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Sammanfattning 
 
I uppsatsen studeras den kommunikativa planeringsteorin utifrån en utgångspunkt om att 
den inbegriper en inbyggd konflikt i att å ena sidan syfta till att skapa ett mer rättvist och 
demokratiskt samhälle, samtidigt som flera problemområden identifierats vilka hindrar 
deltagandeprocesser att uppnå detta mål. Genom att studera en detaljplaneprocess i 
Biskopsgården i Göteborg där stadsbyggnadskontoret själva valt att engagera en 
medborgargrupp, syftar uppsatsen till att skapa en djupare förståelse för hur den 
kommunala planprocessen kan arbeta med frågor om inkludering, konsensus, lokal demokrati 
och legitimitet.  
      Den för studien aktuella medborgargruppen har fått ett relativt gott genomslag för 
sina förslag i planprocessen. Uppsatsen menar dock att detta inte främst beror på den 
detaljplaneprocess som dialogarbetet genomfördes i, utan snarare för att även andra 
planeringsnivåer varit förmögna att införliva gruppens förslag i sina respektive processer. 
Grunden till detta är att vidden av deltagandegruppens perspektiv på stadsdelens 
utveckling övergår detaljplaneprocessens möjlighet till utvecklingsarbete.  
      Vad gäller undersökningen av uppsatsens värdeladdade begrepp, kan den aktuella 
medborgardeltagandeprocessen anses ha uppnått en relativt hög grad av inkludering i sina 
praktiker. Detta genom att beakta aspekter som tid och plats, arvode, kommunikations-
kanaler, kunskap och information i utformningen av deltagandegruppen. En viss grad av 
exkludering av svårnåbara grupper kan dock antas föreligga, då specifika insatser för att 
lokalisera och engagera dessa inte genomfördes. Genom att i gruppens arbete involvera 
projektledare som aktivt verkade för att alla deltagarna skulle få plats och höras, samt att 
ledarna enligt Open Space metodiken inte fick påverka deltagarnas förslag, har även en 
relativt god inkludering i deltagandet uppnåtts. 
      I avseende av konsensusplanering pekar uppsatsens argument på begreppet som en 
motsats till inkludering och mångfald i planeringen. Konsensusbyggande har heller inte 
särpräglat arbetet inom gruppen, där deltagarnas ibland delade uppfattningar, fått 
utrymme i gruppens förslag vilket visar på materialets mångfald. Däremot finns en viss 
antydan till att SBK och Bo Bra genom sitt informationsunderlag till gruppen, påverkat 
åsiktsbildningen bland deltagarna till att följa SBK och stadsdelens generella utvecklings-
linje. Detta innebär att det lokalt förankrade deltagandet inte i grunden lyckats förändra några 
beslut som högre politiska- och/eller planeringsnivåer fattat, men detta har inte heller 
eftersträvats av gruppen som enligt Sjöholm varit nöjda med sitt genomslag i processen. 
      Uppsatsen hävdar vidare att Margareta Sjöholm, processledare för dialogarbetet, varit 
en viktig aktör i arbetet med medborgargruppen. Hon har arbetat med dialogarbeten i 
stadsdelen under 20 år och har genom åren varit lojal mot de boende, noga med att 
lyssna till deras åsikter och i olika forum – även utanför de specifika planeringsprojekt 
dialogerna förs i – arbeta för att deltagandeprocessernas förslag ska få genomslag. Detta 
har resulterat i att verksamheten och planeringen fått ökad legitimitet bland de boende och 
att invånarna undan för undan ökat sin känsla av tillhörighet i det lokala perspektivet.  
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Kapitel 1. 
Inledning 
 
 

1.1. Bakgrund och forskningsöversikt 
 
1.1.1. Bakgrund 
 
Medborgardeltagande i planeringen har länge varit ämne för planeringsteorin. Trots detta 
står det inte klart hur deltagande ska gå till, vilka som ska få deltaga och vilket inflytande 
deltagandeprocesserna ska ge upphov till. I Sverige är deltagandet en lagstadgad rättighet 
enligt plan- och bygglagens, PBL, samråd, men lagstiftningen har inte bidragit till att ge 
svar på frågor kring deltagandeprocessernas effektivitet och inverkan på planeringen.  
      Den lagstiftade rätten till samråd infördes i och med PBL inträde 1987 där det i PBL 
1987:10, 5 kap 21 § står att: ”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” Lagtexten visar således inte enbart på att de 
boendes lokalkännedom är en styrka för planprocessen, utan understryker även rätten till 
både insyn och påverkan i processen.  

 
Den kommunikativa planeringen har vuxit både inom planeringsteorin och praktiken allt 
sedan 1960-talet, då den rationella planeringen började kritiseras allt mer. Även 
transformationen från industri- till postindustriellt samhälle, och globaliseringen, har 
starkt påverkat städer i stora delar av världen som genomgått stora förändringar. 
Forskning tyder på att städerna blivit allt mer marknadsanpassade och Mark Purcell 
menar att den forskning som behandlar politisk ekonomi idag, i stor utsträckning 
fokuserar på hur den globala neo-liberalismen påverkar utvecklingen och utformningen 
av det urbana landskapet. Vidare menar han att forskningens resultat i stor utsträckning 
pekar på att demokratin i städerna är hotad av makten från de ekonomiska intressena. 
Detta har medfört att frågor kring demokrati, medborgarskap samt om 
demokratiaspekter kring beslutsfattandet i den urbana kontexten tillägnas allt större 
uppmärksamhet i forskningen (Purcell, 2006, s. 1921-1923).  

 
 
1.1.2. Medborgardeltagande enligt den kommunikativa 
planeringsteorin 
 
Den kommunikativa planeringen är en deltagandeinriktad planeringsteori som enligt 
Fainstein ytterst syftar till att öka demokratin och rättvisan i planeringen, men det råder 
delade meningar kring hur väl den lever upp till sitt syfte (Fainstein, 2000, s. 473) 



      Förespråkare menar att den kommunikativa planeringen kan ena aktörer genom 
dialogarbete, och att planeringen berikas av såväl ett bättre beslutsunderlag, nöjdare 
medborgare och en ökad förståelse individer emellan (Fung, 2001. Innes et al, 2004). 
Vidare menar forskningen att den kommunikativa planeringen, om den bygger på 
inkluderande deltagandeprocesser, kan bidra till en bättre förankrad demokrati och en ökad 
legitimitet hos offentligt fattade beslut (Fainstein, 2000). Dessutom skapar dialogen 
nätverk mellan människor som kan stärka aktörernas ställning även utanför 
planprocessen, samtidigt som deltagandet i sig har en utbildande effekt på de 
medverkande som genererar något som Innes et al kallar institutionellt kapital (Forester, 
1989. Innes et al, 2004, s. 428).  
      Kritiker menar dock att den kommunikativa planeringen inte i grunden förändrar de 
maktstrukturer som styr staden, och att medborgarnas förmåga att påverka därmed är 
starkt begränsad. Att ett samtal upprättas mellan olika parter är inte i sig nog för att dessa 
ska enas, och som Reidel har sagt: ”no one gives up power to others unless he no longer needs it, can 
no longer sustain it for personal reasons, or is forced to do so” (Pacione, 2009, s. 441). Här menar 
Fainstein att individer inom kommunikativa planerarprocesser kan komma till att 
organisera sig för att ställa krav om förnyade maktstrukturer i sitt lokalsamhälle, men att 
detta i så fall sker utanför ramarna för metoden som sådan (Fainstein, 2000, s. 457-458). 
Det finns även forskare som ställer sig kritiska till att den lokalt förankrade demokratiska 
nivån ska påverka maktstrukturer. Både Giovanni Sartori och Purcell menar nämligen att 
det är farligt att anta att den lokala nivån är mer demokratisk än andra skalnivåer i 
samhället, då ett fåtal individer kan komma till att fatta beslut över majoriteten (Parcell, 
2006, s. 1921-1923. Sartori, 1987).  
 
Kommunikativa planeringsprocesser bidrar dock inte i sig själva till att deltagarna får vara 
med i beslutsfattandet i de frågor de behandlar, något som Sherry R. Arnstein var tidig 
med att peka ut. Hon menar att medborgardeltagande inte är en garanti för inflytande, 
och att ett uteblivet inflytande då ett sådant utlovats eller ingetts hopp om, kan leda till 
att det lokala styret får en försvagad legitimitet hos invånarna (Arnstein, 1969).  
 
Inom kommunikativ planering är även frågan om konsensus central, då utkomsten av 
deltagandet antas vara en ökad förståelse mellan medborgare, som i förlängningen kan bli 
konsensusskapande. Detta är dock en bild som allt mer kommit att kritiseras, då det 
anses finnas en inbyggd konflikt mellan inkludering och konsensus, särskilt som 
samhället blir allt mer mångkulturellt (Bond och Thompson-Fewcett, 2007. Fainstein, 
2000).  
 
Både förespråkare och kritiker utpekar dock flera gemensamma områden inom 
kommunikativ planering som är centrala för att uppnå goda och demokratiska 
deltagandeprocesser. Dessa innebär bland annat att: 
 

• engagera inkluderande grupper av individer,  
• att upprätta inkluderande processer inom dialogarbetet,  
• att uppnå en balans mellan lokala, kommunala och regionala intressen,  



• att inte utlova deltagandeprocesser större genomslag än vad som är 
möjligt inom planprocessen, samt  

• att vara medveten om existerande maktstrukturer i samhället 
(Arnstein, 1969. Bond, 2007. Fainstein, 2000. Forester, 1989. Fung, 2001. 
Innes et al, 2004) 

 
Dessa centrala områden ligger till grund för den kvalitativa innehållsanalysens 
värdeladdade begrepp; inkludering, konsensus, lokal demokrati och legitimitet.  
 
 
 

1.2. Problemställning och metod 
 
1.2.1. Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur den kommunikativa 
planeringen genom medborgardeltagande kan arbeta med frågor som inkludering, 
konsensus, lokal demokrati och legitimitet. Detta genom att undersöka en planprocess i 
Biskopsgården i Göteborg, där stadsbyggnadskontoret valt att engagera en 
medborgargrupp i programarbetet, och således utökat medborgardeltagandet utöver 
PBL’s minimikrav om samråd.   
 
 

1.2.2. Problemformulering 
 
En motsättning inom den kommunikativa planeringen är att den syftar till att skapa ett 
mer rättvist och demokratiskt samhälle, samtidigt som forskning pekar på problem i den 
praktiska tillämpningen. Detta då grupper och individer tenderar att exkluderas från 
deltagandeprocesser på samma gång som existerande maktstrukturer gör det svårt för 
medborgargrupper att få sina förslag genomförda (Bond och Thompsom-Fawcett, 2007. 
Fainstein, 2000. Forester, 1989. Fung, 2001).  
 
 

1.2.3. Frågeställningar  
 

1. Vilka individer, grupper och aktörer medverkar i arbetet med den aktuella 
medborgargruppen? 

2. Hur ser organisationen av den aktuella medborgargruppen ut?  
3. Vilken sorts frågor tar medborgargruppen upp som viktiga? 
4. Vilka av medborgargruppens frågor har fått genomslag i planprocessen? 

 
 



1.2.4. Metod 
 
För att svara till uppsatsens syfte och frågeställningar genomförs en empirisk 
undersökning i form av en fallstudie. Inom ramen för fallstudien tillämpas en kvalitativ 
innehållsanalys och en intervju.  
      I kapitel 2, fallstudie och analys, hanteras uppsatsens fyra frågeställningar under varsitt 
avsnitt. Detta för att tydligt redogöra för analys och resultat av de enskilda 
frågeställningarna. Syftet med dispositionen som samlat presenterar den för 
frågeställningen aktuella teorin och empirin ur fallstudien, är att läsaren med enkelhet ska 
återfinna de slutsatser och följa den diskussion som varje avsnitt avslutas med.  
      Utifrån forskningsöversikten kopplas förutom den kommunikativa planeringsteorin 
mer generellt, även de värdeladdade begreppen inkludering, konsensus, lokal demokrati och 
legitimitet till analysen av frågeställningarna. Med undantag för inkludering, som beskrivs 
ur olika perspektiv i två avsnitt, så presenterar varje avsnitt var sitt för frågeställningen 
aktuellt begrepp.  
      I kapitel 3, resultat och slutsatser, redogörs de för uppsatsen samlade slutsatserna och i 
kapitel 4, finns en avslutande diskussion.  
 
 
Fallstudie 
 
Robert K. Yin skriver att ”Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier, är 
att den försöker belysa ett beslut, eller en uppsättning av beslut: varför de fattades, hur de genomfördes 
och vilka resultaten blev” (2006, s. 30). Denna beskrivning stämmer väl in på studien som 
utifrån fyra värdeladdade begrepp ämnar undersöka de bakomliggande mekanismer som 
kommit till att påverka utvecklingen av en ny detaljplan, vari en medborgargrupp på 
initiativ av kommunen engagerats att delta i planarbetet.  
 
Det empiriska materialet består av Program för Biskopsgården som är ett gemensamt 
program för alla Biskopsgårdens primärområden. Programmet fungerar som ett vanligt 
programskede enligt PBL 1987:10, men är gemensamt för flera detaljplaner. Utav 
detaljplanerna kommer Detaljplan för bostäder mellan södra och norra Biskopsgården ingå i 
studiens empiriska material. Valet av detaljplan utgick först från att planen skulle vara 
antagen och således juridiskt bindande. Anledningen till att Detaljplan för bostäder mellan 
södra och norra Biskopsgården valdes ut av de tre antagna planerna, är att det är det 
delområdet som medborgargruppen själva prioriterat högst i sitt arbete, se vidare Bild 1 
nedan (Bilaga 1, s. 7).  
 



 
Bild 1. Schematisk illustration av förhållandet mellan Program för Biskopsgården och detaljplanerna, samt i 
vilket stadie av planprocessen de befinner sig i  

 
Fokus för undersökningen ligger på Göteborgs Stad och den medborgargrupp som 
initierats av Stadsbyggnadskontoret, SBK, och arrangerats genom det lokalt förankrade 
nätverket Bo Bra Biskopsgården där SBK samverkar med stadsdelens främsta 
bostadsbolag, se vidare i kapitel 2.1. Meningen är inte bara att undersöka hur 
medborgargruppen organiserats och vilka av deras förslag som Göteborgs Stad 
förverkligat i den juridiskt bindande detaljplanen, utan även att utifrån värdeladdade 
begrepp undersöka vilka underliggande mekanismer som ligger bakom val av metoder, 
medborgargruppens förslag samt det inflytande gruppen fått i planprocessen. 
 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen tillåter, till skillnad från den kvantitativa innehålls-
analysen, att underliggande teman i materialet studeras och analyseras samt att de 
ursprungliga undersökningsområdena kan omformas och utvecklas i en reflexiv process 
under arbetets gång (Bryman, 2012. s. 557, 559).  
      I den kvalitativa innehållsanalysen har det empiriska materialet noggrant undersökts, 
för att upptäcka likheter och skillnader mellan de olika dokumenten, samt undersöka om 
det finns några underliggande budskap i materialet. Dokumenten undersöks även efter de 
värdeladdade begreppen; inkludering, konsensus, lokal demokrati och legitimitet.  
 
