentliga sfären 

som en plats för samtal av gemensamma intressen'.  

Meningen bakom var att människor skulle kunna mötas som jämlikar och diskussionen som 

fördes skulle vara öppen för alla, på så sätt skulle en allmän opinion kunna bildas. Riktigt så 

är inte fallet, säger Fraser och uttrycker att verkligheten inte ser ut på detta sätt. Diskussionen 

som Habermas pratar om var långt ifrån öppen för alla, då hon påpekar att det enbart var män 

inom borgerliga kretsar. Hon förkastar långt ifrån hans idéer helt, men säger att dem är en 

aning problematiska.  

Till och börja med utgår Habermas ifrån att människor med olika förutsättningar skulle kunna 

mötas ”som om” man var lika. Enligt Fraser ligger problematiken redan i sättet som han 

formulerar sig på, då formuleringen antyder att de inte alls var lika. Den borgerliga 

offentlighet som Habermas pratar om är under 1700 och 1800-talets Europa och att där och då 

kunna föra samtal på lika villkor, trots sina helt olika förutsättningar och livsvillkor skulle 

enligt Fraser vara helt otroligt.  

Habermas utgår också ifrån att en enstämmig offentlig sfär är bättre än att ha flera 

offentligheter. Det är något som Fraser starkt går emot, då hon argumenterar för flera 

parallella offentligheter. Det som var meningen bakom en offentlig sfär, den borgerliga 

offentligheten var att bilda en allmän opinion, enligt Habermas var en enig allmänhet den 

mest önskvärda. Fraser kontrar med att flera offentligheter leder till ett mer demokratiskt 

samhälle.  

                                                 
27 Nancy Fraser, 'Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy', i 

Craig J. Coulhoun (red.), “Habermas and the public sphere”. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and 

London, England, 1992. S. 109-142,  
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Befolkningen är uppdelad, olika skikt och klasser, i ett orättvist samhälle kommer alltid 

underordnade grupper att ha svårt att hävda sig. Fraser säger att även i ett klasslöst, jämlikt 

samhälle skulle det vara önskvärt med flertalet offentligheter, i ett mångkulturellt samhälle 

tycker inte alla lika. Det existerar dock inget samhälle utan orättvisor, men på vägen dit är det 

viktigt att låta flera röster höras och kunna kommunicera mellan gränserna. Hon tillägger att 

vi inte får glömma att vi tillhör flera olika offentligheter och att olika offentligheter 

överlappar varandra.  

 

Oavsett vad för kritik Habermas får så sammanfattar sociologen och historiken Craig Calhoun 

fyra kriterier på en habermasisk offentlighet, dessa kan sedan beprövas efter de principer som 

finns uppställda för dialog.28  

1. Upphävande av deltagarnas sociala status. Alla deltagare i debatten deltar på lika villkor, 

oavsett social status. Habermas förutsättning är att alla deltagare har samma intresse att 

föra diskussionen utan principiella, förutfattade förhållningssätt.  

2. Rationellt argumenterande. Produkten av debatten bestäms av rationella argument, inte 

av något annat – så som social status.  

3. Odiskuterade problem. Ämnena som tas upp väljs utifrån att de ligger människor nära. 

Även ”förbjudna” ämnen måste få diskuteras.  

4. Inklusiv öppenhet. Tillgången till debatten är i princip öppen för vem som helst.  

  

                                                 
28 Craig Calhoun refererad genom Gardenia Kusumowidago, Jonathan Lundqvist & Janina Wikkowski, ”I 

diskussion med folksjälen – Offentlighet och produktion på nättidningen Sourze” [Elektronisk resurs], 

Stockholms Universitet. Rev: 2003, S. 9. Finns på: http://www.qem.se/jonathan/sourze/sourze-rev.pdf. Calhouns 

diskussion återfinns i dennes artikel ‘Introduction: Habermas and the Public Sphere’, I Craig J. Coulhoun (red.), 

“Habermas and the public sphere”. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1992. S. 

12f . 

http://www.qem.se/jonathan/sourze/sourze-rev.pdf
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Metod, material & urval 

 
Eftersom det handlar om att få en bred och övergripande bild av den problematik som finns 

kring just att involvera medborgare i stadsutvecklingen, kommer angreppssättet att vara en 

kritisk granskning av litteratur och textmaterial, där mycket information kommer att hämtas 

från olika institutioner och deras webbplatser. Granskningen kommer att ske med Habermas 

offentlighetsteori som agerar utgångspunkt och synsätt.  

 

Ett fåtal semistrukturerade intervjuer kommer också att ingå, detta p.g.a. att det kan underlätta 

i bl.a. förståelsen för vissa delar som kräver att gå lite mer på djupet. Den roll som 

intervjuerna spelar är alltså att för egen del få möjlighet till tydligare förklaringar och 

följdfrågor kring delar som kan vara komplexa att som utomstående förstå, detta ökar min 

chans att göra en så grundlig undersökning kring ämnet som möjligt. Intervjuernas fokus kan 

handla om t.ex. regelverket och lagar för medborgardialog, då litteratur kanske inte räcker 

hela vägen för att förstå bakgrunden till varför det ser ut som det gör. Intervju kan då vara ett 

komplement i hopp om en djupare förståelse.  

 

Dessa kommer att vara kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket fungerar väldigt bra för 

intervjuernas syfte, eftersom det handlar om att få mer djup i dessa frågor.  

Semistrukturerade innebär att den som intervjuar har ett antal teman och frågor som denne vill 

beröra (ofta kallat intervjuguide), men kan samtidigt ställa frågor som inte ingår, eller fråga 

vidare om något som informanten sagt. 29  Inom denna typ har informanten också själv en stor 

frihet att svara på frågorna som denne känner och prata mer om det som informanten själv 

anser viktigt.  

Kvantitativa intervjuer eller undersökningar skulle inte fungera för den roll som intervjuerna 

spelar inom uppsatsen. Ostrukturerade intervjuer skulle inte heller vara en möjlighet, då mest 

ett PM som hjälp används för att komma ihåg teman, forskaren kan också tänkas bara ställa 

en enda fråga och sedan låta informanten svara fritt. Jag skulle därav inte riktigt få ut det som 

är tänkt. 

 

Litteratur i böcker och textmaterial kommer få ta mer utrymme, jämfört med de intervjuer 

som kommer ingå inom studien. Detta beror på att mesta delen av den information som jag 

vill åt är mer kortfattad och faktabaserad, då det handlar om hur det ser ut.  

                                                 
29 Alan Bryman, ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2., [rev.] uppl., Malmö, Liber, 2011, Kapitel 17.  
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Genom litteratur i böcker, webbplatser från kommunala institutioner, tidigare gjorda studier 

och undersökningar är det troligtvis möjligt att få mesta delen av den information som 

uppsatsen är ute efter, det kan då också ske på ett ganska tidseffektivt sätt.  

 

Om man bara ser till informationen hade det funkat att ge intervjuerna större plats och mer 

tid, jag skulle kunna få in liknande typ av information som genom litteratur, förmodligen 

också med högre kvalité. Det är å andra sidan inte rimligt för projektets omfattning, och rent 

praktiskt är det inte realistiskt för den tidsram som finns för uppsatsen och projektet som 

uppsatsen ingår i. Kvalitativa intervjuer tar ganska lång tid i sin helhet, med förberedelser, 

genomförande och efterarbete, att skriva samman resultat o.s.v. Det skulle helt enkelt inte 

fungera i sammanhanget.  

 

När det kommer till tillförlitligheten av det litterära så är textmaterial från större kommunala 

institutioner eftersträvansvärt, då det i sig självt inger tillförlitlighet. Dem källor som 

inkluderas i denna kategori är kommunala institutioner, företag med regeringsuppdrag och 

företag med större samarbeten inom den kommunala sektorn, och det är dessa jag vid 

möjlighet kommer använda i första hand.  

 

För att kunna se hela planeringsprocessen krävs att flertalet delar belyses, hur de hänger ihop 

och påverkar varandra. Själva processen hur ett planeringsprojekt startar igång är väldigt 

intressant, var börjar det och hur går tankarna. Då många människor från olika håll och med 

olika ansvar ingår i denna planering är det även intressant att titta på om det finns någon typ 

uppställning och hur dem samverkar med varandra. När sedan medborgardialogen kommer in, 

men även under hela processen är lagar och regler något som kommer att ingå. Det intressanta 

är vad dessa förordningar ger för möjligheter för medborgardialog och för utveckling av 

dialogarbeten. Denna del kommer dock förmodligen att få lite mindre utrymme då den väntas 

att vara lite svår att komma åt, men kanske också lite mer tidskrävande. Sociala medier 

kommer också att få vara med på ett hörn, då det väntas växa inom branschen.  
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Informanter på mejl och telefon 

I genomförandet av intervjuerna så gjordes dessa via telefon med de informanter jag fått 

kontakt med, mest för att det underlättade arbetet både för mig och mina informanter, varken 

de eller jag var lika bundna vid tid och plats. Genom mejl hade dem fått information innan 

själva intervjun om uppsatsen jag jobbade med, syftet med intervjun och vad den var tänkt att 

fokusera på.  

När sedan intervjun skulle genomföras fick de ytterligare information enligt vetenskapsrådet, 

vilket går att läsa vidare om i uppsatsens avsnitt ”Forskningsetisk diskussion”. En 

intervjuguide var något jag förberett innan med ett antal frågor och ämnen jag ville beröra, 

men genom intervjun ställdes också följdfrågor på det som informanten pratade om. Samtidigt 

som informanten fick lägga tyngd på det som personen ifråga tyckte var viktigt, försökte jag 

ändå komma tillbaka till intervjuguiden om vi kom för långt bort.  

