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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att redovisa och diskutera planeringsprocessens förhållande till 

begreppet social hållbarhet, samt beskriva olika demokratimodeller och dimensioner av 

social hållbarhet. Vidare är syftet att undersöka hur olika aktörer i projektet Fjordbyen 

i Oslo arbetar med och tar hänsyn till olika aspekt av hållbarhetsdimensionen. 

Arbetet bygger på en forskningsöversikt över relevant planeringsvetenskaplig litteratur 

kombinerat med en fallstudie över Fjordbyen i Oslo där metoderna innehållsanalys och 

intervju användes. Den teoretiska översikten gjordes för att skapa ett 

underlagsmaterial för analys av fallstudiens empiri, genom skapandet av 

analyskriterier. 

Analysen visar att social hållbarhet spelar en viktig roll både för kommunen och privata 

aktörer, men att det finns svårigheter med deltagandet som samsvarar med vad som 

beskrivs i forskningsöversikten. Analysen visar också på en stark kommun som har 

initiativet över planeringen och styr efter sin vision, något som båda har positiva och 

negativa sidor. 
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"Det er vanskelig å kalle dette en demokratisk prosess som gir 

inbyggerne, også de av oss som ikke er spesialister på 

byplanlegging, en reell mulighet til å forstå, bemerke og søke å 

påvirke planene." -Privatpersons uttalande efter offentligt 

eftersyn av Områdesreguleringsplan Filipstad i 2012. 
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Syfte, Problemformulering och Frågeställningar 

Problemformulering 

Hållbarhetsbegreppet har kommit in i samhällsplaneringen efter att FN-initiativ som 

Brundtlandkommisionen och Agenda 21. Samhällsplanering med delaktiga medborgare 

är en förutsättning för hållbar utveckling, där motsatsen till detta är att låta en 

dominerande politisk elit driva sina frågor i förhållande till samhällsutvecklingen. 

(Olsson, 2005. Henecke & Khan, 2002) 

Samtidigt med det ökade fokus på hållbar utveckling har samhället förändrats mot ett 

ständigt fokus på ekonomisk tillväxt, exempelvis genom en ”marknadifisering” av den 

offentliga verksamheten och genom avtal med privata aktörer. Avtal med privata 

aktörer kan betyda att kommunen tappar initiativet över planeringen och är ett 

demokratiskt problem i förhållande till öppenhet och möjligheten att påverka. (Cars & 

Hedström, 2006. Fainstein, 2010. Khakee, 2006) 

Sherry R Arnstein beskriver medborgardeltagande som att äta spenat, eftersom alla ser 

den teoretiska och demokratiska nyttan av det, men att man ändå inte skapar 

deltagandeprocesser. Kraven på medborgardeltagande ställs av många upp mot kraven 

om effektivitet i planprocessen, och det ställs också frågetecken vid de deltagandes 

representativitet. (Arnstein, 1969. Bodström, 2003. Larsson & Jalakas, 2008) 

I Norge sker det stora stadsutvecklingsprojekt, samtidigt som kritiker pekar på att 

marknaden styr och planlagstiftningen har gjort Norge till ett av de mer nyliberala 

länderna i världen (Morgenbladet.no).  Fjordbyen i Oslo är ett stort 

stadsutvecklingsprojekt med många olika intressen. Stora byggbolag och markägare ser 

möjligheten att bebygga området, och Oslo kommun vill visa upp Fjordbyprojektet som 

ett lyft för staden.  På vilket sätt tas det hänsyn till sociala hållbarhetsaspekter i en 

marknadsstyrd ekonomi? Kan medborgarna vara med och påverka planprocessen eller 

är det kommunens eller markägarnas visioner som lyfts fram? Försöker man jämna ut 

samhällets olikheter med stadsutvecklingsprjektet Fjordbyen, eller bidrar man till att 

skillnaderna växer?    

 

  



Roar Madslien Fp 11 

Kandidatarbete Fysisk Planering 

26.5.2014 BTH 

7 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att redovisa och diskutera planeringsprocessens förhållande 

till social hållbarhet, där olika demokratimodeller och dimensioner av social hållbarhet 

beskrivs. Syftet är också att undersöka hur medborgarnas intressen har tagits hänsyn 

till i Fjordbyen, ett utvecklingsområde i Oslo. 