 
Intervju  
 
Inom ramen för fallstudien genomförs även en intervju. Denscombe menar att intervjun 
är en bra metod för att upptäcka mer komplexa och subtila fenomen, och ger möjlighet 
att få svar på känsliga frågor samt tillgång till priviligierad information (Denscombe, 
2009, s. 232-233). Bo Bras processledare Margareta Sjöholm valdes ut för intervjun då 
hon är den person som verkat tillsammans med flest aktörer i den aktuella 
planeringsprocessen, och har störst erfarenheten av dialogarbete i stadsdelen. Syftet med 
intervjun var att få en djupare förståelse för hur samarbetet inom – och organisationen av 
– medborgargruppen sett ut, samt få en inblick i stadsbyggnadskontorets och Bo Bra 
Biskopsgårdens förmåga att lyssna till medborgarna, absorbera idéer och driva igenom 
förslag både inom och utanför detaljplaneprocessen. Kandidatuppsatsens begränsade 
omfattning gjorde att fler intervjuer direkt med deltagare eller politiker och planerare inte 



genomfördes. Detta kan ses som en brist eftersom komplexa och subtila fenomen nu 
enbart beskrivs utifrån en individs perspektiv. Sjöholms centrala roll för den aktuella 
medborgargruppen och planprocessen gör dock att det ändå är av intresse att redogöra 
för intervjun.  
 
 
Beskrivning av fallstudien 
 
Biskopsgården ligger omkring 
4,5 km utanför centrala 
Göteborg och hade då Program 
för Biskopsgården antogs 2007, 25 
000 invånare. Stadsdelen 
byggdes till största delen ut 
under 1950- och 60-talen, även 
om egnahemsrörelsens 
bebyggelse är dominant i vissa 
delar. Bebyggelsen från 1950- 
och 60-talen har under senare år 
genomgått stora renoveringar 
(ÖP  
Göteborg – 17 Biskopsgården,  
2008, s. 12-13).    Bild 2. Orienteringskarta där ljusgrått är Göteborgs C, 

mörkgrått är Biskopsgården och ränder är barriärer 
 
Trots goda spårvagnsförbindelser in till centrala Göteborg, har området drabbats av 
sociala problem och lider av ett dåligt rykte (Program för Biskopsgården, 2007, s. 17). Ann 
Legby menar att segregation ytterst är ett fenomen som uppstår i relation mellan olika 
entiteter så som: gammal och ung, rik och fattig, mellan olika etniska grupper etc., men 
att det i den politiska världen ofta riktas enbart mot specifika områden, så kallade utsatta 
eller segregerade områden. Dessa områden karaktäriseras ofta av egenskaper så som hög 
arbetslöshet, hög andel bidragstagare, hög koncentration av etniska minoriteter, låg 
utbildningsnivå etc. (Legeby, 2010, s. 12). I detta avseende är Biskopsgården ett område 
som har både lägre medelinkomst, lägre utbildningsnivå och högre ohälsotal än 
genomsnittet för staden. Andelen utlandsfödda i stadsdelen var 2007  37 % 
(Medborgarskap och födelseländer 2007, [www]. ÖP Göteborg – 17 Biskopsgården, 
2008, s. 12-13) 
 
Fallstudien utgörs av ett programarbete och en detaljplaneprocess som påbörjades 2005 
och avslutades 2010. En medborgargrupp engagerades genom stadsbyggnadskontoret, 
stadsdelsnämnden samt det lokalt förankrade nätverket Bo Bra Biskopsgården där SBK 
samverkar med stadsdelens främsta bostadsbolag. Gruppen involverades tidigt i 
planarbetet och producerade ett underlagsmaterial som SBK m.fl. fick ta del av omkring 
6 månader innan programsamrådshandlingen ställdes ut.  
 



      Bakgrunden till planprocessen är att 
Fastighetskontoret, tillsammans med det lokala 
nätverket Bo Bra i Biskopsgården, redan 
tidigare hade tagit fram en  förstudie om 
kompletteringsbebyggelse i stadsdelen, och att 
enstaka förfrågningar om detaljplanläggning för 
bostäder i området  
inkommit till Göteborgs SBK. Byggnads-
nämnden fattade 2005 beslut om att: ”(…) 
upprätta ett program och genomföra programsamråd för 
KOMPLETTERINGSBEBYGGELSE I 
BISKOPSGÅRDEN inom stadsdelen Biskopsgården 
i Göteborg.” Syftet var att skapa en enhetlig bild 
av stadsdelens utveckling genom ett gemensamt 
program för de 5 primärområdena: Norra 
Biskopsgården, Södra Biskopsgården, 

Bild 3. Stadsdelskarta med Primärområden        Jättesten, Länsmansgården och  
    Svartedalen, vilket sedan skulle ligga 

till grund för vidare detaljplanering. SBK beskriver redan i sin starthandling att man ska 
”dra nytta av de nätverk mellan boende och bostadsbolag i stadsdelen som byggts upp via Bo Bra-
processen” och att man ska ha ”tidiga programsamråd med boende, förvaltningar, mm.” (Uppdrag 
och samråd, s. 1-2. Starthandling s. 1).  
      Detta innebär att PBL’s obligatoriska minimikrav om samråd utökades genom 
medborgargruppen i den aktuella planprocessen.  
 
Den aktuella planprocessen i Biskopsgården valdes ut först för att det består i ett 
medborgardeltagande som initierats av Göteborgs Stadsbyggnadskontor, varpå det är av 
intresse att undersöka stadens syfte till att utvidga medborgardeltagandet. Vidare är 
Biskopsgården ett utsatt område i stadens periferi som enligt Madanipour tenderar att 
missfördelas resursmässigt i planeringen, då stadens marknadsföringsprogram och 
budgetering för stadsförnyelse ofta fokuserar på mer centralt belägna områden 
(Madanipour, 2004, s. 268). Flera forskare menar även att medborgardeltagande är 
svårare att initiera i så kallat utsatta områden och bland socioekonomiskt svaga grupper i 
samhället. Faktorer så som bristande kunskap, tid, ekonomi och förtroende för staten 
kan försvåra deltagandet, vilket vidare motiverar valet av fallstudie (Albers, 1998. s. 40. 
Bond, 2010, s. 469. Fung, 2001, s. 619. ÖP Göteborg – Biskopsgården, 2008, s. 12-13.).  
 
 

1.2.5. Avgränsning 
   
Kandidatuppsatsens avgränsning delas in i fyra olika kategorier; en tidsmässig 
avgränsning, en teoretisk avgränsning, en empirisk avgränsning och en metodisk 
avgränsning.  

 



1. Den tidsmässiga avgränsningen följer kandidatuppsatsens omfattning om 15 
högskolepoäng, ca 8 veckors heltidsstudier. Den begränsade tidsramen har resulterat 
i att uppsatsens fallstudie utformats som en enfallsstudie på kvalitativ nivå istället för 
en jämförande flerfallstudie mellan olika sorters medborgardeltagande i 
planprocessen. Tidsgränsen har även begränsat antalet intervjuer som genomförts 
inom fallstudien. 
 
2. Den teoretiska avgränsningen utgår ytterst från kommunikativ planeringsteori. Den 
vetenskapliga litteraturen kretsar kring de värdeladdade begreppen: inkludering, 
konsensus, lokal demokrati och legitimitet. 
      Flera av de vetenskapliga artiklar som undersökningen bygger på beskriver 
planering och medborgardeltagande i andra länder, och då främst i; Storbritannien, 
USA och Nya Zeeland. Detta material används i avseende av teoretiska resonemang 
och grundläggande, generella, principer kring deltagandeprocesser, dess problem och 
möjligheter. Andra aspekter av litteraturen som är kopplade till lagstiftning, eller är 
mer specifikt kulturellt betingat, används inte i uppsatsens analyser.  

 
3. Den empiriska avgränsningen för innehållsanalysen utgörs av 
programsamrådshandlingen och det antagna Program för Biskopsgården, samt den 
antagna Detaljplan för bostäder mellan södra och norra Biskopsgården. Därutöver tillkommer 
skriftligt dokumenterat material som tillhör de båda plandokumenten, så som 
samrådsredogörelser och till planerna diarieförda beslutshandlingar och 
startdokument från byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret, vilka återfinns på 
Stadsbyggnadskontorets arkiv. Utredningar såsom geotekniska utredningar, 
bullerutredningar e.d. som tillhör planen men inte är kopplade till utkomsten av 
medborgargruppens förslag har uteslutits.  
      Därutöver ingår det material som medborgargruppen framställt, vilket består av 
en powerpointpresentation med gruppens förslag och ett textdokument, eller bilaga, 
som sammanfattar de åsikter och förslag vilka förmedlas i presentationsmaterialet. 
Förändringar från programmet till övriga detaljplaner ingår inte i underlaget, vilket 
innebär att vidare förändringar kan förbigås undersökningen. Det empiriska 
materialet är framställt mellan 2005 – 2010 

 
4. Fallstudien utförs av en innehållsanalys och en intervju. Studiens form gör 
därmed att fallstudiens resultat främst vilar på den skriftliga dokumentation som det 
empiriska materialet utgörs av. Den metodiska avgränsningen innebär att fakta och 
händelser som påverkat utfallet av planerna, men som av någon anledning inte 
kommit med i den skriftliga dokumentationen av de ovan nämnda empiriska 
materialet, enbart kommer återges genom Bo Bras processledare. 

 
 
 

  



Kapitel 2.  
Teori, fallstudie och analys 
 
 

2.1 Inkludering i avseende av deltagare i 
medborgarprocesser 
 
”(…) a necessary aspect of ’getting it right’ involves creating inclusive practices that adress the power 
relationships between parties and take account of difference”   – Bond et al, 2007, s. 450 
 
För att uppnå ett etiskt medborgardeltagande fokuserar en stor del av den 
kommunikativa planeringsteorin på inkluderande deltagandeprocesser, vilket citatet ovan 
ger uttryck för. Att motverka gruppers exkludering från den kommunikativa planeringen 
kräver en förståelse för sociala och ekonomiska strukturer i samhället. Detta avsnitt 
behandlar främst frågor om inkludering avseende de deltagare som medverkar i 
dialogarbeten. Vidare ämnar avsnittet ge svar till uppsatsens första frågeställning om 
Vilka individer, grupper och aktörer som medverkar i arbetet med den för studien aktuella 
medborgargruppen? 
 
 

2.1.1. TEORI 
Tillvägagångssätt för inkludering  
 
Inkludering i planeringsprocessen 
 
Inkludering har inom den kommunikativa planeringsteorin blivit en central fråga för att 
uppnå både ett demokratiskt medborgardeltagande samt för att motverka likriktade 
planeringsprocesser. Även om en planering börjat växa fram som snarare uppmuntrar 
olika röster i samhället än försöker tysta opinionen, så kvarstår flera svårigheter med att 
skapa inkluderande processer (Bond et al. s. 449-450). Flyvjberg menar att det är av 
högsta vikt att hantera frågor som exkludering, olikheter, mångfald och identitet för att 
bygga upp ett demokratiskt samhälle. Han visar vidare på Johan Kaene som hävdar att 
ojämlikhet är en inbyggd mekanism i demokratin och att den europeiske civiliserade 
mannen ligger till grund för den europeiska demokratin, och således verkar exkluderande 
gentemot kvinnor. Både sexualitet och etnicitet är idag exempel på andra faktorer som 
verkar exkluderande (Flyvjberg, 1998, s. 186). Förutsättningar och resurser så som tid, 
materiellt välstånd, expertis, effektiv organisation, tillgång till media, kulturella skillnader 
och social ställning spelar ofta en viktig roll i deltagandesammanhang och påverkar vilka 
individer och grupper som har möjlighet att verka och få genomslag inom deltagande-
processer (Albers, 1998. s. 40. Bond et al. s. 449-450, 465, 469. Fung, 2001, s. 619).  
 



Bond et al delar in svårigheterna med att skapa inkluderande planeringsprocesser i två 
kategorier. Först pekar hon ut svårigheter med att skapa en inkluderande uppsättning 
individer som deltar, då det är svårt att nå ut till en tillräckligt stor del av befolkningen 
och övertyga representanter från olika grupper att delta. Sedan understryker hon vikten 
av att skapa inkluderande deltagandeformer där alla får komma till tals och lyssnas till så 
att deltagandeprocessen i sig blir inkluderande (Bond et al, 2000, s. 451).  
      Detta avsnitt redogör för svårigheter med, och metoder för, att skapa inkluderande 
medborgargrupper, medan nästa avsnitt 2.2. hanterar uppbyggnaden av inkluderande 
deltagandeprocesser.  
 
 
Inkluderande medborgargrupper  
 
Den kommunikativa planeringsteorin pekar ut flera aspekter som kan påverka graden av 
inkludering i deltagarprocesser. Först finns parametrar som genus, ålder och etnicitet 
vilka ofta förekommer i diskussioner om representation. Vidare utpekas även frågor om 
kunskap och information, tid, ekonomi och förtroende, som bidragande faktorer till i 
vilken utsträckning olika befolkningsgrupper deltar. Även om dessa faktorer enbart utgör 
ett nedslag i forskningen, är de viktiga frågor i arbetet för inkluderande 
medborgarprocesser.  
 
Både kunskap och information är centrala faktorer på flera nivåer inom planeringen. Att ha 
kunskap om hur planprocessen går till och vilka rättigheter individen som medborgare 
har i planprocessen utgör en grund för att delta. Vidare är information om att en dialog 
äger rum och var essentiellt för att få tillträde till pågående planprocesser. För att få 
genomslag är även kunskap om skillnader i styrka hos olika argument och information 
om när det är lämpligt att framföra sina förslag vitalt. Samtliga utgör exempel på hur 
kunskap och information kan orsaka ojämna startlägen för olika medborgargrupper. 
Genom att uppmärksamma och hantera frågor om de olika deltagarnas erfarenhet, 
kunskap och avsikter, kan planeraren dock minska risken för exkluderande 
deltagandeprocesser (Forester, 1989, s. 5, 27-31).  
      Det finns även en risk att deltagandeprocesser i olika stadsdelar på liknande sätt blir 
lidande av exkludering, sett på stadsnivå. Fainstein menar att den segregation och 
polarisering som återfinns i många städer gör att lokalt förankrade medborgarprocesser 
verkar exkluderande mot grupper som inte bor i det specifika området. Fainstein pekar 
främst på två konsekvenser av denna utveckling. Först att socioekonomiskt svaga 
grupper tenderar att delta mindre än starkare socioekonomiska grupper, vilket kan bidra 
till ett exkluderande av de svagare grupperna både inom en stadsdel och i staden i stort. 
Vidare kan skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper, vilka ofta återspeglas i 
stadens stadsdelar, ha en inverkan på deltagandets resultat. Deltagandegrupper med 
högre utbildningsnivå tenderar till följd av kunskapsnivå och tillträde till information 
komma med fler kreativa lösningar för sina områden än grupper med lägre 
utbildningsnivå, och tenderar således även få ett större genomslag i förhandlingar. 
Deltagandet kan således i värsta fall leda till att segregationen i en stad stärks, då 
medborgargruppernas förmåga att utveckla sina områden är olika (Bond et al, 2007, s. 