 

Något som även är nämnvärt i metoden är att jag vid kontakt med Cecilia Windh som var 

tänkt för intervju fick en del textmaterial, hon trodde själv att det skulle vara relevant och 

hjälpande i mitt arbete. Materialet var mycket relevant för undersökningen och eftersom det 

delvis var litteratur som hade varit svårare att få tag i annars är det viktigt att nämna som en 

del i metoden för uppsatsen.  

 

 

Avgränsning  

Huvudsakliga aktörer 

Genom uppsatsen finns det två huvudsakliga aktörer, medborgarna och dem involverade i 

planeringsprojekt, vilket bl.a. innefattar stadsplanerare, arkitekter och kommun och landsting. 

Då en större mängd av materialet kommer från kommun med stadsplanerares håll är de en 

mer aktiv aktör i uppsatsen, deras arbete genom planeringsprocess mot en mer ideell 

medborgardialog är var medborgarna starkare syns och deras vikt i stadsutveckling.  

Medborgarna nämns också gång på gång i det textmaterialet.  
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Geografisk avgränsning 

Generellt kommer uppsatsen att avgränsas och förhålla sig till inom Sveriges gränser. Vid 

djupare analys går gränsen vid Göteborgs Stad, specifikt 

den centrala staden då stadskärnan är det som är det 

intressanta.  

Anledningen till att jag valt att fokusera på Göteborg är för 

att staden är i en stor utvecklingsprocess. År 2021 fyller 

Göteborg 400 år vilket inom stadsutveckling blivit en stor 

grej, många mål inom byggnation är tänkta att uppnås till dess.30 31 30 000 nya bostäder, 

badplats mitt i stan och centralstationen som stadens hjärta är bara några planer inför stadens 

jubileum.32 33 34 

 

 

Offentlig diskussion - Rummet 

Med stadsrummet som fokus är offentlighetsdiskussion en viktig del i avgränsningen. Med 

offentlighet menas här de offentliga platser som i ägande form inte kan monopoliseras, till 

skillnad från privata platser.35 Offentlighet kan liknas med rumslighet då fysiska 

avgränsningar som byggnader hjälper till att definiera vad som ingår, offentliga byggnader, 

gator, vägar, parker, torg och kollektivtrafik är några av dessa delar.   

 

I uppsatsen ligger fokus vid offentlighet, rummet, på stadsplaneringen och utformningen av 

staden. Byggnader är en av dem mest centrala delarna, tillsammans med gator, parker och 

torg, allmänna platser där människor rör sig.  Kollektivtrafik som buss och spårvagn är delar 

som inte kommer belysas, det kommer inte heller biltrafik eller tillhörande delar som 

parkeringshus.  

                                                 
30 ”Jubileumssatsningar”, Göteborg 2021. Finns på:  

http://www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar/ (hämtad: 2015-12-17)  
31 Bildkälla: Göteborg 2021 Identity, Göteborg & Co, 2013-11-15. Finns på:  

http://www.fb.se/work/goteborg-co/goteborg-2021-identity (hämtad: 2015-12-17) 
32 Viktor Barth-Kron, Dagens Nyheter.  
33 ”Bada mitt i stan”, Göteborg 2021. Finns på:  

http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/bada-mitt-i-stan/ (hämtad: 2015-12-17)  
34 Magnus Carlsson, ”Centralstationen – hjärtat i framtidens Göteborg”, Västsvenska handelskammaren, 2014-

11-09. Finns på:  

http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2014/november/centralstationen-hjartat-i-

framtidens-goteborg/ (hämtad: 2015-12-17)  
35 Sören Olsson, ”Stadens attraktivitet och det offentliga stadslivet” [Elektronisk resurs], CERUM Working 

paper 24, 2000. Finns på:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:227338/FULLTEXT01.pdf  

http://www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar/
http://www.fb.se/work/goteborg-co/goteborg-2021-identity
http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/bada-mitt-i-stan/
http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2014/november/centralstationen-hjartat-i-framtidens-goteborg/
http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2014/november/centralstationen-hjartat-i-framtidens-goteborg/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:227338/FULLTEXT01.pdf
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Forskningsetisk diskussion 
 

De principer för forskningsetik som tas upp kan anses självklara och onödiga för projektets 

omfattning, men bör nämnas för att visa på medvetenhet om att intervjuerna i uppsatsen 

genomförts på ett etiskt korrekt sätt.  

När de kommer till forskning som innehåller undersökningar eller intervjuer, kvantitativa eller 

kvalitativa, och människor finns med i bilden så finns det fyra huvudkrav som bör hållas i 

åtanke under arbetet. 36 Dessa är tänkta att ses som hjälpande riktlinjer eller principer, och är 

inte menade att begränsa.  

Dessa krav kan förklaras i fyra huvudgrupper, Informationskravet, Nyttjandekravet, 

Samtyckeskravet och Konfidentialitetskravet. Genom mitt projekt om planeringsprocessen 

och involvering av medborgare kommer jag att förhålla mig till dessa principer då jag anser 

dem rimliga, och jag kan förstå hur de kan underlätta genom intervjuprocessen för både mig 

och informanter.  

Informanterna har i mitt fall gett sitt medgivande att nämnas i uppsatsen.  

 

Informationskravet handlar om att den som bedriver undersökningen eller dyl. ska informera 

de informanter som medverkar om vad forskningens syfte är. Innan en intervju eller 

undersökning påbörjas ska informanterna vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt 

och att dem med all rätt kan avbryta sin medverkan, även om en intervju är påbörjad.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska hämtas av de som medverkar och lämnar sina 

uppgifter, de informanter som deltar har alltså rätt att bestämma om sin medverkan. De har 

rätt att bestämma inom vilka ramar de vill medverka och ska ha rätt att avbryta utan negativa 

följder.  

 

Konfidentialitetskravet gäller namn och information som gör intervjupersoner identifierbara, 

då de kan välja att ge sitt medgivande. Den information som sedan redovisas ska i annat fall 

avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda individer. 

 

Nyttjandekravet innefattar sist men inte minst att all information som tas in ska vara i syfte av 

studie eller forskning.  

                                                 
36 ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” [Elektronisk resurs], 

Stockholm, Vetenskapsrådet, 2002. Finns på:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Principer i processen 

 

När planeringsuppgifter blir mer och mer komplexa finns en risk att avståndet mellan 

invånare och involverade i bygg-/planprojekt ökar.37 Ett ökat glapp mellan de båda skulle 

kunna försvåra och leda till friktionsmoment som kan tänkas grunda sig i otillräcklig kunskap 

och information, vilket kan skapa missförstånd. Det krävs delaktighet och samarbete, men 

också attraktiva lösningar och bra planeringsmetodik för att kunna nå vårt mål, för att vi ska 

kunna bygga ett hållbart samhälle som är uthålligt långt in i framtiden.  

År 2021 fyller Göteborg 400 år och enligt GP väntas en byggboom som bl.a. kan ge 30 000 

nya bostäder jubileumsåret till ära.38 Byggboomen är inte här än, men den är på väg säger 

Gunnar Persson som är planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Vi är inne i en 

planeringsfas nu och det är många som håller siktet mot 2021, byggandet väntas nå sin höjd 

under 2019,2020 och 2021, säger han.  

Det lockar extra många byggare att bli klara till jubileumsåret, men det som diskuteras på 

Stadsbyggnadskontoret är vad som händer med kostnaderna när trycket ökar, om efterfrågan 

faktiskt finns och om det finns tillräckligt många kunniga i branschen. 

 

 

Resurser och utbildningsbehov 
 

När det gäller principerna som finns idag så är dem i ett utvecklingsstadium då Göteborgs 

stad påbörjat ett arbete för att inventera sina resurser för medborgarlogik, vilket anses vara en 

viktig del i arbete nu när pressen ökar. I en delrapport från Göteborgs Stad redovisas en 

undersökning som gjorts i dess 10 samtliga förvaltningar, samt 3 planerande förvaltningar och 

ett bolag som är helägt kommunalt.39  

 

                                                 
37 Tommy Ek och Eva Gidlund, ”Den goda planeringsprocessen”, ByggDialog Dalarna, 2011. Finns på:  

http://www.byggdialogdalarna.se/UserFiles/Archive/2000/Byggdialog_Dalarna/Den-goda-planeringsprocessen-

Slutversion-110214.pdf  
38 Arne Larsson, ”Byggboom i Göteborg – Här ska staden växa” [Elektronisk resurs], 2015-11-01. Göteborgs-

Posten. Finns på:  

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2880869-byggboom-i-goteborg-har-ska-staden-vaxa (hämtad: 2015-11-06)  
39 ”Delrapport 1 Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog – 

Sammanställning efter en första inventeringsfas hösten 2014”, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Göteborgs 

Stad Social resursförvaltning, 2014. S. 4-10.  

 

http://www.byggdialogdalarna.se/UserFiles/Archive/2000/Byggdialog_Dalarna/Den-goda-planeringsprocessen-Slutversion-110214.pdf
http://www.byggdialogdalarna.se/UserFiles/Archive/2000/Byggdialog_Dalarna/Den-goda-planeringsprocessen-Slutversion-110214.pdf
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2880869-byggboom-i-goteborg-har-ska-staden-vaxa
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Undersökningen gjordes för att kartlägga hur resurser (personer och kompetenser) inom 

medborgardialog såg ut inom staden, men också vilka utbildningsbehov som fanns och hur 

resurser för kompetenshöjande insatser skulle kunna delas inom staden. Rapporten uttrycker 

att det hade varit ideellt att undersöka dessa resurser inom hela Göteborgs Stad, men påpekar 

att de hade fördröjt de kompetenshöjande insatserna till vad som ansågs väl sent. 