Frågeställningar  

 Hur beskriver planeringsteoretiska texter begreppet social hållbarhet 

och sociala hållbarhetsaspekter teoretisk och praktisk? 

  

 Hur förhåller olika demokratiformer och planeringsteorier sig till 

medborgardeltagande?   

 

 Hur arbetar Oslos planerare, politiker och privata aktörer med social 

hållbarhet? 

 

 Vilka för- och nackdelar ser Oslos planerare, politiker och privata 

aktörer vid medborgardialog och satsning på social hållbarhet?  

 

 Vilka har kommit till tals i Fjordbyprojektet, och vilken påverkan har 

detta fått på planernas utformning? 
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Metod och Avgränsning 

Detta kandidatarbete består av två delar beskrivna i Martyn Denscombes bok 

Forskningshandboken (Denscombe, 2009). Den första delen är en innehållsanalys av 

relevanta vetenskapliga texter inom planeringsteori och samhällsvetenskap. Detta görs 

för att sätta arbetet i en kontext och skapa en teoretisk ram. Det bildar också 

utgångspunkt för analysen i den andra delen, genom att lägga grund för analyskriterier. 

Den första delen bildar forskningsöversikten. Den andra delen är en fallstudie över 

Fjordbyen i Oslo, som använder metoderna litteraturstudie och intervjuer för att utgöra 

empiri som sedan analyseras. Tillsammans syftar forskningsöversikten och fallstudien 

till att ge en god utgångspunkt för att besvara problemformuleringens frågeställningar.  

Arbetet utfördes mellan 31.mars och 26.maj och gjordes mestadels i Karlskrona, 

Sverige. Delar av arbetet gjordes också i Oslo, Norge. 

Innehållsanalys 

En innehållsanalys kan tillämpas på vilket dokument som helst, och hjälper forskaren 

att analysera innehållet i dokument. I en innehållsanalys gör man ett flertal steg för att 

kvantifiera och organisera innehållet. Genom att utarbeta ämnen och frågor som 

intresserar forskaren, för sedan att koda de relevanta meningarna och stycken, kan man 

skapa en översiktlig bild över ämnets status, vad som är relevant och hur olika idéer 

hänger samman (Denscombe, 2009. s.307-308).  Innehållsanalys av dokument har 

styrkor i möjligheterna att andra enkelt kan hitta fram till samma data, eftersom 

dokumenten i stor grad är enkla att få tag på och inte kräver stora resursinsatser för att 

hitta data i. Problem som kan finnas vid innehållsanalys av dokument är att det kan 

utgå från tolkning, både från dokumentets författare och från forskaren.  Man måste 

också i innehållsanalys säkra dokumentets trovärdighet genom att se till att 

dokumentet är relevant och att informationen inte är felaktig eller gammal (Denscombe, 

2009. s.316-317). 

Eftersom detta arbete använder innehållsanalys av dokument vid två olika tillfällen, ett 

för att göra en forskningsöversikt och ett inom fallstudien, beskrivs metoderna för att 

införskaffa dokumenten och att avgöra deras trovärdighet i två rubriker.  

Till forskningsöversikten baserades urvalet av dokument och teoretiker på tidigare 

kurser och undervisning på BTH. Dessa supplerades med dokument som uppsöktes 

efter handledning eller genom läsning av liknande kandidat- och masterarbeten från 

tidigare år. Att dokumenten har använts i undervisningssyfte och i andra arbeten 
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stärker deras validitet, då de har ansetts relevanta, representativa och trovärdige i 

dessa syften. De teoretiska källorna har olika ålder och olik agenda, men måste anses 

som tillförlitliga då de är forskningsbaserade och skrivna i en vetenskaplig kontext. En 

svaghet i forskningsöversiktens källor är deras relevans till problemformuleringen. Då 

det studerade fallet är i Norge, kan det vara problematisk att använda källor skrivna i 

Sverige, Danmark och Amerika, då det kan finnas olika förutsättningar som gör teorier 

och kriterier svåra att använda. Ut ifrån detta finns det ett stycke i arbetet som 

beskriver det norska planeringssystemet, för att redovisa eventuella likheter och 

skillnader planeringssystemen emellan. Forskningsöversikten utgår också från att så 

bra som möjligt beskriva det generella, och inte det nationella och speciella i de 

studerade dokumenten. 