451. Fainstein, 2000, s. 460. Fung, 2001, s. 618-622).  
      Planerare som arbetar med att organisera medborgarprocesser har således makt i att 
skapa samtalsämnen, leda diskussioner och sedermera även tolka vad som sagts. Denna 
struktur är samtidigt ett problem för deltagarna som måste försäkra sig om att sin röst 
både har blivit hörd och inte missförståtts (Forester, 1989, s. 5.).  
 
Även Tidsaspekten är viktig och Abers menar att det finns en risk att redan exkluderade 
grupper i staden glider än längre ifrån planeringsprocessen till följd av att 
medborgardeltagande är en tidskrävande process som marginaliserade grupper kan ha 
svårt att delta i. Det är även viktigt att förlägga möten och träffar på tidpunkter som är 
anpassande efter medborgarna, samt att vara flexibel för olika individers arbetstider. 
Samtidigt finns en risk att en för snäv tidsram för en deltagandeprocess kan göra att 
gruppen inte hinner komma på kreativa idéer till traditionella problem (Abers, 1998, s. 
40, Arnstein, 1969, s. 221).  
 
De ekonomiska begränsningarna kan kopplas till flera olika nivåer. Först är det en fråga 
om att olika socioekonomiska grupper generellt sätt har olika benägenhet att delta i 
deltagarprocesser. Sedan handlar det om att olika grupper och individer har olika 
benägenhet och kapacitet att ta på sig extrakostnader så som för resor, barnvakt e.d. 
(Fainstein, 2000, s. 455. Fung, 2001, s. 619). På ett strukturellt plan menar Madanipour 
vidare att städernas strävan efter att locka turister, nya invånare, och rörliga 
kapitalinvesteringar genom marknadsföring, gör att ekonomiska resurser för förnyelse 
eller upprustning av stadslandskapet läggs på innerstadens centrala och gärna historiska 
kvarter istället för mer behövande stadsdelar i stadens periferi (Madanipour, 2004, s. 
268).  
 
Individers erfarenheter präglar starkt vilket förtroende olika grupper känner för staten och 
samhället i stort. Putnam menar att individer med lågt förtroende för de styrande 
politikerna och planerarna även har mindre tendens att delta i förändringsprocesser 
tillsammans med dessa aktörer, då deras erfarenhet är att de ändå inte blir lyssnade till 
(Putnam, 1996, s. 205, 208-209).  Fung menar vidare att det är extra svårt att skapa 
inkluderande processer bland marginaliserade grupper i samhället, och att 
nätverksbyggande är centralt för att bygga upp ett förtroende mellan boende och 
planerare. Att knacka dörr, kontakta ledare för lokala organisationer, sätta upp posters 
och ringa runt är exempel på metoder för att skapa kontakt och uppmuntra deltagande 
(Fung, 2001, s. 619, 629).  
 
 

2.1.2. FALLSTUDIE 
Aktörerna kring, och deltagarna i, Biskopsgårdens 
medborgargrupp  
 
I detta avsnitt hanteras frågan kring vilka aktörer, grupper och individer som verkat i 
arbetet med den aktuella medborgargruppen. Individerna i medborgargruppen, och 



processen att engagera individer, värderas även utifrån det värdeladdade begreppet 
inkludering i avseende av deltagare.  
 
I arbetet med Program för Biskopsgården och Detaljplan för bostäder mellan södra och norra 
Biskopsgården verkar flera aktörer. Några av dessa är generella för alla planprocesser, 
medan andra är specifika för den aktuella fallstudien. I det här avsnittet beskrivs de 
aktörer som är centrala för dialogarbetet i fallstudien, nämligen: Bo Bra i Biskopsgården, 
medborgargruppen, arbetet med Barnen i Skolorna och processledaren Margareta 
Sjöholm. 
 
 
Bo Bra i Biskopsgården 
 
Bo Bra i Biskopsgården är ett utvecklingsforum i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg som 
funnits sedan 1993. Inom Bo Bra samarbetar såväl privata som kommunala 
bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen (verkställande utskott under stadsdelsnämnden) och 
SBK för att skapa en attraktiv stadsdel där de boende känner stolthet och delaktighet och en 
vilja att bo kvar. 
      Det är främst de fyra största bostadsbolagen inom stadsdelen som står bakom 
projektet, även om andra bostadsbolag kopplas till arbetet i projekt där de är direkt 
involverade. Margareta Sjöholm är Bo Bras processledare och en för nätverket fast punkt 
som förenar de olika aktörerna inom samarbetet, och som involverar nya ägare allt 
eftersom fastigheter köps och säljs (Program för Biskopsgården, s. 10. Bilaga 1, s. 2-3).  
 
 
Medborgargruppen  
 
För att engagera en medborgargrupp till att arbeta med var nya bostäder skulle byggas i 
stadsdelen gick SBK tillsammans med Bo Bra ut med en annons i den lokala tidningen 
Vi i Biskopsgården, såg till att fastighetsägarna spred information om processen i sina 
informationsblad samt anordnade en stadsvandring och ett möte (Program för 
Biskopsgården, 2007, s. 34. Bilaga 1, s. 4). Från början var det sagt att omkring 20 till 25 
personer skulle utses av de sökande, och att man i urvalet skulle ta hänsyn till etnicitet, 
genus och ålder. Det var även bestämt att deltagarna skulle få ett arvode om 50 kronor 
per person och timma för de 10 träffarna. Även om inte SBK och Bo Bra bistod med 
servicen att erbjuda barnvakt, fanns möjligheten för föräldrar att ta med sina barn till 
mötena, där de kunde leka med varandra, rita eller använda de datorer som finns 
tillgängliga för allmänheten i samma lokaler. Eftersom det bara var 25-26 personer som 
anmälde sig så beslutades att alla fick delta i gruppen. Efter några bortfall var det 
omkring 20-22 individer som arbetade kontinuerligt i processen, varav 21 personer 
presenterades i medborgargruppens slutliga presentation. Enligt Sjöholm kom en 
majoritet av de som valde att engagera sig i medborgargruppen efter att ha sett annonsen 
i tidningen (Medborgargruppens presentation, slide 2-4. Bilaga 1, s. 4). 
 
Den slutliga gruppen var statistiskt representativ för stadsdelen vad gäller svensk- och 



utlandsfödda. I avseende av ålder var gruppens medelålder något högre än genomsnittet, 
mycket till följd av att inga barn medverkade. Dessa fick däremot komma till tals i arbetet 
med Barnen i Skolorna som presenteras nedan. Medborgargruppen hade en viss kvinnlig 
överrepresentation (Medborgargruppens presentation, slide 6-7). Geografiskt var 
samtliga primärområden representerade bland de deltagande och även om 
socioekonomisk grupp inte omnämndes i materialet menar Bo Bras processledare att 
även denna grupp var representativ gentemot stadsdelen som helhet (Bilaga 1, s. 4, 15).  
      Enligt medborgargruppen representerar de en liten del av de boende, men att 
gruppens inre olikheter ökat kreativiteten och bidragit till en större mångfald bland de 
förslag som gruppen presenterat (Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 16). 
 
Inom medborgargruppen verkade även projektledare och en styrgrupp, vilka utan att 
påverka gruppens förslag skulle hjälpa deltagarna i sitt arbete. De tre projektledarna 
ansvarade för dialogarbetet, dokumentation av arbetet och för kontakten med Barnen i 
Skolorna. Styrgruppen bestod av en representant från SBK, Biskopsgårdens dåvarande 
stadsdelschef och Bo Bras processledare Margareta Sjöholm. Med undantag för Sjöholm, 
genomförde processledarna främst punktinsatser med medborgargruppen så som 
föreläsningar, utflykter o.d. för att hjälpa gruppen i sitt arbete. Sjöholm däremot deltog i 
dialogarbetet, och var den resurs som hade bäst erfarenhet från området (Bilaga 1, s. 3-4. 
Medborgargruppens presentation, slide. 8-9). Hon bistod med bakgrundsmaterial och 
som hon själv uttrycker det: ” (…) leda dom lite in i tankar som vi har haft förut, 
utvecklingstankar, förvalta park och natur och fastighetsägarnas tankar kring utveckling i den här 
processen.” (Bilaga 1, s. 3) 
 
 
Barnen i skolorna 
 
Barnen var inte delaktiga i medborgargruppen men en av projektledarna arbetade med att 
engagera barnen på stadsdelens fem skolor. Projektet som syftade till att inkludera 
barnens perspektiv i programmet aktiverade omkring 100 barn, och deras åsikter finns 
presenterade i medborgargruppens underlagsmaterial (Program för Biskopsgården, 2007, 
s. 34).  
 
 
Processledare för Bo Bra i Biskopsgården, Margareta Sjöholm  
 
Bo Bras processeldare, Margareta Sjöholm, har arbetat med medborgardialoger i 
Biskopsgården i omkring 20 år. Hennes kontor är beläget på Fiskväderstorget, Norra 
Biskopsgårdens centrala torg, på något som heter Idépunkten. Idépunkten är en separat 
verksamhet genom stadsdelsförvaltningen vilken står för hennes anställning, även om 
fastighetsägarna genom Bo Bra betalar 75 % av hennes lön. Sjöholm arbetar således både 
med Bo Bra och med Idépunktens verksamheter. Sjöholms arbetsuppgifter handlar om 
allt från att aktivera ungdomar och att minska socialbidragstagandet i stadsdelen till 
image, PR, nya bostäder projektet, att verka inom EU-projekt, att vara projektledare etc. 
(Bilaga 1, s. 1-2). Hon beskriver själv att hon i sitt arbete;   



 
”Försöka hålla i tårtan och se till att det blir någonting gjort, att det blir utfört, eller att det 
blir någonting av det som man frågar om. Om man går ut och frågar vad folk vill, tycker och 
tänker, (…) så måste någon ta vara på hela alltet och se till att det fortlöper. På både kort 
och lång sikt.” (Bilaga 1, s.1) 

 
Som processledare, både för Västra Hisingen och Bo Bra, för Sjöholm bl.a. dialoger och 
utför vandringar och hon är noggrann med att följa upp tidigare arbeten och beslut för 
att se till att de förslag som tagits fram genomförs. Sjöholm informerar myndigheter och 
aktörer genom åtgärdsplaner om vilka insatser de olika aktörerna behöver göra, varpå 
Sjöholm även följer upp genomförandet genom att kontrollera att åtgärdsplanerna 
uppfyllts samt informerar deltagare i tidigare dialoger om sina förslags genomslag i 
projekt och/eller planprocesser (Bilaga 1, s. 1-2).  
      Sjöholm menar själv att hennes arbete i Bo Bra och Idépunkten möjliggörs genom de 
nätverk av individer och aktörer som hon omringas av, dels SBK, fastighetskontoret, och 
trafikkontoret som har planer och ska bygga i området, men även kontakter bland de 
boende som stödjer och bistår henne i sitt arbete (Ibid). 
 
 
 

2.1.3. ANALYS 
Deltagare och inkludering i Biskopsgården 
 
Inkludering avseende individer i medborgargruppen 
 
Den aktuella planprocessen i Biskopsgården försökte nå ut med information för att 
engagera en medborgargrupp via flera olika informationsvägar, men det var främst en 
metod som fick genomslag, annonseringen i lokal media. Processen visar således på ett 
försök att skapa en inkluderande process, men frågan är om den lyckades.  
     Enligt de statistiska fakta som medborgargruppen själva presenterar, representerar 
gruppen på ett ganska tillfredsställande sätt stadsdelens befolkning i avseende på etnicitet 
(födda i Sverige – födda i utlandet), ålder och genus, och enligt Sjöholm även efter 
socioekonomisk grupp och representativitet från stadsdelens olika primärområden. 
       SBK och Bo Bra har arbetat med flera faktorer för att skapa inkludering bland de 
deltagande individerna inom stadsdelen. Först har chansen för socioekonomiskt svaga 
grupper att delta ökats genom att erbjuda arvode för deltagandet. Vidare har mötenas tid 
och plats anordnats för att skapa en så hög tillgänglighet som möjligt för stadsdelens 
boende, och ytterligare möjligheter skapades för barnfamiljer i och med att barnen fick 
följa med till mötena. Processen kunde även dra nytta av ett på platsen redan etablerat 
nätverk som av allt att döma under minst 20 år byggt upp ett förtroende bland de 
boende.  
       
Medborgargruppen i Biskopsgården kan enligt ovan nämnda parametrar anses relativt 
inkluderande i avseende på deltagare, även om SBK och Bo Bra inte fick möjligheten att 



göra ett aktivt urval bland de sökande.  
      SBK och Bo Bra arbetade dock inte aktivt med att söka upp grupper som kan vara 
svåra att nå, alternativt att engagera, för att säkra en inkluderande representationen bland 
de boende. Det föreligger därmed en risk att svårnåbara grupper har fallit undan. Att all 
information spridits genom annonser och flygblad med information på svenska och att 
det inte fanns tillgång till tolk under dialogarbetet är ett exempel på hur processen kan ha 
verkat exkluderande i urvalet. Individer som av olika anledningar inte tar del av media 
eller utskick, både språksvaga eller andra grupper vars livssituation gör att de inte tar del 
av den nämnda informationen, kan således ha exkluderats ur processen – vilket 
exemplifierar vikten av information och kunskap för att skapa inkluderande grupper.  
 
 
 

2.2 Inkludering och konsensus i deltagandeprocesser 
 
”(…) accessibility must be considered in terms of both equal opportunity to attend a process, and 
meaningful participation within that process” – Bond et al, 2007, s. 465 
 
Planerare kan välja bland en rad olika verktyg vad gäller deltagandeprocesser i 
planarbetet, och som Bond et al understryker i citatet ovan är det viktigt att inte bara ge 
lika möjlighet att delta så som diskuterades i föregående avsnitt, utan att även ge en 
rättvis chans till ett meningsfullt deltagande. Eftersom olika verktyg alltid har både för- 
och nackdelar är det viktigt att vara flexibel med vilket redskap som används i olika 
kontexter, för att ge rum åt oliktänkande och se till att alla får utrymme för att uttrycka 
sin åsikt (Bond et al. 2007, s. 465).  
       Detta avsnitt syftar till att svara på undersökningens andra fråga om hur arbetet med 
den aktuella medborgargruppen organiserats, och lyfter samtidigt två centrala begrepp, dels 
inkludering i avseendet att deltagandet ska utformas inkluderande för alla medverkande, 
samt hur konsensus hanteras i den kommunikativa planeringen.  
 