Undersökningen planeras att fortsätta parallellt med att de kompetenshöjande insatserna 

påbörjas, i rapporten presenteras resultaten från den första så kallade Inventeringsfasen hösten 

2014. Begreppet medborgardialog finns förklarat i rapporten och definieras där följande:40  

 

”en del av den politiska styrningen där strukturerad dialog används som ett tydligt inslag 

inför beslut i kommunen.” 

 

Utifrån Göteborgs Stads målsättning ställes följande frågor och kompletterande frågor.41 

Baserat på inventeringens mål – att kartlägga vilka resurser och utbildningsbehov som 

finns i Staden idag – skickades följande frågor till förvaltningsdirektörerna och bolagets 

VD:  

1. Vilka hos er arbetar idag med dialog?  

2. Vilka ytterligare hos er vill ni ska få utbildning i dialog?  

3. Vad gör er organisation idag inom området dialog?  

4. Hur ser ni på uppdraget från kommunfullmäktige? 

Organisationerna kunde välja att svara skriftligt eller under inbokat samtal med S2020. Där 

inventeringen skett via samtal har även följande kompletterande frågor besvarats: 

 Vilken struktur för medborgardialogarbetet finns i er organisation?   

 Vad innebär kommunfullmäktige-uppdraget för er organisation?  

 Vad behöver ni göra inom er organisation som följd av kommunfullmäktige-

uppdraget?  

 Vilka utmaningar och svårigheter ser ni med medborgardialog?  

 Vilka behov av kompetenshöjande insatser ser ni 

                                                 
40 Ibid. S. 6.  
41 Ibid. S.4-5.  
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Det var endast en förvaltning som enbart svarade skriftligt på undersökningen, medan andra 

svarade helt eller delvis via personligt möte.42 Vissa av dessa var mer förberedda 

redovisningar, medan andra var åt det semi-strukturerade hållet.  

 

Rapporten visade att inom samtliga 10 förvaltningar så fanns specificerade tjänstepersoner 

som ansvarade för att planera och genomföra medborgardialoger, spannet för kompetens 

mellan de olika var å andra sidan ganska brett. De fanns allt mellan en tjänsteperson med 

fokus på dialog, medan andra jobbade med dialogarbeten inom ett större team. Det visade sig 

var utvecklingsledare som höll i dessa uppgifter, ibland tillsammans med en kommunikatör. I 

ett fåtal av stadsdelsförvaltningarna var de endast dessa personer som ägnade sig åt uppgifter 

kopplade till medborgardialog. I andra fall utgjorde dessa personer en kärna i arbetet, medan 

betydligt fler inblandade tillförde andra funktioner kring dialogarbetet med invånarna.  

 

Vilka det var som utförde dialogarbetet uttrycktes grunda sig i vilka resurser som fanns 

tillgängliga, och den övergripande uppfattningen bland förvaltningarna var att dialoger är 

resurskrävande, både ekonomiskt och tidsmässigt. På flera olika håll fanns exempel på 

dialoger som gjorts där för lite resurser hade lett till att resultatet inte blivit vad som förväntats 

i kvalité som t.ex. antal medverkande och mångfald. När resurser fördelas inom 

organisationen kan det tänkas begränsat kring vilka som jobbar med dialog, då det är just 

resurskrävande.  

 

För de planerande förvaltningarna och bolaget varierade det ganska mycket vilka som jobbade 

med dialog beroende på bl.a. uppdrag och arbetsmetoder.  

 

När det gällde stadsbyggnadskontoret, SBK, var den enskilda tjänstepersonens uppdrag och 

fullmakt att bestämma då en dialog bör genomföras en beroende faktor, vilket enligt 

undersökningen har medfört att vissa använder dialog i större utsträckning än andra, och 

därav har mer kunskaper kring dialogarbete. Vanligast hos SBK var att planhandläggare och 

planarkitekt, kommunikatör och stadsplanerare jobbade med just dialoger.  

 

                                                 
42 Ibid. S. 5-10.  
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Park- och naturförvaltningen tillsammans med Trygg, vacker stad uttryckte dialog som 

tacksamt att jobba med inom de frågor som de hanterar, och att dialogarbeten var väldigt 

lämpliga för sitt arbete. Trygg, vacker stad är förövrigt ett samverkansorgan där olika aktörer 

samarbetar mot ett gemensamt mål, en tryggare och mer trivsam stadsmiljö. Enligt rapporten 

upplevdes det också lätt att engagera människor i deras typer av frågor och dialog var en 

naturlig del för deras medarbetare. Arbetstitlar som var mest förekommande för dialogarbeten 

var projektledare, landskapsarkitekt, parkförvaltare och naturförvaltare.  

 

I rapporten framgår inte särskilt mycket om Fastighetskontorets arbete med dialoger, då 

varken faktorer eller attityder finns med. Dock framgår det att dem endast svarade skriftligt på 

undersökningen och högre chefer, utvecklingsledare och tillgänglighetsrådgivare var dem som 

jobbade med dialog.  

 

När det till sist gäller bolaget, Älvstranden Utveckling AB, uttrycks dialog ha en tydlig plats i 

deras arbete och sägs spegla Vision Älvstaden, ett projekt som tagits fram efter en 

medborgadialog. Anställda som där jobbar med medborgardialog är projektledare, strateger 

och samhällsplanerare, processledare, kommunikatörer, projektchefer och högre chefer.  

 

 

 

Medborgardialog: Visioner och möjligheter   

 

Med Göteborgs 400 års jubileum i bakhuvudet ökar inte bara kravet på fler kunniga i 

branschen för att bl.a. få fram de 30 000 bostäderna som är planerade i staden, det ökar också 

kravet på medborgardialog då invånarna får vara med och säga sitt om vart utvecklingen är på 

väg. S2020 står för Socialt hållbar utveckling år 2020 och är ett uppdrag från 

kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. 43 I arbetet mot hållbar utveckling är det också inom 

social resursförvaltning namnet på en arbetsgrupp med stödfunktion för andra i sitt arbete.  

 

Hållbar utveckling uttrycks bara kunna uppnås om sociala frågor inom kommunal planering 

för stadsutveckling tas på allvar.44 Ett mål är att inte isolera den sociala dimensionen i vissa 

                                                 
43 ”S2020”, Göteborgs Stad. Finns på:  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3aGBG.Enh.OvrigaEnheter.s20 (hämtad: 2015-11-11)  
44 ”S2020 – Vad är S2020, Vad är social hållbarhet”, Göteborgs Stad. Finns på:  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3aGBG.Enh.OvrigaEnheter.s20
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sektorer och platser, utan att dessa frågor snarare ska genomsyra arbetet och dess 

verksamheter. Tidigare har t.ex. vissa områden av staden setts som segregerade och satsningar 

har då lagts där. Nu är tanken att se staden som helhet som segregerad, menar Göteborgs stad 

för att kunna ändra arbetssättet så att denna utveckling inte fortsätter i samma riktning. Det 

som menas med detta är att de ändrar sitt synsätt för att kunna hitta nya sätt att arbeta, det är 

alltså deras synsätt på problemet med segregation som har ändrats.  

Hållbarhet är ett av flera centrala värden tillsammans med välfärdens fördelning och stadens 

förmåga att hantera förändring. Så som social hållbarhet är definierat handlar det främst om 

två saker. Det ena är välfärd som innebär att människor i samhället ska leva i en behaglig 

miljö med någorlunda standard på tillvaron. Det andra är att det i samhället ska finnas ett 

socialt system som ska ha förmågan att lösa problem som människor hamnar i. ”En stad för 

alla” uttrycks eftersträvansvärt då tillgång till staden är viktigt, vilket kan nås genom 

inflytande och delaktighet.  

 

 

Komplexiteten bakom dialog i planeringsprocessen 

I arbetet med dialogarbeten för just ökad delaktighet har det uttryckts önskvärt av flera på 

SKL att tidigarelägga medborgardialog, dels för att minska risken för överklaganden och för 

att få fler konstruktiva idéer.45 Med det hela finns det dock en del svårigheter. I min andra 

intervju med Stefan Lydén beskriver han det komplexa med placering av medborgardialog i 

planeringsprocessen, då flera olika utfall snarare kan försvåra, än förenkla. Lydén sa 

följande:46  

  

                                                 
http://goteborg.se/wps/poc?urile=wcm%3apath%3agoteborg.se_enhetssidor%2forganisation%2fresurser%2fs20

20%2fn130_os_meromosss2020%2fart_n130_mer_om_oss&page=GBG.Enh.OvrigaEnheter.s20 (hämtad: 2015-

11-11)  
45 ”Medborgardialog i planärenden”, SKL. 
46 Bilaga: ”Transkribering av intervju 2: SKL om Medborgardialog, lagar och förhållningssätt” 

http://goteborg.se/wps/poc?urile=wcm%3apath%3agoteborg.se_enhetssidor%2forganisation%2fresurser%2fs2020%2fn130_os_meromosss2020%2fart_n130_mer_om_oss&page=GBG.Enh.OvrigaEnheter.s20
http://goteborg.se/wps/poc?urile=wcm%3apath%3agoteborg.se_enhetssidor%2forganisation%2fresurser%2fs2020%2fn130_os_meromosss2020%2fart_n130_mer_om_oss&page=GBG.Enh.OvrigaEnheter.s20
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Alltså jag jobbade i Göteborg en gång i tiden då såg jag ett exempel, då gjorde vi älvstaden 

skulle man…, eller älvstranden där man skulle bygga ut den och då fångade vi upp 

människor innan man riktigt visste, det var visionsstadiet. Och då började man prata om 

’vad tycker du är viktiga värden när man bygger?’ eller ’vad är viktigt?’, ’vilken yta tycker 

du är fin?’. Men då blir det ju så att…, människor vet ju inte riktigt, ’jag vill ju tycka till 

om den här byggnaden eller den här platsen’ eller vad det nu är. Så man får ju akta sig lite 

för det hur tidig man är, det är ju ändå människors tid man tar. Det är ju ena extremen att 

man börjar för tidigt och det blir för otydligt, och då kan man ju bli missnöjd som 

medborgare för det. Å andra sidan om man börjar för sent då är det inte heller så bra. 