Fallstudiens dokument består mestadels av norska politiska dokument från 

regeringsnivå till kommunalt nivå. Andra dokument är privata planförslag och 

beskrivningar från Rom Eiendom, en norsk ägendomsförvaltare, privata planförslag och 

information från Plansmia för Filipstad som är ett privat initiativ. Dessa dokument 

hittades genom manuell sökning via internet. Alla dokumenten anses ha en stark 

politisk agenda med olika syften, men de plandokument och offentliga dokument som 

använts anses vara trovärdiga och faktabaserade då de syftade att användas och 

offentliggöras i en planprocess.                                                          

Fallstudie 

En fallstudie sätter sökljuset på en eller ett fåtal verkliga undersökningsenheter, eller 

naturligt förekommande fenomen. Genom att fokusera på enskilda enheter framför ett 

brett spektrum, kan man gå djupare och komma till insikter som inte är möjliga vid 

masstudier. Målsättningen vid en fallstudie är att hitta generella sanningar genom att 

fokusera på det enskilda. En fallstudie har fokus på processen och relationerna mellan 

olika faktorer, där man inte bara frågar sig vad ett resultat är, men också hur man kom 

dit. En fallstudie gynnas av att använda fler metoder för att få till triangulering, där 

detta arbete bygger på de kvalitativa metoderna dokumentstudier och 

semistrukturerade intervjun. (Denscombe, 2009. s.59-66)  

Fallet som valts ut i detta arbete är Fjordbyprojektet i Oslo, med bakgrund av att 

projektet rymmer stor utveckling med starka privata aktörer och samtidigt leder till en 

stadsomvandling som påverkar hela stadens invånare. I detta ligger konflikten mellan 

ekonomiska och sociala faktorer starkt. Fallet anses vara en typisk undersökningsenhet, 

då det har stora, generaliserbara likheter med andra fall som kunde ha valts ut. 
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Samtidigt är fallet intressant i sig själv, då det handlar om stora omvandlingar i ett 

stort geografisk område med ett flertal nya kulturbyggnader och en förändrad 

stadskaraktär. Fallstudiens generaliserbarhet beräknas vara relativt stor, då 

stadsutveckling i dessa dagar oftast sker genom privata aktörer, och ett fokus på social 

hållbarhet och demokrati är i ständig framväxt. Fallstudiens eventuella resultat anses 

inte vara unika, då fallets förutsättningar är lika som andra möjliga, liknande fall 

(Denscombe, 2009. s. 64-69).  

Denscombe menar att fallstudien stämmer bra överens med behoven vid småskalig 

forskning, då man koncentrerar resurserna på en eller få undersökningsplats/er, 

samtidigt som fallstudien underlättar för triangulering vid att den stödjer bruk av flera 

datakällor och metoder. Nackdelar med fallstudien är svårigheten i att säkerställa 

fallets generaliserbarhet, svårigheten med att tillförskaffa data och i att hålla fallets 

resultat objektiva (Denscombe, 2009. s.71,72). I det valda fallet, Fjordbyen, fanns det 

vissa svårigheter med att få tag på informanter till intervjun, så vissa avvägningar fick 

göras. Mer om detta under beskrivningen av intervjun.                                                                                                                                                                                                           

Intervju 

Intervju används, enligt Denscombe, för att samla mer komplexa och subtila fenomen, 

exempelvis människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. I detta arbete 

undersöks sociala hållbarhetsdimensioner i Fjordbyen i Oslo, där offentligas och 

privatas åsikter kring medverkan har stort fokus. Samtidigt söks privilegierad 

information som enbart de som har jobbat med projektet kan svara på. Denscombe 

lägger två förutsättningar till grund för att göra intervjun, att det är möjligt att få 

direkt kontakt med eventuella intervjuobjekt och att intervjuerna är genomförbara med 

tanke på tid och resurser man har tillgängligt. (Denscombe, 2009. s.231-233)  

I detta arbete valdes semistrukturerade intervjuer, där man inom valda ämnen ger 

intervjuobjekten möjlighet att utveckla sina synpunkter fritt utan att det blir 

standardiserade svar. Innan intervjuerna gjordes intervjuguider med frågor att utgå 

från till de olika intervjuerna. Intervjuerna följde inte samma intervjuguide eftersom 

frågeställningarna var annorlunda. Utgångspunkten var personliga intervjun där 

offentligheten, privata aktörer och medborgarna skulle komma till tals. Personliga 

intervjun har fördelarna att synpunkterna som kommer fram bara kommer från en 

källa och att synpunkterna därför är enkla att efterkontrollera (Denscombe, 2009. s.233-

235).  
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Efter svårigheter att få tag på rätt person i kommunen i förhållande till påsklov och 

annan otillgänglighet, förändrades planerna från personintervju på plats till 

telefonintervju. Frågorna skickades också till Fjordbyenheten i hopp om att få svar på 

dem i perioden då mitt valda intervjuobjekt var otillgängligt. Som tur var gjordes en 

kortare intervju med intervjuobjektet på telefon måndagen den 5 maj.  