 

2.2.1. TEORI 
Inkludering, konsensus och makt i planeringen  
 
Kommunikativ planering 
 
Kommunikativ planering är högst aktuell inom dagens planeringsteori och strävar efter 
att på olika sätt, och i olika omfattning, involvera medborgare i arbetet med att ta fram 
underlagsmaterial eller förslag till beslut, alternativt direkt delta i beslutsfattande (Bond et 
al, 2007. Fainstein, 2000. Madanipour, 2004. Purcell, 2006). Kommunikativ planering har 
flera verktyg till sitt förfogande och kan innebära allt från offentliga möten och 
frågeformulär, till mer interaktiva aktiviteter så som fokusgrupper, workshops och 
samarbetsgrupper (Bond et al, 2007, s. 465).  



      Fainstein menar att den kommunikativa planeringen i grunden strävar efter ett mer 
demokratiskt och rättvist samhälle, vilket kan ses som en reaktion till att ekonomiska 
intressen allt mer kommit till att styra utvecklingen av våra städer. Bond et al menar även 
att kommunikativ planering eftersträvar inkluderande processer, vilka genom diskussion 
ämnar uppnå både konsensus bland sina deltagare, och förståelse för andra individers 
ståndpunkter. Något som Bond et al i förlängningen menar skapar en förbättrad och mer 
hållbar demokrati (Bond et al, 2007, s. 449, 451, 465. Fainstein, 2000, s. s. 451-452, 472-
473).  
 
 
Inkludering i deltagandet  
 
Bond et al menar att en inkluderande samling individer i en medborgargrupp inte 
garanterar ett inkluderande deltagande. För att skapa lika möjlighet till meningsfullt 
deltagande måste samhällets maktrelationer och strukturer uppmärksammas och på olika 
sätt motverkas inom den enskilda gruppen, där allas röst och åsikt ska ha lika värde och 
chans till inflytande. Vidare menar Bond et al att allas intressen inte ens i en inkluderande 
medborgargrupp finns representerade, varpå det är viktigt att inom processen företräda 
även de individer som inte finnas närvarande. För att detta ska vara möjligt måste 
deltagandeprocesser skapa ett klimat bland de medverkande som verkar för allas bästa, 
snarare än att individer medverkar för att värna enskilda intressen (Bond et al, 2007, s. 
451, 465).  
      Även om planeraren är en central aktör, så menar Forester att både yrkesrollen och 
dess kontext är politisk och således starkt påverkad av maktrelationer. Han understryker 
därmed vikten av att planeraren utövar ett aktivt ledarskap för att uppnå inkludering, där 
planeraren inte bara ska höra vad deltagarna säger, utan aktivt lyssnar till vad det är som 
sägs. Genom att lyssna bygger planeraren upp en förståelse för såväl vad det är individen 
menar, samt vilka underliggande politiska budskap som står bakom olika argument 
(Forester, 1989, s. 72, 107-118). Fainstein menar vidare att planeraren är medlare mellan 
olika intressenter inom det kommunikativa planeringsarbetet, och även om planeraren 
måste bistå med information, menar hon att planerarens huvudsakliga uppgift inte är att 
leda intressenterna till ett givet mål utan istället hjälpa deltagande att komma överens och 
säkerställa att alla deltagarna får lika mycket uppmärksamhet i den processen. Fainstein 
menar således att planeraren har en medlande roll mellan olika aktörer, och måste lyssna 
till medborgarnas historier och sedan arbeta för att uppnå konsensus mellan de olika 
intressenternas åsikter (Fainstein, 2000, s. 454).  
       
 
Konsensus i planeringen  
 
Bond et al menar att en av en av två centrala utgångspunkter för den kommunikativa 
planeringsteorin är, som vi tidigare beskrivit, att det är möjligt att skapa inkluderande processer. 
Den andra menar hon är: att konsensus är möjligt och eftersträvansvärt (Bond et al, 2007, s. 
465). 
 



Konsensus är enligt A Dictionary of Sociology en gemensamt överenskommen ställning eller 
uppsättning värderingar som återfinns inom en grupp eller i en bredare opinion. Mer 
generellt kan det även vara gemensamma idéer, normer och värderingar delade av 
medborgare i samhället (”consensus” [www] A Dictionary of Sociology).  
 
Både Bond et al och Fainstein ställer sig dock kritiska till om konsensus varken är möjligt 
eller eftersträvansvärt, och pekar på motsättningen i att både arbeta för inkluderande 
processer som uppmuntrar mångfald och olikhet, samtidigt som deltagarna i slutändan 
ska enas om en gemensam hållning. Istället menar Bond et al att processen kan skapa 
förståelse mellan deltagarna och varandras ståndpunkter, eller att komma överens om att 
man inte kommer överens. Fainstein understryker dock att även om det är möjligt att 
individer och aktörer tar sig tid att förstå varandras argument, och i bästa fall kan inse att 
de har gemensamma intressen, så betyder upprättandet av kommunikation mellan parter 
inte att de kan enas. Dessutom anser hon att konsensussökande processer tenderar 
försvaga argument och förslag, vilket leder till att planer som skapats genom konsensus i 
praktiken blir svåra att implementera (Bond et al 2007, s. 452. Fainstein, 2000, s. 457-
459).  
 
Att tillkännage makt i planering 
 
Maktstrukturer är högst närvarande inom planeringen på samma sätt som i samhället i 
stort, och utgör således en viktig faktor för planerare att både tillkännage och aktivt 
arbeta med. Forester skriver att: ”In a world of intensely conflicting interests and great inequalities 
of status and resources, planning in the face of power is at once a daily necessity and an constant ethical 
challenge” (Forester, 1989, s. 3-4).  
 
Genom citatet ”the power of words depends on the power of the speakers” understryker Fainstein 
(2000, s. 458) att åsikter och förslag får olika genomslag beroende på vilken maktposition 
sändaren har. Således tillkännager även Fainstein den kommunikativa planeringens 
dilemma med maktstrukturer, och menar att även om dialoger kan öka medvetenheten 
och förståelsen mellan individer så är det inte tillräckligt för att förändra de 
maktstrukturer som individer och aktörer rör sig inom. Istället menar hon att dialoger 
skulle kunna ge upphov till mobilisering av grupper som kan sätta press på det 
kommunala styret för att förändra hur maktstrukturen ser ut, men då har processen 
frångått den kommunikativa planeringens målsättningar om konsensusbyggande och 
förhandling parter emellan (Fainstein, 2000, s. 457-458). Fainstein får uppbackning av 
Reidel som skriver att ”no one gives up power to others unless he no longer needs it, can no longer 
sustain it for personal reasons, or is forced to do so” (Pacione, 2009, s. 441). Fainstein menar 
vidare att om exkluderade grupper ska ges tillfälle att delta i beslutsfattande räcker det 
inte att välkomnas in till en diskussion, utan då krävs även att strukturell makt tilldelas de 
deltagande som ger verkligt inflytande, vilket kan vara genom ekonomiska tillgångar, 
tillgång till expertis, en effektiv organisation och tillträde till media. Risken är annars att 
de som sitter på maktpositioner enbart godtar förslag från den kommunikativa 
deltagandeprocessen så länge som dessa inte ställer den existerande maktstrukturen på 
prov, därefter kan tillträde till processen nekas (Fainstein, 2000, s. 461).   



Open Space metodiken 
 
Den kommunikativa metod som SBK valde att utgå ifrån i arbetet med medborgar-
gruppen var Open Space metodiken. Ursprungligen var det Harrison Owen som 
teoretiserade arbetssättet, även om metodiken inte är vetenskapsbaserad, utan praktisk. De 
karaktärer och egenskaper som tillskrivs metodiken grundar sig främst i Owens egna 
observationer, svar från deltagare och resultat från företag och organisationer som använt 
sig av metodiken. Grundaren är noggrann med att peka ut att det är en metodik i rörelse, 
utan fasta ramar som uppmärksammar mötet och ger deltagarna möjlighet att själva styra 
agendan. Owen menar att det som ofta anses som en effektiv agenda, med givna 
diskussionsfrågor, ofta resulterar i ett mindre effektivt resultatet då det inte finns rum för 
deltagarnas egna och spontana frågor. Vidare menar han att metodiken anses kunna ena 
grupper som vanligen skiljs åt av sociala, kulturella och ekonomiska gränser så som 
utbildning, etnicitet, politik etc. Kärnan i metodiken är kommunikation, och enligt Owen 
är metoden effektiv i att lösa problem och konflikter. Eftersom mötet mellan individer 
och vädring av för dem centrala frågor gör att förståelse kan byggas upp och bryggor 
byggas som i förlängningen öppnar nya kommunikationskanaler och bättre förståelse för 
komplexa system.  
      Förutom att det ska finnas ett tema för mötet, så har Open space metodiken ingen 
guide för hur den ska genomföras. Den talar om att agendan för mötet sätts när 
deltagarna träffas och att förståelse skapas individer mellan genom att diskutera problem 
med det gemensamma målet att lösa ett visst problem. Owen menar att det individuella 
intresset är drivkraften bakom deltagandet och sålunda är en förutsättning för att den 
passion och det ansvarstagande som krävs för att lösa problem ska uppnås. Vidare menar 
han att de individer som är måna om utkomsten av ett arbete gör ett bättre arbete än 
andra som inte bryr sig om utkomsten (Owen, 1997, s. 5-9, 62).  
 
 
 

2.2.2. FALLSTUDIE 
Deltagandeprocessen i Biskopsgården 
 
I detta avsnitt hanteras frågan kring hur arbetet med medborgargruppen organiserats. 
Utifrån de värdeladdade begreppen undersöks även om arbetet bidragit till inkludering i 
deltagandet och huruvida arbetet eftersträvat konsensus.  
 
 
Medborgargruppens arbete efter Open Space metodiken 
 
Open Space metodiken är den metod som ligger till grund för arbetet med 
medborgargruppen, och beskrivs i Program för Biskopsgården utifrån självorganisation och 
blanka ark. SBK hade som mål att tydligt formulera en uppgift innan gruppen bildades, 
och sedan offentliggöra processen för att kunna engagera en medborgargrupp. Målet från 
SBK i arbetet med gruppen var: ”(…) att samla in en så perspektivrik bas med så många 



aktörers röster som möjligt” (Program för Biskopsgården, 2007, s. 34). 
      Den information som gruppen fick del av innan deltagandeprocessen var tid och 
plats för deltagandet samt huvudtemat för arbetet. SBK och Bo Bra hade beslutat att 
gruppen skulle träffas vid 10 tillfällen, på kvällstid, att arbetet var begränsat till 
stadsdelsgränsen samt att det var nya områden för bostäder som skulle identifieras. 
Därutöver bestämdes av projektledarna att medborgargruppen även skulle arbeta med 
vilken typ av bostäder som skulle byggas på de olika platserna, detta delvis för att väcka 
deltagarnas kreativitet. Därefter fick medborgargruppen själva styra arbetet och 
projektledare och styrgrupp skulle således bara verka för att göra det gruppen beslutat, 
samt att stämma av att nödvändigt material för att lösa uppgiften samlades in. Gruppen 
valde då själva vilka ämnesområden de ville arbeta med och hur arbetet skulle 
genomföras. Snart delades medborgargruppen i mindre TEMA-grupper efter 
individernas olika intressen, medan styrgrupp och projektledare agerade som praktiker 
och var lärande i processen. Styrgruppen och projektledarna hjälpte dock till med 
insamlandet av material, gav information om tidigare projekt och idéer om utveckling av 
stadsdelen, anordnade och höll i föreläsningar om olika verksamheter som är kopplade 
till planarbetet, tog i samarbete med park och natur fram en sociotopkarta, organiserade 
studieresor för att se på bebyggelsestruktur och hustyper samt vandringar för att 
identifiera platser för underlagsmaterialet (Program för Biskopsgården, 2007, s. 34. Bilaga 
1, s. 3-4, 7) 
 
Medborgargruppens arbete mynnade ut i ett underlagsmaterial som presenterades vid tre 
olika tillfällen, för SBK, för Stadsdelsnämnden i Biskopsgården och både privata och 
kommunala byggbolag, och sist i Bo Bras lokaler till de boende i området. Efter det att 
programmet antagits genomfördes även ett uppföljningsmöte tillsammans med 
medborgargruppen för att gå igenom vilka förslag som kommit med i programmet och 
vilka som inte gick vidare. Sjöholm menar att gruppen var nöjda med utgången av 
projektet då de flesta av deras förslag gick igenom (Program för Biskopsgården, 2007, s. 
34. Bilaga 1, s. 16)  
 
 

2.2.3. ANALYS 
Mångfald och inkludering i deltagandeprocessen 
 
 
Inkludering och Open Space metodiken 
 
Den aktuella medborgargruppen i Biskopsgården kunde, om än med vissa invändningar, 
enligt föregående avsnitt anses vara relativt inkluderande i relation till deltagare och 
stadsdelens population. För att undersöka om deltagandet inom gruppen varit 
inkluderande får vi dock se till andra parametrar.  
 
Open Space metodiken utgår enligt SBK från självorganisation och blanka ark. Metodikens 
öppna form gjorde att deltagarna själva hade möjlighet att välja inriktning för sitt arbete, 



varpå de kunde höja frågor som intresserade dem personligen. Bond et al understryker i 
detta sammanhang vikten av att tillkännage maktbalansen mellan olika individer i en 
grupp och ta hänsyn till olikheter dem emellan, för att samtliga individer ska ha möjlighet 
att få sin röst hörd och sina åsikter tillgodosedda. Sjöholm beskriver att projektledarna i 
den aktuella medborgarprocessen emellanåt fick gå in i deltagandegruppen för att dämpa 
färgstarka individer som tog mycket plats, och uppmärksamma de som inte själva trädde 
fram lika mycket. Olikheter togs emot i form av samtal i samband med konflikter. 
 
Owen menar att metodiken även är en effektiv brobyggare mot hierarkier och 
maktstrukturer. Bond et al menar tvärt emot att det är omöjligt att skapa en neutral 
utgångspunkt, eller frångå givna maktstrukturer i deltagandeprocesser, då hela 
medborgarprocessen omringas av dem. Sjöholm uttrycker att hon enligt riktlinjerna för 
arbetet inte skulle styra gruppen i arbetet med Open Space metodiken, men medger ändå 
att hon har flera aktörer så som SBK, Fastighetskontoret, Park och Natur, Trafikkontoret 
etc. bakom sig i sitt arbete med dialogarbeten och att hon inom Open Space metodiken 
bidragit deltagarna med information både om stadsdelen och tidigare förslag inom 
området. 
 
Vidare menar Bond et al att även de individer och grupper som inte deltar i en process 
behöver inkluderas (2007, s 451). I det aktuella fallet kan detta anses extra viktigt i 
avseendet att vissa boendegrupper kan antas ha fallit ut ur urvalet. Gruppen uppvisar på 
denna punkt en medvetenhet om att hela befolkningen inte medverkar i gruppen när de 
genom intervjuer och frågeformulär försöker få reda på vad de boende i allmänhet anser 
om specifika frågor (Medborgargruppens presentation, 2006, slide 11, 13-15,). Detta gör 
de vidare genom att själva understryka att de inte representerar alla stadsdelens åsikter, 
även om de anser sig vara en grupp individer med inbördes åsiktsskillnader 
(Medborgargruppens bilaga, s. 16). Att stadsdelen är tyngd av flera sociala problem, och 
att de som har det svårast förmodligen inte deltar i processen, syns till viss del i 
medborgargruppens material som själva föreslår hem för kvinnliga alkoholister o.d. 
(Medborgargruppens presentation, 2006, slide 84).  
 