 

Lydén uttrycker också vikten i att vara så tidig som möjligt, samtidigt som det måste finns 

något konkret, det måste finnas något att ha dialog om. I en artikel i DN uttrycks å andra sidan 

konsekvenserna med att genomföra dialog för sent, mottagandet från invånarna har då blivit 

passivt.47 Upplevelsen har varit att det är för sent för att komma med synpunkter och att 

kunna ändra något, då allt känts klappat och klart.  

 

Som planeringsprocessen ser ut idag så ska berörda i området få möjlighet att tycka till redan 

under samrådet, detaljplanen ska enligt Göteborgs Stad i detta läge vara hyfsat konkret, alltså 

förståelig. 48 Under granskningen sedan av den slutgiltiga detaljplanen får invånarna möjlighet 

till att komma med synpunkter, denna granskning ska vara öppen i minst 3 veckor, 2 veckor 

om man går efter Boverket.49 De synpunkter som kommer in ska sammanställas och 

övervägas, men det är upp till de ansvariga för projektet om planen ska ändras eller inte.50 Om 

det finns intresse att sedan överklaga planen så är det nödvändigt att här lämna synpunkter, 

dock som tidigare nämnt är det bara tillåtet att överklaga om du är sakägare.  

 

I uppsatsens del ”Göteborgs principer för medborgardialog” finns ett utdrag från 

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.51 I utdraget är principer uppspaltade som ska gälla då 

medborgardialog föreslås och då det genomförs, men det står ingenting om i hur stor 

utsträckning medborgardialog ska användas, i vilka typer av projekt eller om 

medborgardialog har att göra med projektens omfattning. Dock uttrycks det tydligt att när 

göteborgare berörs direkt eller i betydande grad ska medborgardialog åtminstone övervägas.  

                                                 
47 Viktor Barth-Kron, Dagens Nyheter.  
48 ”Planprocessen”, Göteborgs Stad. 
49 ”Guide för detaljplanen”, Boverket.   
50 ”Planprocessen”, Göteborgs Stad.  
51 ”Göteborgs principer för medborgardialog”, Göteborgs Stad.  
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Med utredning i vilka resurser som finns, både personal och kapital, kan det framtida arbetet 

utvecklas.52 Det märks att krut läggs i att förnya och förbättra det som varit. I rapporten om 

resurser och utbildningsbehov så visade det sig finnas specificerade personer på kommunens 

samtliga 10 förvaltningar, dock när det gällde vem och hur många som arbetade med 

dialogarbeten skiljde det mycket mellan dem. Tydligt var i alla fall att dialogarbeten är 

resurskrävande, och när resurser fördelas inom kommunen så kan det tänkas bli begränsat för 

vilka som jobbar med dialog.  

För de planerande förvaltningarna och bolaget så var det samma sak där, de var väldigt olika 

vem och hur många som jobbade med dialog. Det framgick också att det var delvis upp till 

den individuella tjänstepersonen om denne skulle använda sig av dialog eller inte, vilket 

uttrycktes ha medfört att vissa använt sig av dialog i större utsträckning än andra. Om det 

finns lagar och förhållningsregler för hur de anställda ska gå tillväga inom sitt arbete framgår 

inte alls, men med tanke på att de själva verkar kunna göra som det vill, verkar regler i arbetet 

vara väldigt frånvarande.  

 

En av uppsatsens informanter, Stefan Lydén pratade om utvecklingen och sa följande:53  

 

...alltså 2006 kanske någonstans där. Då tänkte man nu ska vi bygga grymma 

beslutsunderlag här, om bara man får in medborgarna i det här så blir det jättebra. Sen har 

ju det här mognat att man fattar att man ska ha kultur bakom för att man ska klara av det, 

och då har man ju liksom hittat, runt om i Sverige så har man ju då tagit allt ifrån policys 

till principer. Du vet det som Århus gjorde från början och det som Malmö gjorde i Sverige 

först, och det har ju sett då i Sverige att det måste man ju ha i botten då… 

 

Det handlar alltså nu om att samla olika principer och policys för att få en bra och stadig 

grund för hur dialogaktiviteter ska genomföras, och dessa tas från framgångsrika projekt i 

olika delar av Sverige. För att utveckla arbetet inom medborgardialog har nätverk aktörerna 

emellan också blivit allt viktigare, genom nätverken kan de dela erfarenheter och lära av 

projekt som gjorts tidigare. Därigenom kan sedan principer växa fram då man överlag kan se 

vad som funkar.  

                                                 
52 ”Delrapport 1 Inventering…”, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret och Göteborgs Stads social 

resursförvaltning.  
53 Bilaga: ”Transkribering av intervju 1: SKL om projekt medborgardialog” 
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Lydén pratade även om hur de själva på SKL kan använda sig av videoformat genom t.ex. 

YouTube för att sprida kunskaper dem emellan på olika platser i Sverige.54 

 

Men det handlar om att lyfta frågan då som syfte, att den ska vara aktuell. Men målgruppen 

är ju då medlemmarna som vi stödjer då på SKL, Sveriges Kommun och Landsting. Det 

kan ju finnas någon som gör någonting i Haparanda som är väldigt bra. Då möts ju inte 

Haparanda och Höör till exempel, men genom en film då så kan dem ju få se, då blir det ju 

väldigt tydligt, tror vi.  

 

Vid koppling till Habermas offentlighetsteori så skulle nog han skaka på huvudet åt 

utvecklingen av sociala medier, då idealet för kommunikation enligt hans teori skulle ske 

ansikte mot ansikte. Å andra sidan är det så medborgardialogen är uppbyggd idag med 

dialogaktiviteter på t.ex. kommunhuset, och som tidigare nämnt fungerar det inte i praktiken 

som i teorin.  

Komplex planeringsprocess eller inte så är medborgardialog ett moment som många från 

olika håll anses vara svårt att passa in i den rätt så byråkratiska processen. Ännu svårare 

verkar det vara att få det att funka så att dialogen blir tillräckligt demokratisk och att den utan 

tvekan kan kallas dialog. Sociala medier är som sagt något som utvecklas mer och mer, som 

kan tänkas vara en lösning på dem friktionspunkter vi står inför idag och kan därför tänkas 

vara framtidens medborgardialog.  

  

                                                 
54 Ibid.  
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Sociala medier 

 

Ta del på sociala medier  
 

Att på olika sätt kommunicera genom sociala medier är något som växer inom branschen av 

stadsbyggnation, både kommunikation mellan aktörer som är involverade, men också 

kommunikation med medborgarna i form av medborgardialog online.  

Det uttrycks enligt SKL en vilja att utveckla traditionella dialogmetoder för att kunna öka 

delaktigheten.55 Den erfarenhet som beskrivs av att bjuda in till medborgardialog i 

kommunhuset en vardagskväll är att dem flesta inte deltar, och bland dem som faktiskt 

kommer så uttrycker man redan innan veta vilka dem är och vad dem vill framföra. 

Medborgardialog via sociala medier kan öppna för att fler är med och påverkar, men också att 

människor som tidigare haft svårt att delta nu kan vara en del av utvecklingen, då det blir mer 

lättillgängligt.  

 

Tyck till på sociala medier  
 

En stor del av det som faktiskt är en 

del i utvecklingen av 

medborgardialog på sociala medier 

är inte bara den faktiska 

kommunikationen, utan också den 

ökade möjligheten till information. 

56 57 58 

Många av dem nämnder, förvaltningar och bolag som jobbar med Göteborgs stadsutveckling 

har inte bara en webbplats, utan också olika sociala kanaler. Dessa varierar mellan dem olika 

aktörerna, men det är allt från Twitter till Instagram och YouTube. På dessa delas information 

om projekt, deras arbete och liknande.  

                                                 
55 ”Medborgardialog i planärenden”, SKL. 
56 Bildkälla: Trafikkontoret Göteborg, YouTube. Finns på:  

https://www.youtube.com/user/TrafikkontoretGbg (hämtad: 2015-12-18)  
57 Bildkälla: Green Hack GBG, Twitter. Finns på:  

https://twitter.com/greenhackgbg (hämtad: 2015-12-18) 
58 Bildkälla: Goteborg, Instagram. Finns på:  

https://www.instagram.com/goteborgcom/ (hämtad 2015-12-18) 

https://www.youtube.com/user/TrafikkontoretGbg
https://twitter.com/greenhackgbg
https://www.instagram.com/goteborgcom/
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Istället för långa texter, är det bilder, videos och tweets som delas. Som tidigare nämnt är 

medborgarna i större utsträckning på språng i dagens samhälle och information på sociala 

kanaler är en del av den utvecklingen.  

 

#Lyftgbg 

Att hashtaga via sociala medier skulle kunna vara det nya sättet att vara med och påverka, det 

är lättillgängligt för både medborgare och mottagare, om de så är Göteborgs Posten själva 

eller Göteborgs politiker. De sociala medierna öppnar också för fler att vara med, inte bara 

dem med tid över att delta i platsbundna möten eller dialoger. De ger invånarna möjligheten 

att på gående fot bidra med sina tankar och idéer.  

Med hashtagen #Lyftgbg uppmanade GP göteborgare att själva komma med åsikter och 

förslag via Instagram för stadens utveckling.59 Det är nu mer än 1000 förslag senare om allt 

från bostäder till bilfritt, politiker har uppmärksammat förslagen, men vad händer härnäst? I 

många frågor sägs förslagen vara eniga, men enligt andra pekar dem åt helt olika håll och 

motsträva varandra.  