Liknande problem med att komma i direkt kontakt med intervjuobjektet fanns också i 

intervjun med en representant för de privata aktörerna i form av Rom Eiendom. På 

trots av uppstart av arbetet med att organisera tid för ett personintervju, kom 

tidsbristen att förändra metoden till intervju över internet och e-post. Urvalet av 

intervjuobjekt gjordes utifrån problemformuleringens frågeställningar, med en 

representant för det offentligas arbete med Fjordbyen, och en representant för de 

privata aktörerna som i stor grad står för den ekonomiska dimensionen.  

Under arbetets gång upptäcktes också ett privat planförslag för Filipstad gjord vid en 

s.k. plansmie, där berörda grannar och andra medborgare gemensamt utarbetade ett 

förslag. Efter detta arbetades det med att göra en intervju med någon från detta privata 

initiativ, men eftersom planprogrammet utarbetades för två år sen och ansvarig 

kontaktperson var i ett annat land ansågs detta vara olämpligt. I stället används de 

dokument som utarbetades under plansmia i innehållsanalysen.  

Kontakt med intervjuobjekt gjordes över telefon och e-post, då detta ansågs vara det 

smidigaste i förhållande till avstånd och schemaläggning.  

Valet av intervjuobjekt som representant för det offentliga föll på enhetsdirektören för 

Fjordbyenheten framför kommunpolitiker. Detta gjordes för att få svar från en som varit 

med om hela processen från starten i 2000 till nu, och som också hade kunskaper om 

hur de olika processerna har sett ut. Kommunpolitikerna byts ut genom omröstningar 

och val, så det ansågs svårt att hitta någon som varit med genom hela Fjordbyens 

utveckling. Kommunens dokument som studerats i innehållsanalysen är antagna av 

kommunen, och visar därför stora delar av den politiska viljan. Val av intervjuobjekt för 

de privata aktörernas synpunkter föll på Rom Eiendom som äger stora delar av 

Fjordbyens planerade arealer. Inom Rom Eiendom valdes projektdirektören för 

Filipstad, som har varit med genom hela planprocessen för det området. De två 

intervjuobjekten anses vara nyckelpersoner i Fjordbyen, som var för sig sitter på stor 

kunskap om projektet och anses vara i stånd att ge trovärdiga, och utfyllande svar.  
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Denscombe beskriver två problemområden kring internetbaserade intervjun, där man 

inte får några visuella eller auditiva ledtrådar och där tidsavståndet mellan fråga och 

svar kan vara stor. Samtidigt finns det faktorer som kan reducera intervjuareffekten vid 

internetbaserade intervjuer, eftersom man inte påverkas av faktorer som ålder, kön 

eller social klass och får tid att förbättra kvaliteten på svaren eftersom det finns mer tid 

att tänka genom frågan på. (Denscombe, 2009. s. 247-249) 

Analys 

Analys av datainnehållet från de ovanstående metoderna ut ifrån en största dels 

kvalitativ analys vill försöka att beskriva vilken roll olika dimensioner av social 

hållbarhet har i förhållande till ekonomiska faktorer. Analysen är i utgångspunkten 

kvalitativ då den bygger på att beskriva fenomen med ord som den centrala 

analysenheten. Arbetet är också av småskalig karaktär med få, men stärka datakällor, 

något som också talar för kvalitativ analys. Forskningen har också handlat om att sätta 

den sociala hållbarhetsdimensionen i en norsk planeringskontext, där processen har 

styrts utifrån detta syfte och inte någon speciell hypotes eller teori. Det finns också en 

risk för subjektiv tolkning av data, något som också talar för en mer kvalitativ analys. 