Även om Open Space metodiken är öppen för alla som vill delta så stävar den inte efter 
inkludering, utan menar snarare att de individer som är intresserade av en fråga är bättre 
på att arbeta med den än andra individer. Ur det perspektivet kan det faktum att SBK 
och Bo Bra inte aktivt sökte efter svårnådda grupper till deltagandet anses korrekt enligt 
metodiken, men det förändrar inte graden av inkludering i gruppen. Open Space 
metodiken antar således att inkluderande processer uppstår genom metodikens form, 
men har inga medel för att säkra den.  
 
Den aktuella processen tyder på att inkludering i deltagandet eftersträvats i arbetet med 
medborgargruppen, och att processledarna varit medvetna om deltagarnas olikheter, men 
materialet visar ändå på att existerande maktstrukturer påverkat gruppens arbete. Detta 
då processedarna styrt vilken information som deltagarna tagit del av, påverkat 
individernas kunskapsunderlag och därmed även kan ha inverkat på deras åsikter och 
uppfattningar.  



      Ytterligare en viktig aspekt är att Open Space metodiken föranleddes av den specifika 
uppgiften var nya bostäder skulle byggas och inte mer generellt hur stadsdelen ska 
utvecklas eller ens om det bör byggas nya bostäder. Redan här kan en viss styrning av 
gruppen, och urvalet av deltagare, antas föreligga.  
      Det kan således antas att deltagandearbetet var inkluderande i det att allas åsikt fick 
komma till tals, men att det kan ha förekommit en viss styrning av deltagarnas förslag. 
 
 
Mångfald och konsensus 
 
Bond et al och Fainstein menar att det finns en konflikt i att den kommunikativa 
planeringen eftersträvar såväl inkluderande processer som konsensusbeslut, då mångfald 
till viss del innebär oliktänkande (Bond et al 2007, s. 449, 452. Fainstein, 2000, s. 457-
459). Detta är något som delvis känns igen i den aktuella medborgargruppen som enligt 
tidigare avsnitt är relativt inkluderande i deltagande individer, men som trots samarbete 
inte kunnat enas om ett helt enhetligt förslag att lämna till stadsbyggnadskontoret.  
      Trots konflikten mellan inkludering och konsensus ser Bond et al medborgar-
deltagandets möjlighet att vidga beslutsmaterial med flera perspektiv, och indikerar att 
detta kan vara en fördel för svagare grupper i samhället (2007, s. 449, 452). Mångfalden, 
eller perspektivrikedomen, var även ett av de mål som SBK pekade ut med att engagera 
en medborgargrupp i planprocessen (Program för Biskopsgården, 2007, s. 34).  
      Därmed var syftet med medborgargruppens arbete inte att uppnå konsensus kring 
stadsdelens utveckling, eller att framställa ett enhetligt förslag, utan att skapa ett 
bakgrundsmaterial som SBK kunde vidareutveckla. 
 
Vidare menar Sjöholm att både den höga genomflyttningen i stadsdelen och de många 
kulturella och nationella identiteterna som bor i området komplicerar arbetet med 
områdets utveckling. Hon menar att de olika nationella och kulturella bakgrunderna gör 
att individer har mycket åsikter om varandra och på hur lokalsamhället bör utvecklas, 
varpå det är svårt att tillgodose allas synpunkter. Trots svårigheterna menar hon dock att 
de boende i stadsdelen verkar lita till att Bo Bra Biskopsgårdens arbete är till stadsdelens 
bästa (Bilaga 1, s. 11).  
       
Att processen i Biskopsgården inte syftade till att skapa ett självständigt förslag, utan ett 
underlagsmaterial för tjänstemännen att arbeta vidare med, gav rum för oliktänkande 
inom materialet. Medborgargruppen säger delvis emot varandra och föreslår ibland olika 
utveckling på samma platser, vilket skulle kunna ses som en mångfald i det slutliga 
beslutsunderlaget som överlämnades till SBK. 

 
  



2.3 Lokal demokrati i planeringen 
 
”(…) one consequence of urban neo-liberalization has been that capital has more power to produce urban 
space with respect to ’the public’, however, defined. Thus there is a pervasive (if not thoroughly exmined) 
sence that urban neo-liberalization threatens urban democrazy.” – Purcell, 2006, s. 1921 
 
Deltagande enligt den kommunikativa planeringsteorin är enligt Purcell ofta lokalt 
baserat. I citatet ovan menar Purcell att tron på lokalt deltagande ökat under senare år, 
delvis till följd av att ekonomin globaliserats och att medborgarnas rättigheter anses 
hotade av starka ekonomiska intressen. Det här kapitlet belyser såväl fördelar som 
nackdelar med det lokalt förankrade deltagandet, och svarar sedan till frågeställningen om 
vilka sorts frågor medborgargruppen tar upp som viktiga. 
 
 
 

2.3.1. TEORI 
Lokalt deltagande och demokrati i planeringen  
 
Ta vara på lokal kunskap genom lokalt deltagande 
 
Fainstein pekar på att en av medborgardeltagandes styrkor är dess sätt att ta vara på de 
boendes kunskap om sitt lokala område (Fainstein, 2000, s. 460). Fung menar vidare att 
planering som implementerar ett nerifrån-upp perspektiv skapar motivation hos de 
boende att nyttja sin kompetens och uppfinningsrikedom för att finna lösningar på 
problem i de boendes vardag. Det lokala engagemanget är en resurs som kan hjälpa till 
att minska kostnader i samhället, genom att inrikta insatser till kärnan av platsens 
specifika problemområden. Istället för att göra storskaliga insatser i ett helt område, 
känner de boende till lokala samband mellan de boendes intressen, stadsdelens struktur 
och den fysiska platsen (Fung, 615-617) 
 
 
Att stärka känslan av tillhörighet till sin närmiljö 
 
Madanipour menar att medborgardeltagande är en viktig faktor i arbetet med att skapa 
positiva mönster i marginaliserade områden. Genom deltagandeprocesser kring 
utvecklingen av det lokala området skapas både sociala nätverk mellan de boende som 
kan överbrygga konflikter, samtidigt som invånarna inges en känsla av tillhörighet och 
ägande, som även genererar en känsla av ansvar för sin boendemiljö. Ansvaret och 
tillhörigheten i sin närmiljö är viktigt för att skapa positiva utvecklingsmönster i områden 
där en relativt stor del av populationen tenderar att lida av sociala problem eller svåra 
familjeförhållanden (Madanipour, 2004, s. 282).  
 
 



Kritik mot det llokala perspektive t  inom kommunikativ planering 
 
Sartori, som i stort hävdar den minimalistiska demokratiskolan, argumenterar mot den 
deltagande demokratin då han menar att den ger det direkta deltagandet större inflytande 
än andra deltaganden, och att det i förlängningen kan förneka majoriteten sin röst 
(Sartori, 1987, s. 89). Purcell har ett liknande argument i form av the local trap, där han 
ställer sig skeptisk till övertron på att det lokala perspektivet per automatik skulle vara 
mer demokratiskt än andra nivåer i samhället. Eftersom ett lokalt fattat beslut kan få 
stora konsekvenser även för andra skalnivåer, menar Purcell att det finns en risk att det 
lokala deltagandet utövar en makt snarare lik oligarkins än demokratins. Purcell 
exemplifierar problemet med the local trap genom ett fall i Seattle där lokalt boende, i 
rädsla för höjda markpriser och därav påtvingad utflyttning, försökte motverka 
utvecklingen av ett nytt företagskluster som skulle generera tusentals arbetstillfällen i 
regionen som helhet. Purcell menar således att det är viktigt att det lokala perspektivet 
ställs i relation till andra skalnivåers perspektiv, då det annars finns en överhängande risk 
att hamna i the local trap (Purcell, 2006, s. 1935-1937).  
 
Fainstein påpekar även att NIMBY-fenomenet, not in my backyard eller inte på min bakgård, 
är ännu ett dilemma för det lokala perspektivet. Om individerna i deltagargruppen är 
knuten till ett relativt litet område menar Fainstein att det finns en risk att den 
kommunikativa planeringens syfte att öka jämlikhet och mångfald, kolliderar med de 
separata gruppernas egna intressen för det specifika kvarteret (Fainstein, 2000, s. 460).  
 
 
 

2.3.2. FALLSTUDIE 
Medborgargruppens förslag för sitt lokala område 
 
Medborgargruppen initierades av Stadsbyggnadskontoret men dess arbete, och förslag, 
skulle efter Open Space metodiken vara fritt. Den uppgift som medborgargruppen fick 
var väldigt konkret, först ville SBK veta var nya bostäder kunde byggas, och vidare 
undrade Bo Bra vilken sorts byggnader som var aktuella för varje plats.  
      Det material som medborgargruppen tagit fram innefattar dock fler aspekter än vad 
som efterfrågades. Organiseringen av medborgargruppen och de delvis uppdelade 
ansvarområdena av materialet har bidragit till att förslagen många gånger är av olika 
karaktär och beskriver problem på olika abstraktionsnivåer. För att återge medborgar-
gruppens förslag har de delats in mellan tre abstraktionsnivåer, vilka utgörs av: 
 

i. Identifiering av, och lösning till, strukturella problem  
ii. Förslag på platser för bebyggelse, bevarande eller omarbetning  
iii. Förslag på detaljnivå 

 
 
 



Identifiering och lösning av strukturella problem  
 
Strukturella problem rör de maktstrukturer som ligger utanför medborgargruppens 
direkta kontroll, så som marknadsekonomins, bostads- och integrationspolitikens eller 
kriminella nätverks inverkan på platsen. Gruppen har huvudsakligen identifierat fyra 
problemområden, samt gett förslag till hur politiker och planerare på olika sätt kan agera 
mot dessa, för att verka mot den negativa utvecklingen av området: ekonomiska intressen 
styr, segregation och rykte, enkelriktat bostadsbestånd och otrygghet. 
 
Ekonomiska intressen styr 
Medborgargruppen är skarpa i sin kritik mot såväl bostadsbolagens ensidiga fokusering 
på ekonomisk vinst och politikernas oförmåga att driva integrationspolitik. Gruppen 
menar att bostadsbolagens vinstintressen driver segregationen, vilket i förlängningen 
skapar främlingsfientlighet. Enligt gruppen tycker hyresvärdarna att markvärdet sjunker 
med den ökande invandringen, varpå stadsdelens status sjunker. Överproduktionen av 
bostäder under miljonprogrammet sänkte lägenhetspriserna i stadsdelen varpå nyanlända 
svenskar flyttade in, och svenskarna flyttade ut. 

 
Lösningar: 
• Fastighetsförvaltningen behöver bli en mer aktiv aktör i samhällsbyggandet, 

för att balansera bostadsbolagens makt  
• Politiker och tjänstemän måste styra utvecklingen i stadsdelen åt rätt håll, 

exempelvis genom en aktiv integrationspolitik.  
• Öka antalet fastighetsägare samt inled samarbeten med bygg- och 

bostadsföretag som inte bara tänker i ekonomiska termer 
• Stärk den lokala ekonomin genom att prioritera hyresgäster som är anställda 

på Hisningen, skapa lokala verksamhetslokaler etc. 
(Medborgargruppens bilaga, s. 2006, 15-16) 

 
Segregation och rykte 
Medborgargruppen menar att stadsdelen målas ut som ett problemområde, vilket vidare 
sänker områdets status. Synen på området påverkar stadsdelen som blivit ett 
genomflyttningsområde, då bara de utan andra valmöjligheter väljer att bo kvar. Stadsdelen är 
således hem för en stor del arbetslösa och låginkomsttagare. Segregationen anses således 
kopplat till klass, inte etnicitet  

 
Lösning: 
• applicera ett klokt och långsiktigt tänkande i detaljplanearbetet för att undvika 

överproduktion och prisfall  
(Medborgargruppens bilaga, s. 15-16).  

 
 
 
 



Enkelriktat bostadsbestånd  
Gruppen är tydlig med att utpeka det enkelriktade bostadsbeståndet som ett problem. I 
Biskopsgården är 90 % av bostäderna hyresrätter, vilket bidrar till rörligheten i stadsdelen. 
Genomflyttningen gör det svårt för de boende att bygga upp sociala nätverk, varpå de 
boende är anonyma inför varandra. Det enkelriktade bostadsbeståndet omöjliggör 
boendekarriär inom stadsdelen. 
 

Lösningar: 
• Variera bostadsbeståndet med nya typologier  
• Motverka rena hyresrättsområden och blanda upplåtelseformer bland det nya 

bostadsbeståndet, med exempelvis småhus som hyresrätter  
• En ny egnahemsvåg: skapa billiga bostäder. Den enskildes medbestämmandet 

i byggprocessen ger ansvar, vidgar individens möjligheter och är 
kostnadseffektivt  

(Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 10, 12, 15-16. Medborgargruppens 
presentation, 2006, slide 63-69)  

 
 
Otrygghet 
Trygghetsfrågor är viktiga för gruppen. Barnen i Skolorna beskriver att: ”Vi gillar husen vi 
bor i men anser också att området ibland är lite våldsamt. Det slåss och det skriks.” Genom att öka 
trivseln i området menar gruppen att fler nya invånare kommer lockas att flytta till 
stadsdelen.  
 

Lösningar: 
• Skapa nätverk mellan människor och ge rum åt meningsfulla fritidsaktiviteter 
• Mer engagerade vuxna 
• Lokal närpolis istället för dagens fjärrpolis 
• Förbättra skolan 
• Bygga bort otrygghet vid spårvagnshållplatser och parkeringsplatser 
• Fritidsgård till ungdomar  
• Bostäder till utsatta grupper  
(Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 4, 6, 15-16. Medborgargruppens 
presentations, 2006, slide, 54-55).  

 
 
  



Förslag på platser för bebyggelse, bevarande eller omarbetning  
 

De konkreta platserna som 
medborgargruppen föreslår delas 
in i två delar, först de platser som 
följer SBK ursprungliga fråga om 
var ny bebyggelse ska uppföras, 
och sedan de platser som är i 
behov av insatser för att förbättra 
Biskopsgården som stadsdel, eller 
där befintlig bebyggelse bör 
byggas till eller om.       
 
Bild 5. Medborgargruppens förslag till 
platser för ny bebyggelse 
 
Platser för ny bebyggelse och platser att bevara 
Medborgargruppen har pekat ut ett antal platser att såväl bebygga som bevara. 
Bebyggelse föreslås på oanvända områden, i natur med låga sociotopvärden samt på 
otrygga platser, medan fina och välanvända naturområden anses bevarandevärda. 
Naturen avses även vara ett av de goda värden som stadsdelen har, vilken gruppen 
således inte vill bygga bort. Ibland kolliderar platser för ny bebyggelse och bevarande, 
dels då gruppen vill behålla mindre naturområden mellan ny bebyggelse, men även för att 
olika delar av gruppen tycker olika saker.  
 