GP skriver själva att det har varit fantastiskt att jobba med projektet #Lyftgbg, men frågar sig 

nu hur man ska enas kring en gemensam bild, då göteborgarna sägs ha mycket åsikter om hur 

saker och ting borde vara.60  

 

Aktörerna: Vad tycker de själva? 

Enligt en kandidatuppsats gjord på Lunds Universitet är aktörerna själva splittrade kring hur 

de ser på utvecklingen av sociala medier i sitt arbete.61 Då vissa anser användandet vara ett 

problem som kan belasta förvaltningen, ser andra det som en kommunikationsmöjlighet med 

vissa målgrupper, främst unga.  

                                                 
59 Andre Larsson, ”Så här vill läsarna lyfta Göteborg”, Göteborgs Posten. Finns på:  

http://www.gp.se/nyheter/lyftgoteborg/1.2643350-sa-har-vill-lasarna-lyfta-goteborg (hämtad: 2015-10-26)  
60 Gunilla Grahn Hinnfors, ”Är det dags att bryta ihop och gå vidare?”, Göteborgs Posten. Finns på:  

http://www.gp.se/nyheter/lyftgoteborg/1.2642676-ar-det-dags-att-bryta-ihop-och-ga-vidare- (hämtad: 2015-10-

26)  
61 Carl-Johan Kullving och Gusten Mårtensson, ”Medborgardialog på sociala medier” [Elektronisk referens], 

Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet, 2012. Finns på:  

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2541957&fileOId=2541959  

http://www.gp.se/nyheter/lyftgoteborg/1.2643350-sa-har-vill-lasarna-lyfta-goteborg
http://www.gp.se/nyheter/lyftgoteborg/1.2642676-ar-det-dags-att-bryta-ihop-och-ga-vidare-
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2541957&fileOId=2541959
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Sociala medier uttrycks vara ett komplement till mer traditionella sätt att sprida information, 

då myndigheter enligt lag inte får utestänga någon grupp, t.ex. äldre generationer som kan ha 

svårt med den nyare tekniken. Det som framkommer tydligt enligt uppsatsen är att aktörerna 

vill vara där medborgarna är och vill kunna nå ut till maximalt antal personer.  

Den officiella webbsidan kan upplevas som en informationskälla, som är både statisk och inte 

särskilt inbjudande till medborgardialog. Syftet är då att kunna föra medborgardialog via 

sociala medier, kunna får kritik, förslag och tips på utveckling. När dock aktörerna startade 

sina kanaler på olika plattformar var det för ett antal kommuner en aning oklart vad de skulle 

ha dem till. Vissa började mest använda sociala medier för att ”alla andra” gjorde det. SKL 

har dock genom åren utvecklat förhållningsregler för användandet som aktörer inom 

kommunen har övergått till.  

Aktörernas övergripande uppfattning var i alla fall att deras närvaro på sociala medier 

uppskattas av medborgarna, det visar öppenhet och tillgänglighet att finns till där 

medborgarna finns. 

 

YouTube-kanalen ”Älvrummet” 

 

              62 

Älvrummet är en del av Göteborgs-aktörernas arbete. Älvrummet är en plats i centrala 

Göteborg som dem flesta göteborgare troligen sett, passerat förbi eller hört talas om tidigare. 

Rummet ägs av det helägda kommunala bolaget Älvstranden Utveckling och är byggt som en 

naturlig arena att mötas om stadsutveckling. 63  

  

                                                 
62 Bildkälla: ”Om Älvrummet”, Älvstranden Utveckling.   
63 ”Om Älvrummet”, Älvstranden Utveckling. Finns på: 

http://alvstranden.com/alvrummet/ (hämtad 2015-10-24) 

http://alvstranden.com/alvrummet/
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Där finns utställningar av planer och förslag kring utvecklingen i Göteborg, specifikt om 

älvstaden vilket är området kring älven. Rummet är möjligt att boka av företagare eller 

skolor/gymnasier som vill ha föreläsning där.  

Älvstranden Utveckling anordnar också emellanåt lunchmöten, dessa är ofta en typ av event 

med olika företagare som där får hålla föredrag. Dessa kan handla om t.ex. ett specifikt 

projekt som dem håller på med, eller tankar kring utvecklingen av ett område kring älven.  

Att älvrummet har sin egen YouTube-kanal kanske är nytt, lunchmöten som hålls där filmas 

och lägg upp på kanalen64. På det sättet behöver intresserade av diskussionen inte fysiskt 

närvara vid dessa tillfällen, utan kan vara delaktiga på annan plats.  

 

 

Resultat  

Planeringsprocessen är en väldigt komplex process, mer än vad som först möter ögat. Från idé 

till att spadens sätts i jorden genomgår ett byggprojekt många prövande nivåer, som samråd 

och granskning. Lagar och regler, policys och principer är då en stor del av denna process. 

Det är också väldigt många yrkesroller med olika kompetenser som är involverade i de 

projekt som genomförs. Medborgardialog där invånarna involveras genom dialogaktiviteter är 

en del som idag inte riktigt passar in i den ganska byråkratiska processen.  

 

I takt med att tekniken utvecklas så utvecklas också nya sätt att kommunicera på. Sociala 

medier är något som blir allt mer vanligt som en del i arbetet inom branschen av 

stadsbyggnation. Dessa medier används både för att sprida information om vad som pågår, 

men också som ett alternativt sätt att föra medborgardialog på. I samband med att dessa 

alternativa former för medborgardialog växer fram så blir dialogen allt mer tillgänglig för 

allmänheten.  

 

Göteborgs Postens projekt #Lyftgbg var ett projekt som gick ut på att göteborgare kunde bidra 

med sina idéer och tankar om hur staden skulle utvecklas genom att hashtaga sina förslag. 

Projektet resulterade i över 1000 förslag och är bara ett exempel på när en större mängd 

göteborgare får både ta del av information och vara med i kommunikationen och dialogen 

                                                 
64 Ibid.  
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som sker. Dessa typer av alternativ till den traditionella medborgardialogen på kommunhuset 

gör också att dialogen blir mer demokratisk, även dem som inte har tid för stunden kan vara 

med och verka, du behöver inte befinna dig på kommunhuset klockan 19 en vardagskväll.  

  

Uppsatsen har använt Jürgen Habermas offentlighetsteori som ett teoretiskt perspektiv för att 

kunna titta närmare och diskutera formerna för medborgardialog. Habermas offentlighetsteori 

kan ses som ett slags ideal för kommunikation och medborgarinflytande. 

Det finns en ambition hos myndigheter att föra en medborgadialog vilket står inskrivet i 

styrdokument och visas genom uppsatsen. Den komplexa och ganska byråkratiska 

planeringsprocessen försvårarar dock medborgardialogen och invånarnas inflytande, sociala 

medier börjar å andra sidan göra det möjligt för alternativa former att föra medborgardialog 

på. Även om de inte uppfyller Habermas ideal för kommunikation ansikte mot ansikte så 

tillgängliggör de en kommunikation mellan medborgare och myndigheter.  

 

En av anledningarna till att stora satsningar görs inom alternativa dialogformer, som sociala 

medier, är just att det tillgängliggör kommunikation. Oavsett var du befinner dig, även när du 

är på språng kan du vara med och påverka.  På det sättet är dessa alternativ mer anpassade för 

det samhälle vi lever i idag.  

Att föra medborgardialog på sociala medier kommer att fortsätta att kallas alternativ ett tag 

framöver, då myndigheter och kommun enligt lag inte får utesluta grupper. Äldre generationer 

är en sådan grupp som kan tänkas ha svårare för den nya tekniken och sociala medier är då ett 

alternativ till traditionella sätt att för dialog.  

De nyare kommunikationssätten gör det också enklare för dem som är involverade att sprida 

kunskap dem emellan, nätverk och olika plattformar gör kommunikationen tillgänglig var de 

än befinner sig i Sverige. När olika aktörer och involverade började att använda sociala 

medier och plattformar så var helt ärligt syftet en aning oklart. Ju mer arbetet utvecklats så har 

principer för användandet växt fram och syftet är idag klart, då användandet visar på öppenhet 

och tillgänglighet. Den övergripande känslan är idag att medborgarna uppskattar deras 

närvaro på dessa medier och det anses viktigt att finnas där medborgarna finns.  
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Bilagor 

Sammanfattning av Bilagor 

Bland bilagorna finns två intervjuer med Stefan Lydén från Sveriges Kommuner och 

Landsting. I första intervjun pratar han dels om ett projekt han håller på med, projektet är en 

form av tävling för SKLs anställda där de kan bidra med dialogarbeten de utfört. Syftet med 

tävlingen är att sprida kunskap i landet om medborgardialogik. I andra intervjun utvecklar han 

om medborgardialog, men pratar också om förhållningssätt vid dialogarbeten.  

Magnus Perlitz pratar om deras del som arkitekter i planprocessen, vad som är det viktigaste, 

men också lite om hur de samarbetar med andra kompetenser.  

 

 

 

Transkribering av Intervju 1: SKL om projekt medborgardialog  
 

Sveriges Kommuner och Landsting, Stefan Lydén handläggare projekt medborgardialog 

Genomförd via telefon 2015-09-25 

 

Jag tyckte det var väldigt intressant med er tävling. 

 

”Ja, just det. Alltså SKLs arbete med dialog.  Alltså om du nu skriver om detta med någonting 

som SKL har jobbat i många år med. Vad ska man säga, att få stimulera, att vara inspiratör, 

att hjälpa kommun och landsting framåt vad det gäller utsträckningen kring dialogarbetet. Då 

finns ju även stadsplanering som en bit.  

Ofta när man pratar dialogarbete så är den självklar. Sen har vi ju redan lagstiftning på plats, 

politiken vet att man förväntas gå ut i samråd, det finns en infrastruktur kring planprocessen 

och hur man ska bete sig, som är minimum krav då. Fast där finns ju ganska mycket ett 

landskap att använda sig av.  

Det svåra har ju varit på andra sidan där det inte finns någon lagstiftning, där politiken inte är 

tvungen att gå ut och ha dialog. Det är där då man råkar ut för lite…, man behöver kanske 

mer stimulation, man behöver hitta goda exempel och så vidare. Nu förstår ju jag att du 

skriver om stadsplaneringen, då finns ju massa sätt om jag ska prata om SKLs jobb hur man 

jobbar, då gör man det på olika sätt. Dels handlar det om att liksom visa praktiskt så här, det 

här är bra exempel i kommun och landstings Sverige, och att lära sig av dem misstag som 

görs.”  
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Dokumenteras allting sånt? 

 

”I dem här nätverken. Det är ganska mycket olika nätverk, vi har ju olika nätverk beroende på 

vad det är för typ av fråga. Vi har till exempel nätverk för hur man får in dialogen som en del 

i styrningen, och det är ju nästan det som det handlar om. Från början så var det ju området, 

då handlar det ju om liksom, alltså 2006 kanske någonstans där. Då tänkte man ’nu ska vi 

bygga grymma beslutsunderlag här, om bara man får in medborgarna i det här så blir det 

jättebra’.  

Sen har ju det här mognat att man fattar att man ska ha kultur bakom för att man ska klara av 

det, och då har man ju liksom hittat, runt om i Sverige så har man ju då tagit allt ifrån policys 

till principer. Du vet det som Århus gjorde från början och det som Malmö gjorde i Sverige 

först, och det har ju sett då i Sverige att det måste man ju ha i botten då för att ha en grund. Vi 

säger till våran förvaltning att den här typen av frågor ska ju vara på det här viset, så att det 

blir ju någon slags lathund eller mall för vad man nu ska säga för kommunen.”  

 

Någonting att gå efter?  

 

”Ja, att gå efter, stöd helt enkelt. Och det kan ju funka åt båda hållen.”  

---Borttaget, kommentar åt sido---  

 

”Men det handlar ju om att det finns ett helt nätverk SKL, det handlar om till exempel 

medborgardialogen, det är ett nätverk. Det handlar om platsutveckling, hur kan man använda 

platser, kan man jobba på andra sätt för att utveckla platser och värden och såna saker.”  

 

Och få med just invånarna i platserna.  

 

”Ja men precis ja, då kan man ju göra på olika sätt för att utveckla platser, då är det ju 

självklart, det är ju det du menar med att man arbetar med människor.”  
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Man kan ju inte lämna dem åt sidan nej.  

 

”Nej, precis. Sen har vi ju något annat, medborgarbudgett. Alltså då låter man människor 

bestämma, eller ta makt över en pengapott kan man säga. Politiken säger att man.., det beror 

ju på hur stor kommunen är. Säg att man har 200 000 på det, då får ju medborgarna vara med 

och prioritera om dem frågorna och säga Det här ska vi satsa på.” 

 

Det här är viktigt för oss liksom.  

 

”Då säger ju politiken då att så som ni tycker så ska vi göra till exempel, det är ju ett exempel 

på verktyg som man kan använda för att öka på så att människor får vara med och känna sig 

delaktig. Men sen så…, vi har en hel del nätverksarbeten, utvecklade nätverk och nätverk som 

bara har erfarenhetsbyten. Dem utvecklar ju nätverksbiten, det handlar ju om att man ska ta på 

sig ansvar som kommun, att man har en styrgrupp, att kommunstyrelsen kanske gått med i 

en…, det finns ju beslut om att man ska vara med i projektet, det handlar ju om att utveckla 

någonting. Där är det ju lite tryggt, man har ju krav på kommun och medlemmarna och 

landsting vad dem ska göra.  

Vad det gäller dem här nätverken som är med erfarenhetsutbyte så ligger ju inte det klart, då 

handlar det ju om att lusten ska finnas, att man ska kunna hitta goda exempel och prata och 

kunna lyssna på intressanta föreläsare, från Sverige och även utomlands. Det är en del i 

korgen som man gör.”  

 

Så är det de ni har utgått ifrån när det kommer till själva tävlingen?  

 

”Jo men precis. Det handlar ju om att stimulera, att hitta sätt att kunna jobba. Då tänker vi ju 

så här att det hade varit roligt att se, att kika in. Det görs massa dialogarbeten i hela vårt land, 

och tänk om man hade kunnat få ner det på en liten kort film ifrån några kommuner så där, så 

kunde man få se på det. I Stockholm på demokratidagen så kan man presentera då dem här 

filmerna där” 
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Var det de som var eran målgrupp eller vad man ska säga? 

 

”Ja, eller målgrupp… Syftet är väl egentligen att ta fram goda exempel på olika discipliner att 

möta varandra tänker jag, det är ju inte bara en utveckling att själv ta fram en film, det måste 

man ju göra tillsammans på något sätt. Då kanske man sätter igång en utveckling och där 

igenom, vad ska man säga, ökar medvetenheten om kultur.., om dialogarbeten på den 

kommun eller landsting som det handlar om då. Men målgruppen är ju egentligen att 

människor kan lyfta…, eller ja nu säger jag ju syftet igen här. Men det handlar om att lyfta 

frågan då som syfte, att den ska vara aktuell. Men målgruppen är ju då medlemmarna som vi 

stödjer då på SKL, Sveriges Kommun och Landsting. Det kan ju finnas någon som gör 

någonting i Haparanda som är väldigt bra. Då möts ju inte Haparanda och Höör till exempel, 

men genom en film då så kan dem ju få se, då blir det ju väldigt tydligt, tror vi.”  

 

Tycker ni att eran målgrupp är väldigt stor liksom? Väldigt bred? 

 

”Aaa, eller målgruppen då alltså, filmtävlingen är ju till för… Säg att man har gjort en 

dialogaktivitet under 2014-2015 och så vill man ju liksom bevara den aktiviteten”  

 

Och får ut den och visa den för fler? 

 

”Jajamen och då är ju film ett bra exempel, det blir ju någon slags Youtube variant tänkte jag 

så liksom, men det beror ju på det materialet som kommer in. Vi vet ju ännu inte, alltså det 

beror ju på. Vi vet ju inte om det blir speciellt stort, vi vet ju inte om vi får in några, men det 

här är ju ett sätt att lyfta frågan. Det kan ju vara så att det kommer in jätteroliga moment i 

filmerna som vi kan visa när vi exempel har aktiviteter som handlar om dialogarbeten, då kan 

vi ju visa dem här filmerna. I Flen så gjorde dem så här och det momentet såg ut på det här 

viset. Och det blir ju mycket mer tydligt än om man har kort eller att någon berättar eller..., 

det är ju konkret.” 

  



   

  49 

Ja det är det ju absolut.  

 

”Men jag tänker ju inte i mål av utveckling av själva medborgardialog.”  

 

Nej, men det ändå ökar medvetenheten och vidgar det på något sätt.  

 

”Vi lever ju inte med någon förhoppning om att nu kommer ju alla se det sanna värdet här av 

filmen, eller av dialogen. Men det är ju ett nytt sätt vi testar, och det är ju också någonting 

man måste våga som jag tycker är viktigt för alla då, man måste ju våga bara. Vi kanske inte 

är så duktiga på det i kommun och landstings Sverige, att bara våga. Och sen så är det ju ett 

sätt att leva som man lär. Om vi inte vågar gå ut och säga att nu ska vi ha en filmtävling här, 

och så står vi och säger på nätverken här att man måste våga, man måste köra. Vi måste ju 

leva som vi lär, vi måste ju försöka hitta… Jag tror det kan bli jätteroligt, men det beror ju på 

om det kommer in någonting.”  

 

Ser ni det som en möjlighet att göra detta till något större senare beroende på vad som 

kommer in?  

 

”Vi har ju en tanke att beroende på hur många filmer som kommer in, då ska vi ju självklart 

dra med medlemmarna att rösta då. Vilken film tycker ni bäst om? Asså då kommer ju kanske 

den filmen som drog det längsta strået visas då på demokratidagen, så få dem ett seminarium 

så kan dem prata om filmen då, hur dem har arbetat fram den, hur dem har gjort 

dialogaktiviteten. Det handlar om att lyfta och att hitta goda exempel.”  

 

 

 

Transkribering av Intervju 2: SKL om Medborgardialog, lagar och 

förhållningssätt  
 

Sveriges Kommuner och Landsting, Stefan Lydén om Medborgardialog, lagar och 

förhållningssätt  

Genomförd via telefon 2015-11-20  

 

Jag tänker fokus och så för intervjun lite medborgardialog, lagar och förhållningssätt för 

involvering av medborgarna.  
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”Aaa. En del av det som handlar om dialogarbete det är ju lagstiftsrätt så att säga, om man 

tänker när vi bygger saker så måste vi ju ha dialog med dem som är berörda. Det e ju viktigt 

för det går ju liksom inte att bestämma om själva, det finns ju regler för det. Mellan många 

kommuner…, det är ju många kommuner som gör mer än vad lagen säger, att man kanske 

börjar tidigare än vad lagen menar på då, det är ju Plan och bygglagen som menas nu då. Men 

som i dem fallen så ju kommunerna…, dem vill göra mer än vad lagen säger, man kanske har 

längre process tid och man börjar tidigare alltså i processen så man kanske ska få in det som 

människor tycker då. Men å andra sidan när man gör det, ju tidigare du gör det, ju mer 

okonkret blir det ju för människorna.” 

 

Man kanske har mindre planerat liksom, e det så du tänker?  