Platser som behöver rustas upp, byggas om eller till  
Andra platser som nämns i materialet är exempelvis låg bebyggelse som kan byggas till 
med fler våningar, förändring av utformningen av tunnlar och vägar för att skapa 
säkerhet och trygghet i området samt skötsel och utformning av naturen i området för att 
bevara stadsdelens goda egenskaper. Platsspecifika insatser är även i stor grad knutna till 
hållplatsernas utformning och inverkan på de boendes vardag där känslan av otrygghet 
gör att många väljer bil framför kollektivtrafik eller går längre sträckor för att slippa 
särskilda vägsträckor.  
 
 
Problem på detaljnivå 
 
Medborgargruppen ger även förslag på detaljnivå, främst kring utformning av miljöer 
både interiört och exteriört. Dessa förslag är samtliga svåra att implementera genom 
reglering i detaljplan. Förslagen behandlar: portdörrarnas material, ventilationssystem i 
husen, behov av papperskorgar, storleken på, samt handikappanpassning av, lägenheter 
etc.  
 
 
 



2.3.3. ANALYS 
Lokalt deltagande och demokrati  
 
Begränsade beslutsfattningsområden för den lokala demokratin  
 
Den kritik som inledningsvis beskrevs genom Sartori och Purcell mot ett lokalt förankrat 
deltagande gällde främst faran i att den lokala nivån genom sitt direkta inflytande riskerar 
förneka majoriteten deras beslutanderätt. Sjöholms bild av dialogarbeten i planeringen 
beskriver dock en hierarki vad gäller inflytandeområden. Hon menar att de boende bör 
delta i planeringen, men först efter att professionen och politikerna har sagt sitt. Sjöholm 
menar således att de boende bör delta i utformningen av sin egen närmiljö men att det 
ska ske utifrån strategisk och översiktlig planering (Bilaga 1, s. 6).   
       
Ytterligare ett syfte med ett lokalt förankrat deltagande är enligt Madanipour att skapa en 
känsla av tillhörighet och ägande för de boende och bygga upp sociala nätverk, vilket är 
extra viktigt i socialt utsatta områden (Madanipour, 2004, s. 280-284). Som beskrivits i 
kapitel 1.2.4. Beskrivning av fallstudien är Biskopsgården ett område med sociala problem, 
vilket även medborgargruppen pekar ut i sitt material. De pekar vidare på genomflyttning 
som en konsekvens av det låga ägandeskapet i området, vilket i sin tur resulterar i 
svårigheter att bygga upp hållfasta kontakter (Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 15-16).  
       
Eftersom högre planeringsnivåer enligt resonemanget ovan fastställer vad 
medborgargruppen får bestämma om, förlorar inte majoriteten sin röst gentemot det 
lokala deltagandet. Däremot kan den lokala kunskapen genom deltagandet fortfarande tas 
tillvara, samt ses som en möjlighet för de boende att skapa en starkare förankring i sin 
närmiljö. Utifrån dessa perspektiv, samt områdets sociala sammansättning, kan de 
deltagandeprocesser som pågår i Biskopsgården anses vara av stor vikt för stadsdelens 
utveckling.  
      Deltagandegruppen påverkar således inte beslut som rör den generella utvecklingen 
av staden eller hur resurser i grunden ska fördelas – vilket Purcell, Sartori och Sjöholm 
skulle se som positivt, men vilket andra forskare ser som en begränsning av deltagandet. 
Detta beskrivs vidare i nästa avsnitt.  
 
 
Att skapa attraktivitet – en underliggande tankefigur 
 
Medborgargruppens underlagsmaterial är, liksom Program för Biskopsgården, rikt på 
beskrivningar om orsak – verkan. Gemensamt för många av förslagen är en strävan efter 
att förändra strukturer som medborgargruppen menar skapar segregation och står i vägen 
för social och ekonomisk utvecklingen i området.  
      Gruppen pekar bl.a. på att stadsdelens rykte som problemområde påverkar området 
negativt både i avseendet att utomstående inte vill flytta in, men även så att boende i 
stadsdelen flyttar ut och att det slutligen främst är socioekonomiskt svaga grupper som 
bor i stadsdelen. Just denna redogörelse för orsak – verkan får stöd i forskningen. Som 



tidigare beskrevs i ”Beskrivning av fallstudien” kan Biskopsgården enligt Legebys 
definition av politisk segregation, anses vara ett segregerat område. Vidare menar Legeby att 
den benämning som ett område får, att det kallas exempelvis utsatt eller segregerat, påverkar 
hur människor utifrån ser på området – och i förlängningen hur de boende själva 
upplever sitt område (Legeby, 2010, s. 12). 
      Ytterst beskriver medborgargruppen en önskan om att skapa ett attraktivt område som 
nya invånare vill flytta till och som de boende vill stanna kvar i, en bild som även får stöd 
av SBK. Detta kan utpekas som materialets främsta tankefigur, vilken grundas i att 
stadsdelen genom fler bostads- och upplåtelseformer, förtätning och estetisk försköning 
ska komma till bukt med otryggheten, höja värdet på bostäderna, och genom en attraktiv 
miljö locka nya invånare till sig, samtidigt som mer resursstarka boende i stadsdelen ska 
ges möjligheten att bo kvar. 
       
Ett tydligt problem är dock att dessa föreställningar inte är vetenskapligt grundade. Även 
om orsak – verkan i avseende av ovan givna exempel om segregation kunde spåras tillbaka 
till forskningen, är det inte lika säkert att man som uttrycks i Program för Biskopsgården 
och Medborgargruppens bilaga kan bygga staden inåt och utveckla staden på ett hållbart sätt för 
att vända segregation till integration, att en ökad fysisk integration ökar den sociala integrationen 
eller att det går att bygga bort segregationen så att attraktionskraften ökar. Ett exempel är den 
aktuella detaljplanen, som antogs 2010, men som fortfarande har svårt med försäljningen 
av de småhus som planen ger utrymme för – och detta trots den bostadsbrist som SBK 
ovan pekar på i Göteborg. (Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 16. Program för 
Biskopsgården, 2007, s. 5, 8) 
  

 
Att flytta ”ooattraktiva” individer 
 
En risk med förbättringsarbeten i utsatta områden är att socialt svaga grupper i området 
kan komma till att tvingas flytta efter upprustningarna, då exempelvis 
renoveringskostnader läggs på hyran, känslan av tillhörighet försvinner, eller att priserna 
på boendet stiger i takt med efterfrågan (Fung, 2000, s. 632).  
      Detta kan tolkas på flera sätt, dels som att grupper som inte passar in i de allt mer 
attraktiva områdena får ge plats åt grupper med starkare ekonomiska resurser. Men Fung 
menar även att problem många gånger kan utgöras av kriminella grupper e.d. där 
problemet ofta består i en samling företeelser som tillsammans ger upphov till negativa 
spiraler inom områden. Genom att ändra vissa av dessa parametrar menar Fung att ett 
område kan förbättras avsevärt utan att ett annat område förvärras. Detta eftersom 
samma sammansättning av förutsättningar inte lär återfinnas på andra platser (Ibid). 
      Även Sjöholm identifierar detta dilemma, och säger att även svaga grupper i 
samhället måste bo någonstans. Hon menar att det inte är ett problem att dessa individer 
bor kvar i stadsdelen, men understryker vikten av att lyfta området i stort så att även 
andra grupper av populationen vågar flytta in i till området och skapa någonting nytt. 
Detta resonemang återspeglas även i medborgargruppens material, som visar en social 
medvetenhet genom att föreslå boenden för några av de svagaste grupperna inom 



stadsdelen. Sammantaget talar detta emot att vad Fainstein ser som en risk med lokalt 
inkluderande medborgargruppers NIMBY-effekt (Medborgargruppens presentation, 
2006, slide 84. Bilaga 1, s. 9).  
 

 
2.4 Inflytande och legitimitet genom 
deltagandeprocesser 
 
 
”The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it 
is good for you.” – Arnestein, 1969, s. 216 
 
Citatet ovan inleder artikeln och menar att även om 
deltagandet är en av hörnstenarna i demokratin, så är 
de styrande inte intresserade av att ge upp makt till de 
som generellt sätt exkluderas från beslutsprocessen. 
Detta då deltagarna kan sätta press på förändringar av 
maktstrukturer till ledarnas nackdel. Arnstein menar 
dock att medborgardeltagande är det medel genom 
vilket exkluderade medborgargrupper ska ha 
möjligheten att förändra maktstrukturer så att de i 
framtiden kan inkluderas i beslutsfattandet (Arnstein, 
1969, s. 216). 
I detta kapitel besvaras uppsatsens fjärde och sista 
frågeställning om vilka av medborgargruppens frågor har fått 
genomslag i den  
aktuella planprocessen och introducerar  
begreppet legitimitet. 

 Bild 7. Fransk studentaffisch från 1969 
I participate, you participate, we (…)  
they profit   

 
2.4.1. TEORI 
Legitimitet i planeringen 
 
Legitimitet 
 
Legitimitet är en ”(…) process genom vilken makt inte bara är institutionaliserad utan främst ges en 
moralisk grund.” Legitimitet och validitet kan även ses i relation till varandra där validiteten 
av exempelvis ett styre ökar i och med att handlingar styrs av vad som anses bringa mest 
legitimitet till ett beslut. Något som varit legitimt kan även förlora sin legitimitet 
(”Legitimacy” [www] Oxford Reference Online).  



 
Enligt Bond et al är legitimitet en för kommunikativ planering viktig funktion, där 
deltagandeprocesser exempelvis kan medverka till att kommunala beslut kan vinna 
legitimitet hos medborgarna. Även om frågor om jämlikhet och effektivitet alltid 
uppkommer i samband med deltagandeprocesser, menar Bond et al att det är viktigt att 
offentliga myndigheter har förmågan att se förbi lokala maktstrukturer till förmån för 
olikheter inom samhället (Bond, 2007, s. 469).  
      Både Currey och Forester menar att planerares arbete inom den offentliga sektorn är 
mer komplex än den inom privat sektor, då antalet viljor och behov att tillgodose är fler. 
Detta menar Curry gör det svårt för kommunikativ planering att uppnå legitima beslut, 
även genom kommunikativa planeringsprocesser. Olika nivåer i samhället, så som: 
regionala, kommunala och lokala, kan nämligen ha olika mål och uppfattningar om vad 
som bör göras, och kommer således även ha olika syn på legitimiteten av olika beslut. 
Detta menar Currey dock i sig är legitimt inom ramen för det demokratiska samhället, då 
olikheterna karaktäriserar lokala skillnader (Currey, 2012, s. 15. Forester, 1989, s. 4).  
Arnstein varnar dock för att makthavare på olika sätt kan utnyttja medborgardeltagande 
för att ge sken av att deras handlingar eller beslut är mer legitima än de egentligen är. 
Detta exempelvis genom att anställa individer ur exkluderade, eller från makthavaren 
åsiktsmässigt avvikande, grupper för att deltagandegruppens syfte ska ge sken av att ha 
ett bredare stöd än vad som egentligen är fallet, och på så vis även vinna legitimitet i sina 
handlingar (Arnstein, 1969, s. 218). 
 
 
Deltagande och inflytande 
 
Synen på deltagandeprocesser kan ofta skilja sig åt mellan olika aktörer inom samma 
process, där några anser att deltagandet ska resultera i inflytande i planprocessen, medan 
andra ser deltagandeprocessen som ett medel för att uppmuntra ett aktivt medborgarskap 
och ge kunskap om planerings- och beslutsprocesser (Angevall et al, 2000, s. 112. 
Khakee, 2000, s. 23-24).  
       
Arnstein, Fainstein och Innes et al pekar samtliga på problem med att 
deltagandeprocesser ofta utlovar, eller ger sken av att uppbåda, mer inflytande än vad 
som senare infrias. Detta kan delvis leda till frustration bland deltagarna, att existerande 
exkluderande maktstrukturer bibehålls, att det lokala styret tappar sin legitimitet etc. 
Arnsteins A Ladder of Citizen Participation var tidig med att peka på detta dilemma, och 
visar tydligt att olika medverkandeformer och maktstruktur påverkar hur mycket 
inflytande deltagandet genererar.  Fainstein menar vidare att det är svårt för 
medborgargrupper att få gehör för sina förslag i konkurrensen mot centralt fattade 
beslut, och att även de fall då planförslag utformas tillsammans med deltagandegrupper 
är svårt att garantera planernas implementering och att resultatet från kommunikativa 
planeringsprocesser således tenderar bli symboliska (Arnstein, 1969, s. 216-217. 
Fainstein, 2000, s. 455, 460. Innes et al, 2004, s. 419).  
      Innes et al menar att ett stort dilemma med oinfriade förväntningar är att det 
förändrar medborgarnas syn på staten, att det förminskar förtroendet för de styrande, 



och tron på att deras röster kan göra någon skillnad i samhället (Innes et al, 2004, s. 419). 
Enligt Putnam, som förespråkar horisontella strukturer för att öka förtroende och socialt 
kapital, har individer mindre benägenhet att följa lagar i toppledda organisationer då de 
känner sig oförmögna att påverka sin omgivning. Detta leder till ineffektiva samhällen då 
människor inte känner förtroende för varandra och således inte heller är benägna att 
inleda samarbeten sinsemellan (Putman, 1996, s. 140-141, 219) 
 

 
2.4.2. FALLSTUDIE 
Medborgargruppens inflytande i planprocessen 
 
Medborgargruppens omfattande material innefattar både frågor som kan, och inte kan, 
hanteras inom PBL planprocess. Medborgargruppen material är således inte format efter 
vad som kan regleras inom detaljplaneprocessen, utan hur de anser att stadsdelen ska 
utvecklas. Först redovisas medborgargruppens genomslag i programmet och sedan i 
detaljplanen. Vidare beskrivs andra kanaler i anslutning till detaljplaneprocessen som 
påverkat medborgargruppens genomslag. 
 
 
Genomslag av medborgargruppens förslag i programmet 
 
Frågor från SBK och Bo Bra Biskopsgården 
De förslag som fått störst genomslag i 
programmet är de som svarar direkt till SBK 
egna fråga till medborgargruppen om var nya 
bostäder skulle byggas, där det finns en stark 
korrelation mellan de geografiskt definierade 
förslag som medborgargruppen angett om 
nybyggnation och implementerade förslag i 
programmet. Även bevarande har i stor 
utsträckning respekterats, även om en plats 
som medborgargruppen ville bevara som 
Naturpark, istället föreslogs som 
bebyggelseområde i 
programsamrådshandlingen. Efter kritik från 
såväl sakägare, som medborgargruppen och 
kulturnämnden fick platsen dock dras 
tillbaka. (Medborgargruppens presentation, 
2006, slide 87. Program för Biskopsgården, 
2007 s. 62. Samrådsredogörelse – program, 
2006, s. 3)   

Bild 6. Föreslagna platser för bebyggelse, samt  
förändringar sedan samrådshandlingen, i Program 
för Biskopsgården 



 
Även Bo Bras tilläggsfråga om vilken sorts bebyggelse som lämpar sig på de olika 
platserna får relativt gott inflytande. De platser som medborgargruppen själva pekat ut 
för om- eller tillbyggnationer får däremot inget genomslag i programmet. 
 