 

”Aaa. Alltså jag jobbade i Göteborg en gång i tiden då såg jag ett exempel, då gjorde vi 

älvstaden skulle man…, eller älvstranden där man skulle bygga ut den och då fångade vi upp 

människor innan man riktigt visste, det var visionsstadiet. Och då började man prata om ’vad 

tycker du är viktiga värden när man bygger?’ eller ’vad är viktigt?’, ’vilken yta tycker du är 

fin?’. Men då blir det ju så att…, människor vet ju inte riktigt, ’jag vill ju tycka till om den här 

byggnaden eller den här platsen’ eller vad det nu är. Så man får ju akta sig lite för det hur 

tidig man är, det är ju ändå människors tid man tar. Det är ju ena extremen att man börjar för 

tidigt och det blir för otydligt, och då kan man ju bli missnöjd som medborgare för det. Å 

andra sidan om man börjar för sent då är det inte heller så bra, om man tänker så att det inte 

handlar om byggnader utan det handlar om en skola till exempel, om ekonomin eller 

barnkullen har förändrats eller vad det nu e.” 

 

Eller om man känner på något sätt att det inte är påverkbart, att man inte kan vara med 

och påverka för att det är för sent.  

 

”Ja men precis, för det blir ju fallet om man säger det ’skolfallet’ när man säger…, 

förvaltningen då säger att man…, nu måste vi informera om detta då att vi måste vidta den här 

åtgärden. Då är det ju typiskt sätt försent, människor blir ju arga och upprörda för att man inte 

har varit ute i god tid då. Så att man ska ju vara så tidig som möjligt, men det måste vara 

konkret. Och så måste det ju finnas något att bestämma över, att föra dialog om. Det beror ju 

på vad man menar, vad menar man när man säger dialog.  

  



   

  51 

Menar man sättet då att prata eller menar att någon informerar vad dem tycker och det finns 

något att förhandla om, det är ju också grader och nyanser i det där. Det är klart ju tidigare 

man kan vara och presentera något ju bättre e det ju, samtidigt måste ju människor känna att 

det e på riktigt.” 

  

Absolut, men skulle du säga att det finns några tydliga strukturer för hur man måste gå 

tillväga eller hur man ska göra när man ska föra medborgardialog?  

 

”Ja, Sverige har ju nu jobbat några år, om man ska se på SKL, så har det ju då 2006 

egentligen. Det har ju hänt en del på dem här nästan 10 åren som vi har hållit på med detta, 

och ämnet har ju förändrats, det finns ju en del säkerhet nu. Många kommuner har ju tagit 

fram principer till exempel för hur man ska bete sig i det löpande arbetet, och vad ska man 

tänka. Då brukar det ju vara 7-8 principer som reglerar detta då, och det handlar om vilka man 

ska föra dialog med, när ska dialogen ske, vem ska vara ansvarig. Alla dem här delarna som 

egentligen politiken säger till om, dem bestämmer att det är det här som gäller, ett ramverk 

då. Ofta tar ju fullmäktige dem här besluten om dem här principerna, så att hela kommunen 

kan leva efter dem. Ofta handlar det om att det är frågor som är principiell lag i frågor som är 

viktiga, eller frågor som man tänker att människor kan bli störda över eller som påverkar 

människor. Då ska man starta eller ställa frågan till politiken, ’ska vi köra dialogarbete, finns 

det tillräckligt att föra dialog om’. Det kan ju se lite olika i landet hur dem här reglerna är 

skrivna, men många kommuner har ju tagit fram det.” 

  

Skiljer det säg väldigt mycket på dem olika platserna i landet eller är det någorlunda lika? 

 

”Jag skulle säga egentligen om man ska ta historien från början så var det ju Århus i Danmark 

som började skriva sina principer och började ’medborgarindragelse’ som det heter där och 

dem var tidiga kring hur man skulle gör så där. Och den så var det ju Malmö stad som 

fångade upp det, sen så har ju det spridit sig då sen dess. Det är svårt att säga hur många 

kommuner som har principer, det är en intressant fråga, men jag tror att det är väldigt väldigt 

många som har det.”  
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Men när skulle du säga att det började om det var Malmö i Sverige?  

 

”Jag ska se, jag jobbade ju i Göteborg, jag ska se om jag hittar det. Jag ska skicka lite material 

till dig om det. Men principerna i säg är ju ganska lika, och om det är någonting viktigt för 

medborgarna då ska man fundera på om man ska ha dialog och sen sätter man ju det.., vilken 

nivå ska vi ha på dialogen, och då brukar man säga att man ska ’bli hörd’ som medborgare. 

Sen så säger man då i vissa kommuner vilken typ beslut dessa principerna ska röra, handlar 

det om byggnation av bostäder… Sen finns det ofta någon typ av ansträngningsgraden kan 

man kalla det, hur mycket ska kommunen anstränga sig för att nå folk, t.ex. unga och gamla, 

eller grupper som inte hörs, invandrare och människor som är exkluderade, barn och unga. 

Sen pratar man även om återkoppling, det minsta vi ska göra för en kommun, även om inte vi 

gjort precis som medborgarna önskat så ska man återkoppla så att säga.”  

 

Deras påverkan alltså på hela projektet? 

 

”Aaa, precis, och även hur det gick så att säga. Det är ju ofta dem stora bitarna i principerna 

då och kommunen då hur dem ser ut som binder samman Sveriges kommuner. Ofta…, det 

finns ju även landsting som tar fram principer för medborgardialog, det sprids ju överallt då. 

Nu finns det ju även poliser då poliserna har börjat med medborgardialog. Det kan man också 

skriva om man gör nedslag då media, hur mycket skriver media om medborgardialog och så, 

är det fortfarande så att medborgardialog sprider sig varje år. Det blir fler och fler artiklar, det 

betyder ju någonting.”  

 

Men skulle du säga att medborgardialog generellt skulle du säga att det utvecklas mycket 

nu? Om det sprids i media och så, att det håller på att utvecklas?  

 

”Ja men det gör det ju, från början kanske man hade en syn på att ’om du har 

medborgardialog så förbättrar du ju kvalitén på besluten därför då är det ju mer kunskap till 

medborgare’, den stora anledningen till att man började. Sen har man ju sett att det handlar 

om andra typer också, det handlar ju om att bygga tillsammans, det handlar om att människor 

ska lita på… bygga tillit, det handlar också om förbättring. Det finns många andra delar i det, 

men visst är det så att själva ämnet har utvecklats under dem här åren”  
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När det gäller media och så, har du hört talas om ’LyftGBG’ och ’Älvrummet’ som finns i 

Göteborg? Skulle du säga att det är en del av den utvecklingen som sker? 

 

”Älvrummet var ju en sån plats…, visst är det den lilla kabbyssen som ligger där nere?” 

 

Den ligger nere vid Operan precis.  

 

”Det är ju ett sätt att visa det som händer, ett sätt att använda yta för att citera, men där har 

man ju gjort… Man har ju gjort utställningar alltid egentligen, men det här är bara ett annat 

sätt visa upp det så att det blir mer tillgängligt. Oftast har man ju haft utställning kanske i 

kommunens lokal, man har bilder som visar hur man ska göra. Älvrummet då där har man 

väl…, det är väl som en liten utställningsyta, och det tänker att det är något man kan se. Ofta 

när man bygger, ofta byggprojekt då där det finns pengar då avsatta för sådana här saker, det 

kostar ju en del att ha personal att stå där. Men sen då om det är media som driver på det, det 

vet jag inte, men däremot så är det ju ett enkelt ställe att gå till om man är intresserad.”  

 

När jag tänkte på det med media så fanns det ju en # i GP nämligen där göteborgare fick 

skicka in via Instagram till GP #Lyftgbg, vet du möjligen om det är fler sådana arbeten som 

pågår?  

 

”Jag tänket att det är något som man ser ganska mycket, om du pratar den media, jag tänkte 

gammelmedia när du sa media. Det är klart tittar man på den median och sociala media och 

hur kommuner och landsting använder det idag så är det ju stor skillnad, man använder ju det 

för att få goda exempel, som nån kraft samlare och då hittar man ju nån ärtig hashtag som 

man liksom lägger in så. Precis som du säger med Lyftgbg så kan man liksom använda det för 

att komma med goda exempel. Det var bra poäng faktiskt.”  

 

Jag tänkte mest allmänt om det var något som spred sig.  

 

”Jo men det kan man se. Vi har ju startat en grupp på SKL som på Facebook det är ju bara en 

diskussionsgrupp, där pratar ju människor hela tiden om olika saker och undrar, typiskt sätt 

kommunanställda som är med i gruppen. Där är det ju så att man ställer frågor kring ’aa vi 

funderar på detta, hur ska vi tänka?’. Det är ju ett sätt där vi använder media som gör det 

enkelt att vara med. Så ja, media används ju mer och mer.   
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Jag vet när jag jobbade i Ale en gång i tiden och då använde vi ju medborgarpaneler digitalt, 

också då gjorde man ju så att man inte var bunden till en viss plats och en viss tid, utan man 

svarade ju när man kunde svara, också någonting som ligger i tiden. Man kan liksom inte 

kalla människor till kommunhuset en torsdag klockan 7 och tro att människor kommer.”  

 

 

 

Transkribering av Intervju 3: Erséus Arkitekter 

Erséus Arkitekter, Magnus Perlitz om planeringsprocessen och samarbete med andra 

kompetenser  

Genomförd via telefon 2015-12-03 

 

Kan du börja med att berätta lite om ditt jobb?  

 

”Jo, jag jobbar på Erséus Arkitekter i Göteborg och har på senare tid inriktat mig mer mot 

stadsplanering, och har kommit i kontakt med olika planprocesser i Göteborg. Dels i Selma 

Lagerlöfs Torg, som ligger norr om Göteborg. Nu är vi inblandade i ett startmöte för ett 

uppdrag i Mölndal, det är en grannkommun här till Göteborg. Sen har jag varit inblandad i 

något som heter Skeppsbron också i centrala Göteborg, och även lite grann i Kvibergs Ängar 

som ligger i Göteborgs kommun.” 