 
Strukturella frågor och lösningar  
Exempel på frågor som inte kunde tillgodoses inom Medborgargruppens behandlade 
frågor om, upplåtelseform och boendetyper som seniorboende och en ny 
egnahemsrörelse, platser och byggnader för aktiviteter så som fritidsgård och 
skateboardramp, samt mer politiskt inriktade satsningar som socialt boende etc. Inga av 
dessa frågor fick dock något genomslag i programmet.  
      Strukturella problem och lösningar är exempel på frågor som främst uppstod ur det 
öppna arbetssättet, och inte på grund av uppgiftens huvudtema, och handlade 
sammanfattningsvis om: ekonomiska intressen styr, segregation, enkelriktat bostadsbestånd och 
otrygghet.  
      Gentemot medborgargruppens ofta ganska direkta kritik, förhåller sig SBK, relativt 
neutralt till de utpekade problemen och orsakssambanden. Genom de externa källor och 
teman som beskrivs i programmet talar indirekt om vilka huvudsakliga problem SBK och 
byggnadsnämnden tillkännager. Således kan det uttolkas att parterna har en likartad 
grund i avsikt av att: segregation är ett problem för området, att områdets utsatthet gjort 
det ointressant för ekonomiska intressen att satsa inom stadsdelen, att det finns barriärer 
mellan stadsdelen och staden i övrigt och att stadsdelen lider av otrygghet. 
      Det går även att tolka att gruppen och SBK delar målsättningar i frågan om: att det är 
önskvärt att förändra bilden av stadsdelen samt att boendekarriär och attraktivitet är 
eftersträvansvärt. 
      Dessa kärnvärden återspeglas i att medborgargruppen även får genomslag i: frågan 
om ett mer varierat bostadsbestånd, att bygga vid otrygga hållplatser, torg och parker etc.  
      Även vad gäller den historiska skildringen överensstämmer vissa frågor så som att 
SBK skriver att: ”Arbetskraftsinvandringen på 50- och 60-talet gav Biskopsgården en viss 
invandrarprägel, men andelen yrkesverksamma och medelinkomsten var högre än snittet. Från att ha 
haft gott anseende förvandlades sedan stadsdelen till ett lågstatusområde, med stora sociala problem. 
Resursstarka hushåll lämnade stadsdelen.” Något som medborgargruppen uttryckt som att ”I 
takt med att invandrare flyttade in började svenskar flytta ut” (Medborgargruppens bilaga, 2006, 
s. 15. Program för Biskopsgården, 2007, s. 17) 
      Andra frågor som varit viktiga för medborgargruppen hanteras däremot inte alls i 
programmet. Detta rör exempelvis: den starka kritik mot en avsaknad politisk styrka och 
handlingskraften i området, samt problemen med vinstdrivna bostadsbolag, att öka 
antalet fastighetsägare, att se till att mindre vinstinriktade bostadsbolag etablerar sig i 
området, att blanda och utvidga antalet olika upplåtelseformer etc. vilket inte alls hanteras 
i programmet  
      Även frågor av mer social karaktär som att förbättra skolan, anlägga en närpolis och 
anordna lokaler för fritidsaktiviteter är helt frånvarande i programmet 
(Medborgargruppens bilaga, 2006. Medborgargruppens presentation, 2007. Program för 
Biskopsgården, 2007)  



Detaljnivån i programmet 
De frågor som hanterar detaljerade ingrepp i stadsdelen så som utformning interiör och 
exteriört, placering, materialval etc. har över lag fått ett litet eller inget genomslag i 
programmet. I de fall då detaljerade förslag relateras till mer generella problem så som 
husens placering eller utformning för att skapa trygghet, har de i viss mån fått genomslag, 
men då i generella termer. 
 
Sammanfattningsvis har medborgargruppen främst fått genomslag i de frågor som ligger 
närmast SBK ursprungliga fråga om var nya bostäder skulle byggas. Sedan kan ett visst 
genomslag även återfinnas i andra både strukturella frågor och förslag till lösningar av 
dessa, så som att definiera både trygghet och bebyggelseform samt kärnvärden kring 
stadsdelens utveckling och således arbeta för att förbättra dessa mer konkret. Två för 
gruppen väldigt viktiga frågor, dels kring ett aktivt politiskt arbete i stadsdelen, och dels 
kring upplåtelseform, hanteras dock inte inom programmet. Detaljerade frågor om 
material och utformning av hus, innergårdar e.d. samt frågor kring hur den sociala 
situationen kan förbättras såväl för individer som grupper omnämns inte i programmet.  
 
 
Genomslag av medborgargruppens förslag i detaljplanen 
 
Detaljplanen är ytterst ett juridiskt bindande dokument som styr användningen av mark- 
och vattenområden samt utvecklingen av bebyggelse. De dokument som ingått i den 
kvalitativa innehållsanalysen är den antagna plankartan, planbeskrivningen och 
genomförandebeskrivningen.  
 
Platsen för Detaljplan för bostäder 
mellan södra och norra Biskopsgården 
beskrivs av medborgargruppen som 
otrygg och ful i sin östra del vid 
spårvagnshållplatsen 
Önskevädersgatan. Platsen anses 
lämplig för bebyggelse av småhus, 
radhus, parhus, fyrfamiljhus eller 
villor som ska bygga ihop Norra 
med Södra Biskopsgården och 
sträcka sig ner mot 
Önskevädersgatans hållplats. I 
branta områden föreslås      Bild 4. Detaljplaneområdet 
terrasshus eller suterräng- 
bebyggelse. Medborgargruppen föreslår även utbyggnation av ny egnahemsbebyggelse.  
      Bostäderna ska vara trygga, säkra, handikappanpassade och ekologiska. På gränsen till 
området, i nordväst, finns också önskemål om bebyggelse med radhus för barnfamiljer 
och en lekplats. Bebyggelsen ska anpassas efter den vackra naturen och existerande 
promenadvägar ska bevaras (Medborgargruppens bilaga, 2006, s. 13. Medborgargruppens 
presentation, slide 57, 59-60, 71-73, 77, 101) 



I detaljplanen beskrivs området som ett av medborgargruppens prioriterade områden, 
vilket även får stöd av Sjöholm. Syftet med detaljplaneområdet beskrivs generellt som att 
det ska: höja områdets status, främja integration och möjliggöra boendekarriär, vilket 
ligger i linje med medborgargruppens generella önskemål för området. 
Medborgargruppen får vidare genomslag i flera av de konkreta förslag de haft för platsen 
i avseende på: hustyper, grönstruktur och lekplatser, upplåtelseform i avseende av 
bostads- och äganderätt. Däremot får de inte genomslag för önskan om en variation av 
upplåtelseform även inom den nya bebyggelsen, eller för att bygga ekologiskt. Även 
trygghetsfrågor vilka medborgargruppen utpekats som extra viktiga på platsen får 
genomslag i form av en ny, tillgänglig, gångväg och bostäder närmre hållplatsen som ska 
vända sig mot gångvägen, för att som programmet uttrycker det: se och bli sedd 
(Detaljplan för bostäder mellan södra och norra Biskopsgården, antagandehandling 2010; 
Genomförandebeskrivning, Plankarta och Planbeskrivning. Bilaga 1).  
 
Sammanfattningsvis har gruppen fått igenom många av sina konkreta förslag kring den 
nya bebyggelsen inom detaljplanens område, men detaljplanens begränsade 
genomförandeområde gör det svårt att följa upp mer strukturellt betingade frågor om 
segregation och ekonomiska strukturer.  
      Vidare är det svårt att förutspå om detaljplanens syfte kan, eller kommer, uppnås 
genom planen. Detta dels för att de fysiska strukturerna fortfarande inte kommit på plats, 
men även för att det bara är detaljplanens plankarta som är juridiskt bindande medan 
planbeskrivningen där de flesta av medborgargruppens frågor återspeglas inte har en 
juridisk verkan.  
 
 
Vidare uppföljning av medborgargruppens förslag 
 
Trots att det var flera frågor som medborgargruppen inte fick gehör för i programmet, 
menar Sjöholm att dessa inte arbetats fram förgäves. Sjöholm har arbetat med 
dialogarbeten i stadsdelen under 30 års tid, och bygger ständigt vidare på sitt bibliotek av 
boendes åsikter och förslag kring Biskopsgårdens utveckling. Hon menar att resurser för 
insatser i stadsdelens fysiska miljö ofta är bundna till en kort och specifik tidsram, och att 
det då är behändigt för henne att kunna gå tillbaka till gamla dialogprocesser som 
indikerat olika behov, för att kunna utforma insatser i enlighet med stadsdelens boendes 
åsikter och behov. Förslag om aktivitetshus för de unga, odling och skateboardramp var 
samtliga förslag som inte alls omnämndes i Program för Biskopsgården, men som senare 
verkställts genom andra projekt i stadsdelen vilka Sjöholm varit involverad i. Sjöholm är 
även noga med att lämna vidare medborgarnas åsikter och underlagsmaterial till andra 
aktörer som är med att utveckla eller utforma stadsdelen så att de har möjlighet att ta del 
av de boendes åsikter och plocka ur guldkornen för just sina uppgifter (Bilaga 1, s. 5-6, 
12-13).  
 
 

  



2.4.3. ANALYS 
Olika vägar till inflytande och legitimitet  
 
Det finns flera olika faktorer som kan ha påverkat medborgargruppens genomslag i 
planprocessen. De faktorer som behandlas i denna diskussion är dels de begränsningar 
som detaljplanen har som plandokument och vilka möjligheter som kan öppnas genom 
andra avtal knutna till exploateringen. Vidare diskuteras SBK syfte till att involvera en 
medborgargrupp och hur medborgargruppens inflytande kan tolkas enligt Arnsteins A 
ladder of citizen participation.  
 
 
Detaljplanens lagstyrda begränsning enligt PBL 
 
En tydlig begränsning för medborgargruppen är detaljplanens ramverk i PBL och 
Boverkets riktlinjer. Detaljplanen reglerar ytterst användningen av mark- och 
vattenområden samt bebyggelse, och ska säkra en långsiktig och hållbar 
samhällsutveckling. En detaljplan får inte heller vara mer detaljerad än vad som är 
nödvändigt för att uppfylla planens syfte (PBL (1987:10) 5 kap. 2 §. PBL (2010:900) 4 
kap. 32 §. PBL (1987:10 och 2010:900) 1 kap. 1 §). Detta delvis eftersom: detaljplanen 
ska vara av långsiktig karaktär, inte får riskera knytas till specifika projekt, inte ska stå i 
vägen för användningen av ny teknik och inte får hindra den fria konkurrensen (PM om 
bestämmelser i Detaljplan, 2008, s. 7-8. Minimikrav och detaljeringsgrad [www]).  
       Lagstiftningen kan således förklara varför många av medborgargruppens förslag inte 
fått genomslag. Detta exempelvis frågor på detaljnivå så som kring typ av 
ventilationssystem e.d., men även frågor om förändringar i existerande bebyggelse, så 
som att slå samman små lägenheter till större etc. (Medborgargruppens presentation, 
2006.).  
 
Ett av de förslag som medborgargruppen fått tydligast nej till i programmet är frågan om 
upplåtelseform. SBK menar i programmet att ”Upplåtelseformer, alltså hyresrätt eller 
äganderätt, styr inte programmet och byggnadsnämnden över” (Program för Biskopsgården, 2007, 
s. 5). Detta stämmer så till vida att upplåtelseform inte ska regleras i detaljplan, vilket 
PBL-kommittén inte heller har för avsikt att ändra på även om förslag om lagändring 
från bl.a. socialdemokraterna tidigare lyfts upp. Men det finns ett annat medel, vilket 
även PBL-kommittén hänvisar till, nämligen att: “Inriktningen när det gäller det faktiska 
bostadsbyggandet bör som hittills ske med stöd av andra styrmedel, t.ex. genom avtal i samband med 
markanvisning.”  (Civilutskottet betänkande 2009/10:CU25 [www]).  
 
 
Markanvisningar  
 
Några av de frågor som frågor som medborgargruppen lyfter och som inte på ett 
tillfredsställande sätt kan tillgodoses inom detaljplanen, kan lösas genom olika typer av 
avtal, exempelvis markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal är ett sätt för kommunen, då 



den är ägare av mark, att genom avtal sätta krav på hur marken ska användas, bebyggas 
etc. under och efter exploateringen (Savityté, 2011, s. 10). Markanvisningsavtal kan styra 
vilka energikällor och uppvärmningssystem som tillåts, samt bebyggelsens 
upplåtelseform, finansiella villkor och frågor kring bebyggelsens utformning 
(Miljöbyggprogram Syd, 2009:1, s. 5-7. Planer som styrmedel, 2010, s. 9, 53, 85).  
      Eftersom större delen av stadsdelens obebyggda mark är kommunägd behöver 
detaljplanens juridiska gränser således inte utgöra de yttersta begränsningarna för 
medborgargruppens genomslag i planprocessen (Genomförandebeskrivning, 2009, s. 2). 
 
Göteborgs Stad arbetar med markanvisningar och använder definitionen: ”En 
markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få 
förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse inom visst 
markområde som staden äger. 
      Fastighetsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisning för aktuellt projekt. Därefter 
upprättas ett markanvisningsavtal där intressenten förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för 
markanvisningen” (Anvisning av mark för bostäder, 2010, s. 3). 
      Parallellt med den aktuella detaljplanen tecknades markanvisningsavtal med tre 
bostadsbolag. Avtalen fastställer att bostäderna ska upprättas som bostadsrätter eller 
äganderätter och kvartersmark som äganderätt. Vidare återfinns även de riktlinjer för 
miljöanpassning av bostäder som finns i detaljplanens planbestämmelser i avtalet, men i 
svagt preciserade former vilket försvårar implementeringen. Kommunen förbehåller sig 
även rätten att uppföra byggnader för gruppbostad och förskola (Markanvisningsavtal till 
Skanska, Riksbyggen och Sverige Hem, 2008, s. 1-2).  
      Senare har Göteborgs Stad dock upprättat mer hållfasta riktlinjer och policys genom 
skriften Miljöanpassat Byggande Göteborg som numera brukar användas inom 
markanvisningsavtal (Miljöanpassat Byggande Göteborg, 2009. Planer som styrmedel, 
2010, s. 85).  
 