 

Vad är det du gör, dina arbetsuppgifter?  

 

”Det beror lite på, det har varit lite olika. I Selma Lagerlöfs Torg så var vi ju anlitade för att ta 

fram underlag för, först och främst en detaljplan och även då ett kvartersprogram. Då är det ju 

så att i Selmas fall så var det ju ett parallellt uppdrag som vi var med i, med 4 eller 5 olika 

team tror jag det var. Där kommunen då.., jag tror inte dem korade någon vinnare riktigt utan 

dem från det parallella uppdraget så tog dem lite russinen i kakan, kan man säga. Så började 

ju då en planprocess efter de parallella uppdragen där vi kan man säga arkitekter, då är det då 

dem byggherrarna som kommer in. Då vara det bland annat Riksbyggen, Familjebostäder, 

Egnahemsbolaget, Kiwi var det någon som hette som bar ihop, och vi är då deras representant 

kan man säga i den här planprocessen. Så vi gjorde ju väldigt mycket planer för att säkerställa 

gaturum och kvartersstorlekar och så där. Sen så hade kommunen också ytterligare en arkitekt 

som var kommunens arkitekt som då ritade planer, så var det där.” 
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Hur skulle du säga att ni jobbar med andra kompetenser, i allmänhet med andra 

yrkeskompetenser alltså?  

 

”I just stadsplaneprocessen så är det ju mycket akustik som är den stora svårigheten, plus att 

det handlar om buller och då är ju källan till bullret är ju oftast trafik, det kan ju vara annat, 

det kan ju vara industrier också. Just trafikbullret är ju det stora problemet när man bygger 

bostäder, det har blivit lite mildare kan man väl säga. Så det har ju allt vart att det måste vara 

2 rum som vetter mot en tyst sida, som man kan vädra och så vidare. Så har du en 3a så måste 

ju 2 av rummen, alltså ett vardagsrum och ett sovrum, eller 2 sovrum bort. Och är det en enkel 

då måste den ju vara mot en tyst sida. Och nu är det ju så att det är inte vi som ritar 

lägenheterna alltid, men vi måste kunna se till att det blir en tyst sida, så att en arkitekt som 

kommer senare då inte står för omöjliga uppdrag. ’Här kan man ju inte lösa bullret, det är ju 

omöjligt’. Det är ju alltid.., jag kan tycka det är lite, att orsaken till buller är trafik och det 

lättaste sättet att minska bullret är ju att sänka hastigheten. Det känns lite.., jag förstår ju det, 

det är lättare att ställa höga krav på dem som bygger bostäder. Och det ska man ju naturligtvis 

göra, men att byggherren ska ta allt ansvar att det ska vara tyst i lägenheten kan ibland kännas 

lite fel tänkt. Men det är ju en stor fråga, men det är ett stort problem som vi brottas med i alla 

fall. Ett annat stort problem som jag kan tycka det är ju parkeringsplatser, så det finns ju oftast 

olika parkeringsnormer. Och det beror ju lite på var områdena är, i centrala stan så är dem ju 

inte lika höga som dem är i närförort eller mellanstaden, där kan det vara lite högre då. Där 

kan det ju också vara svårare att gräva ner parkeringar då i underjord och då kan det ju vara 

parkeringar i hus eller uppe så, och det kan ju vara ganska tråkigt kan man tycka.  

 

Vilka är det ni samarbetar med när ni gör såna typer av grejer?  

 

Då är det kommunen först och främst, att man frågar vilken parkeringsnorm är det som ni vill 

ha, eftersträvar då? Kan man sänka den? Är den verkligen aktuell idag? Eller om man säger 

att man ska satsa mer på kollektivtrafik. Jag kan ju göra en parallell till där jag bor, ett 

bostadsområde som byggdes på slutet på 60-talet, då var ju p-normen på 1,9 parkeringsplatser 

per lägenhet. Och det grävdes ju ner i stora parkeringshus, garage, och idag är ju inte ens 2/3 

delar till dem boende, utan det finns omkringliggande. Men dom vi samarbetar mest med är ju 

kommunen och trafikkontoret, då som kommer med dessa kraven då på hur vi ska bygga.  

 

  



   

  56 

Hur skulle du säga att ni samarbetar med stadsplanerare och liknande?  

 

”Ja, vi är ju stadsplanerare kan man ju säga. Sen har ju kommunen också sina stadsplanerare, 

och dem har ju naturligtvis sista ordet i det hela, men det är ju upp till oss att komma med en 

så färdig produkt som möjligt till kommunerna, som då faller väl uti deras vision och bild i 

hur stadsdelen ska utvecklas. Så det är ju rätt mycket vi som är stadsplanerare kan man säga.” 

 

När det gäller områdesbestämmelser och översiktsplan och så, hur jobbar ni efter det?  

 

”Nja, det gör ju inte vi jättemycket, det är nog mer kommunen som gör det. Så dem 

säkerställer ju så att det inte blir något som avviker. För egen del kan jag inte säga att vi 

jobbar med det överhuvudtaget, vi får ju dem ramarna från kommunen.”  

 

Men är det ändå någonting som ni måste förhålla er efter?  

 

”Nja, alltså vi får ju oftast då ramar från kommunen som är mer detaljerade då va, exempelvis 

nu ska vi ha in 800 bostäder, nu ska vi ha in 3000kvm kontor och 5000kvm kultur, eller vad 

det nu må vara då. Dem tar ju fram dem här ramarna, antar jag, efter översiktsplan och efter 

politikers visioner i stadsdelen. Så där kan inte jag säga att vi så mycket ser till att det 

överensstämmer med översiktsplaner, utan vi får mer detaljerade ramar som vi förhåller oss 

till.”  

 

Kan du beskriva planeringsprocessen, från idé till granskning av detaljplanen och 

genomförande?  

 

”Ja, det var ju en ganska bred fråga. Det viktigaste är ju naturligtvis att få in alla aspekter på 

området alla ska ju få säga sitt så att säga. Allt ifrån trafikärenden till park och natur, till 

boende, till dem möjliga hyresgästerna och så vidare, alla intressenter som ska in. Och då 

gäller det ju att utifrån dem visionerna som oftast är idag att man vill ha en blandstad som då 

är tillgänglig för alla liksom, att alla ska kunna ta del i det offentliga rummet och kunna ta del 

av så mycket som möjligt. Men det är ju väldigt svårt att säga att man följer en viss mall 

liksom, utan det blir ju väldigt mycket från fall till fall. Om man jämför då exempelvis Selma 

Lagerlöfs Torg med Kvibergs Ängar som vi höll på med, så med Kvibergs Ängar så var det ju 

en stor problematik kring…, det ligger nära Säveån.   
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Det fanns en skredesrisk, alltså det var blött i marken så då måste man säkerställa det, så det 

är jätteviktigt. Sen så fanns det en industri i närheten som bullrar och så fanns det boende då 

runt i kring. Och boende runt i kring kommer ju alltid att finnas, men vid Selma Lagerlöfs 

Torg så fanns ju inte de här aspekterna kring skredesrisken eller industri och så där, utan då 

jobbar man ju i ett helt annat läge. Så då var det ju vissa boende runt i kring som bor där idag 

och som skulle flytta, ehh och en skola som låg där idag som skulle bibehålla sin verksamhet 

under tiden. Och även en livsmedelsbutik som skulle rivas och då ville dom ju såklart ha sin 

plats, dom skulle bygga en livsmedelsbutik medan dom ligger kvar och sen riva… Då handlar 

det ju om en etappindelning som…, man kan ju inte bygga den nya butiken där den gamla 

ligger. Då står dem ju utan livsmedelsbutik i x-antal år nästan, och det är ju inte bra för dem 

boende kring heller va. Så man lägger den någon annan stans först och så får man plats för 

den och sen så får man utforma efter det. Det är alltid olika från fall till fall.”  

 

När det gäller granskning av detaljplanen, är det också olika från fall till fall?  

 

”Ja, granskningen av detaljplanen ser ju då…, vi är ju inte så jätte inblandade i det. Så det blir 

ju lite mer dem olika byggherrarna som granskar detaljplanen, så att ehh… Eftersom vi är 

deras arkitekter, eller har varit i dem här fallen.., men ehh. Då granskar ju dem detaljplanerna 

och så får kommunen säga sitt och sen så reviderar vi dem sen.” 

 

Var kommer eran del in i själva planeringsprocessen?  

 

Det är olika från fall till fall också. Det kan ju vara så att en byggherre ser en tom mark, ’här 

kan man ju bygga någonting’. Dem kommer till oss och säger ’hur mycket BTA kan man få in 

här?’. (BTA = Bruttoarea (intervjuarens tillägg)) Så gör vi en skiss, för att dem ska kunna gå 

och räkna på om det är gångbart för dem att exploatera på sån här plats. När vi gjort den här 

skissen så kan dem gå till kommunen ’vi skulle vilja exploatera den här marken, finns det 

någon möjlighet för det?’ eller ’har ni andra planer för det?’. Så börjar en dialog mellan 

kommunen och byggherren då. Och då är ju det…, då är ju vi jättetidigt med. Så då kommer 

ju krav från kommunen som säger att ’ni kan ju få bygga x-antal BTA-bostäder här, och 

närservice och allt annat’. Då får man ju förhålla sig till kommunens uppställda ramar som 

finns där, men då blir det ju naturligtvis en dialog då som man får ha. Dels utifrån vad 

byggherren vill att vi ska få in, dels vad kommunen vill och då vad vi tycker, och det blir ju 

en kompromiss då.”  