 
Syftet med medborgargruppens arbete 
 
Stadsbyggnadskontoret valde att skapa en medborgargrupp för att upprätta en dialog och 
samsyn med brukare samt för att bredda informationsunderlaget och skapa en demokratisk 
genomskinlighet (Program för Biskopsgården, 2007, s. 34). Parallellt med detta är ett annat 
av SBK mål att ”(…) öka medborgarnas aktiva deltagande och inflytande i samhällslivet, om sin 
stadsdel och om planering genom demokratisk genomskinlighet” (Ibid).  
      I Program för Biskopsgården står det tydligt att medborgardeltagandet inte förändrar 
beslutsprocessen i avseende av programmet, att medborgargruppen inte fattar några 
beslut utan är rådgivande i planprocessen genom det underlagsmaterial som tas fram för 
SBK (Ibid). Sjöholm beskriver även hon att medborgargruppen varit medveten om att de 
deltagit för att bidra med sin lokala kunskap vilken planerare på SBK saknar. Vidare säger 
hon att gruppen redan tidigt i processen försäkrades att förändringar från deras 
underlagsmaterial till de färdiga plandokumenten skulle rapporteras tillbaka till gruppen 
(Bilaga 1, s. 9).  
 



Eftersom gruppens syfte varit att ta fram ett underlagsmaterial till SBK och inte att aktivt 
delta varken i framtagandet av programmet eller i beslutsfattandet, har gruppen haft en 
rådgivande, och inte beslutsfattande, roll, vilket Sjöholm även menar att gruppen i sitt 
arbete varit medvetna om.  
  
 
Inflytande och makt enligt Arnstein 
 
Sherry R. Arnstein skrev 1969 artikeln ”A ladder of citzen participation” och även om 
artikeln har många år på nacken, så är den fortfarande välciterad inom forskningsvärlden. 
Bond et al menar att detta beror på att dilemman med manipulativa processer är lika 
aktuella idag som för 40 år sedan (Bond et al, 2007, s. 462. Innes et al, 2004, s. 420).  
 
Arnestins stege delas in i tre kategorier med sammanlagt åtta underkategorier, eller steg. 
De tre överordnade kategorierna är Nonparticipation, Degrees of tokenism och Degrees of 
Citizen Power. Eftersom Citizen Power kräver att medborgargruppen har någon form av 
beslutsfattande position i en process kan denna kategori direkt räknas bort då föregående 
avsnitt sammanfattat att gruppen har en rådgivande funktion vilken inte förändrar 
beslutsfattandet i planprocessen.  
      Om vi istället ser till den nedersta delen 
av stegen, Nonparticipation, så syftar 
kategorin snarare till att makthavare ska lära 
deltagarna vad de ska tycka, än att 
makthavare lyssnar till vad deltagarna själva 
har att säga. Jag anser att den metodologi 
som SBK valde att utgå ifrån i arbetet med 
medborgargruppen, Open Space 
Metodologin, tydligt visar att kommunen 
eftersträvade en öppen process där 
deltagarna själva fick möjlighet att sätta upp 
teman att arbeta efter. Som beskrivs i kapitel 
3 fanns vissa implikationer med 
metodologins applicering på arbetet med 
gruppen, exempelvis att projektledare för 
medborgargruppen bistod med material 
som kan ha färgat deltagarnas åsikter e.d., 
men gruppens arbetssätt kan ändå   Bild 8. A ladder of citizen participation 

anses vara så pass öppet att även de två  
nivåerna av Nonparticipation räknas bort. 
      Kvar finns då tre nivåer av Tokenism, vilket närmast kan översättas till grader av 
symboliskt deltagande, informing, consultation och placation. På trappsteget informing får 
medborgare kunskap om sina rättigheter och skyldigheter vilket är ett viktigt steg i att 
utveckla ett bra medborgardeltagande, men informationen är enkelriktad och deltagarna 
inte får möjlighet att själva uttrycka sina förslag. Medborgargruppen i Biskopsgården var i 
väldigt stor utsträckning del i en dubbelriktad informationsväg, vilket gör att vi klättrar 



ett steg på stegen. 
      Conslutation, eller konsultation på svenska, karaktäriseras av att makthavare försöker 
få beslut att verka mer legitima än de egentligen är genom att visa på ett stort deltagande 
under former som möten, undersökningar e.d. Deltagarna får dock varken inflytande 
över besluten, gehör för sina åsikter eller uppnår någon förändring till sin fördel. 
Arnstein menar att medborgarna således deltar i deltagandet. Dels på grund av att 
deltagandet på detta steget fortfarande är av en relativt enkelriktad karaktär, att de 
beskrivna medverkandeformerna inte stämmer överens med den aktuella 
medborgargruppen samt att medborgargruppen i Biskopsgården fått större genomslag än 
vad som beskrivs i consultation är även denna grad av deltagande för låg för den aktuella 
medborgargruppen.  
       Placation är den nivå på Arnsteins stege som bäst överensstämmer med 
medborgargruppens deltagandeprocess. Arnstein pekar på att deltagandets inflytande på 
denna nivå är begränsat till att ha direkt insyn i beslutsprocessen, vilket även är ett av 
syftena när SBK vill skapa en demokratisk genomskinlighet genom medborgargruppens 
deltagande. Medverkande i deltagandeprocessen kan på denna nivå börja inverka på 
beslut, även om den symboliska egenskapen fortfarande är dominerande eftersom 
deltagarna enbart kan få genomslag för sina idéer och förslag i den utsträckning som de 
styrande anser lämplig. Sammantaget menar Arnstein att deltagarna förblir planerade för, 
snarare än att de själva planerar (Arnstein, 1969). 
 
 
Legitimitet och förtroende i den lokala kontexten 
 
Som uppsatsen beskrivit är Sjöholm mån om att följa upp de åtgärder en dialogprocess 
beslutat om. Arnstein, Fainstein och Innes et al menar att genomförandet av 
deltagandeprocessers förslag är viktiga för såväl förtroendet för deltagande i samhället 
och för legitimitet av samhällets beslut. Även för Sjöholm är genomförandet av projekt 
en viktig fråga både för förändring i stadsdelen och för deltagarnas förtroende för 
dialogarbetet i sig. Hennes kontinuitet inom dessa frågor, och långa erfarenhet av arbete i 
stadsdelen, har resulterat i att de boende byggt upp ett förtroende för nätverket – samt 
att dess beslut anses legitima av stadsdelens boende. Ställningen kräver dock 
kontinuerligt arbete och uppföljning (Arnstein, 1969, s. 216-217. Fainstein, 2000, s. 455, 
460. Innes et al, 2004, s. 419). 
      Fung menar att en institutionalisering av deltagandet förbättrar den kontinuerliga 
dialogen mellan medborgare och det lokala styret, samt ger upphov till en varaktig 
relation och förtroende mellan olika aktörer. Idépunkten och Bo Bra Biskopsgården kan 
anses vara en sådan punkt som är öppen för de boende och på olika nivåer arbetar med 
att förverkliga och möjliggöra deras idéer (Fung, 2001, s. 615-616).  

  



Kapitel 3. 
Resultat och slutsatser 
 
Slutsatserna i denna uppsats grundar sig på ett empiriskt fall i Biskopsgården, vilket inte 
är tillräckligt för att utifrån fallet dra några generella slutsatser. Däremot kan den 
teoretiska grund och de begrepp som uppsatsen vilar på vara behjälpliga i att tolka hur 
framgångsrik den aktuella deltagandeprocessen varit.  
 
 
Detaljplanprocessen dåligt anpassad efter medborgarperspektivet  
 
Trots att medborgargruppen deltog i arbetet med att framställa en detaljplan, vilket är en 
relativt stel process som ytterst styrs av lagstiftningen i PBL, valde SBK att 
deltagandeprocessen skulle utformas efter den fria Open Space metodologin. Detta utgör 
en ständigt återkommande kontrast i det empiriska materialet, där medborgargruppen 
framställt ett underlagsmaterial med förslag för att förbättra stadsdelen som helhet, 
medan SBK arbetat fram ett plandokument. Byggnadsnämndens beslut att skapa ett 
gemensamt program för hela stadsdelen gjorde det dock enklare för SBK att framställa 
en mer beskrivande och mångfacetterad utvecklingsplan, som bättre kan relateras till 
medborgargruppens perspektiv på utveckling. För att skapa en så enhetlig bild som 
möjligt av medborgargruppens genomslag i planprocessen har både Program för 
Biskopsgården, en av de efterföljande detaljplanerna och till den kopplade 
markanvisningsavtal studerats. Utöver detta har intervjun med Sjöholm gett en fördjupad 
bild av andra projekt med samband till medborgargruppens arbete som genomförts i 
stadsdelen.  
       
 
Sjöholm, en eldsjäl som lägger grunden för legitimitet i den lokala kontexten 
 
Flera av medborgargruppens förslag har en social underton, exempelvis: uppförande av 
fritidsgård, skateboardsramp och seniorboenden, vilka snarare kräver en politisk vilja och 
ekonomiskt stöd än en detaljplan för att förverkligas. Som beskrivs i avsnitt 2.4. om 
legitimitet är det av högsta vikt att deltagandeprocesser följs upp och får den 
uppmärksamhet och det genomslag som utlovats för att skapa, och bibehålla, förtroende 
bland de boende. Eftersom det material som medborgargruppen producerade var så 
mycket mer innehållsrikt än vad SBK kunde hantera inom ramen för 
detaljplaneprocessen, har Bo Bras processeldare Margareta Sjöholms haft en viktig roll i 
kontakten och genomförandet av de boendes önskemål. Hon har under 20 år arbetat 
med dialogarbeten i samma stadsdel, tycker det är viktigt att vara närvarande på i de 
boendes vardagsliv både i sitt yrkes- och vardagsliv och kan beskrivas som något av en 
eldsjäl på platsen. Genom sin ihärdighet och översikt över stadsdelens utvecklingsarbete 
har hon förmågan att positivt överraska boende som är skeptiskt inställda till 
deltagandeprocesser då hon lever upp till sitt ord och tar de boendes åsikter på allvar. 



Sjöholm är även noggrann med att kommunicera och återkoppla med deltagare så att de 
vet varför eventuella förändringar har uppstått och hur de kan agera vidare. Således 
skapar deltagandet kunskap om såväl planprocessen som det demokratiska systemet.  
      Att de boende i Biskopsgården verkar utgå från att Idépunkten och Bo Bra gör ett 
för stadsdelen gott arbete, tyder på att de har en stark legitimitet i området. Sjöholms 
inställning om att deltagandet ska ske på den generella planeringens premisser gör det 
även enklare för medborgarprocesserna att få sina förslag genomförda, vilket vidare 
bidrar till en positiv spiral i avseende på förtroendet och legitimiteten.  
      Att många av deltagandeprocessernas förslag tycks få genomslag kan delvis förklaras 
med Sjöholms strävan efter att de projekt som de boende deltar i följer högre 
planeringsnivåers riktlinjer, och inte tvärt om. Detta är även fallet i den aktuella 
planprocessen, där genomslaget är som störst ju närmre medborgargruppens förslag är 
de ursprungliga frågorna som ställts till dem i deltagandeprocessen.  
 
 
Inkludering och konsensus  
 
Sjöholms långa erfarenhet och arbete i stadsdelen har även varit viktig för att skapa 
inkluderande processer, och som Bond et al uttrycker sig: ”prevent those ’not present’ from 
beeing absent”, (2007, s. 451) då hennes erfarenhet har fört in perspektiv från flera tidigare 
dialogprocesser i projektet. Det är dock svårt att avgöra hur mycket den aktuella 
medborgargruppens förslag styrts av det underlagsmaterialet Sjöholm presenterat för 
gruppen. Sjöholms strävan efter genomslag för deltagarna präglar på många sätt hennes 
arbete, som vid ett tillfälle uttrycker att ”Vi kan inte ha mer framtidsdrömmar, vi måste kunna 
göra någonting med dessa drömmarna. Så att dom som har varit med kan få ta del av det” (Bilaga 1, 
s. 5). Genom sin centrala plats i de nätverk som arbetar med utvecklingsarbeten i 
stadsdelen, har hon kunskap och information om aktuella projekt. En anledning till att 
hon väljer att, som hon säger ”leda dom lite in i tankar som vi har haft förut, utvecklingstankar, 
förvalta park och natur och fastighetsägarnas tankar kring utveckling i den här processen” kan vara 
just för att hon är medveten om att gruppens förslag har större chans att bli genomförda 
om de ligger i linje med stadsdelens arbete och utvecklingsplaner (Ibid. s. 5). Även om 
gruppen inte i alla avseenden varit enhetliga i sitt underlagsmaterial, kan en viss grad av 
konsensus anses ha uppnåtts genom processen vad gäller utvecklingsinriktning. 
Deltagargruppen som är rådgivande utan något delegerat beslutsfattande, kan enligt 
Arnstein och Fainstein inte förändra de maktstrukturer som finns i samhället (Arnstein, 
1969, s. 216-217. Fainstein, 2000, s. 457-58). Enligt kapitel 2.4.3. och Arnsteins a ladder of  
citizen participarion befinner sig medborgargruppen på steget under de beslutsinriktade 
deltagandeformerna, varpå de kan få viss genomslag för sina idéer – men bara om 
existerande maktstrukturer tillåter det.  
 
 
  



Kapitel 4. 
Avslutande diskussion 
 
Uppfattningar om orsak och verkan 
 
Medborgardeltagandet har fler positiva konsekvenser än de förankrande i grader av 
inflytande och inkludering i samhället. Madanipour pekar på att deltagandet som aktivitet 
i sitt lokalsamhälle ger upphov till sociala nätverk och en känsla av ägande mellan de 
boende. Delvis kan därmed grunden till medborgargruppens förslag om att stadsdelen 
behöver fler bostads- och upplåtelseformer ifrågasättas. Detta då motivet varit att minska 
genomflyttningen i stadsdelen genom att möjliggöra boendekarriär inom området, men 
då Madanipour pekar på möjligheten att minska genomflyttningen i stadsdelen genom 
deltagandeformer som skapar en känsla av ägande, väcks således en viktig fråga i analysen 
av det empiriska materialet: nämligen hur gruppens orsakssamband ska hanteras. I 
förlängningen är det, förutsatt att Madanipours forskning stämmer och mer aktivt skulle 
kunna appliceras på Biskopsgården, således möjligt att minska genomflyttningen även 
utan att skapa fler upplåtelseformer. I relation till kapitel 2.3 resonemang om attraktivitet 
som en tankefigur i både SBK och medborgargruppens material, betyder det att den 
trygghet, stabilitet, nätverksbyggande och utveckling som i det empiriska materialet 
önskas uppnås genom att mer resursstarka medborgargrupper flyttar till området, även 
skulle kunna uppnås genom att istället bygga upp sociala nätverk mellan de boende för 
att förändra stadsdelen. Utan att förespråka just de metoder som Madanipour pekar på i 
sin forskning, är frågan om de orsakssamband som gruppen bygger sitt arbete på 
stämmer, och vidare hur materialet ska hanteras i efterföljande planering. Ska förslagen, 
eller andemeningen av förslagen, efterlevas? I det här fallet kan dock tankefiguren om 
attraktivitet spåras tillbaka till såväl Bo Bra i Biskopsgårdens syfte som SBK andemening i 
programmet, varpå det förmodligen inte är medborgargruppen ensamma som är grunden 
till alla de orsakssamband som presenteras i materialet.  
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