(Denscombe, 2009. s.319-324)  

 

Avgränsning 

Tematisk avgränsning 

Arbetet tar för sig olika dimensioner av social hållbarhet i förhållande till 

planeringsteori och olika demokratimodeller i teori och i verkligheten. De tre aspekterna 

jämlikhet, deltagande och demokrati används. Arbetet lägger inte fokus på andra 

hållbarhetsdimensioner. Fallstudien begränsar arbetet till att enbart handla om social 

hållbarhet i planeringsprocessen, inte vilken social hållbarhet som uppnås eller inte 

uppnås efter att området är färdigbyggt. 
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Geografisk avgränsning 

Det valda området för fallstudien är projektet Fjordbyen i Oslo, Norge. Speciellt fokus 

läggs på området Filipstad, då planerna för detta område är skickat till kommunen för 

politisk behandling och antagande. Fjordbyens områden sträcker sig längs med vattnet i 

centrala Oslo och har tidigare varit dominerade av hamnverksamhet och 

industriområden. Fjordbyens areal är på ca 226 ha, indelad i 11 delområden.

 

Bild 1:Fjordbyens delområden. De grå områden i den södra delen föll bort efter vidare 

planering. Hämtad från http://www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no 26.5.2014. Plan- og 

bygningsetaten, Oslo. 
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Planprocess- och lag i Norge 

i 2008 antogs en ny plan- och byggningslag i Norge kallad Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling. Den ersatte då en plan- och byggningslag från 1985, och enligt 

dåvarande miljö- och utvecklingsminister Erik Solheim behövdes det ändringar i 

förhållande till nya krav på klimathänsyn och en stärkt konkurrens om arealerna. 

Arealbruken ska regleras genom kommunplaner och reguleringsplaner, och dispenser 

från detta borde undvikas (Miljøverndepartementet, 2009. s.3). Ansvar för planering och 

antagande av planer ligger hos den norska kungen i form av regeringen, fylkestingene 

och kommunerna. Det norska systemet med fylker motsvarar de svenska länen, så 

fylkestinget utför liknande uppgifter som länsstyrelserna gör i Sverige. Regeringen ska 

utveckla och förmedla nationella mål och riktlinjer för planeringen på fylkes- och 

kommunnivå och godkänna regionala planstrategier. Fylkestingene ska utveckla och 

anta regionala planer och strategier, och kommunerna ansvarar för att skapa 

kommunplaner och reguleringsplaner efter kommunens behov. 

(Miljøverndepartementet, 2009. s.5, Plan- og bygningsloven, 2008 kap 3 & 4)  

Kommunal planstrategi och kommuneplan 

Kommunerna ska enligt plan- og bygningsloven minst en gång per mandatperiod göra 

en kommunal planstrategi. Inom denna ska man diskutera kommunens strategiska val i 

samhällsutvecklingen, och också värdera om den gällande kommunplanen ska fortsätta 

gälla som den är, om det finns behov för revideringar eller om man ska starta arbetet 

med att ta fram en ny.  Inom arbetet med en planstrategi säger lagen att man borde 

skapa förutsättningar för bred medverkan och allmän debatt som underlag för arbetet. 

(Plan- og bygningsloven, 2008. kap 10 § 1) 

Kommuneplanen är kommunens överordnade styringsdokument och ska utgå ifrån 

kommunala, regionala och nationala mål, intressen och uppgifter. Kommuneplanen är 

uppdelad i två delar, en arealdel och en samhällsdel. Samhällsdelen ska uppdateras 

årligen, och ska innehålla långsiktiga mål och strategier för kommunens utveckling som 

helhet och som organisation, och också visa hur planen ska följas upp de nästa fyra 

åren. Kommuneplanens arealdel skal visa hur framtida samhällsutveckling och 

arealbruk i kommunen skal se ut. Arealdelen skal säkerställa långsiktig, hållbar 

utveckling och användning av kommunens areella resurser. Arealdelen ska bestå av 

plankarta, bestämmelser och planbeskrivning som ska redovisa hur den tar hänsyn till 

överordnade mål och riktlinjer. Arealdelen ska inte vara mer detaljerad än nödvändigt, 

om det finns behov för mer detaljer i delar av kommunens arealbruk kan man göra 
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kommundelplaner eller områdesregulering. (Miljøverndepartementet, 2009. s.6-8. Plan- 

og bygningsloven, 2008 kap 7, 8 & 9) 

Reguleringsplan 

Kommunerna ska också anta reguleringsplaner. Reguleringsplanen består av en 

arealplankarta med tillhörande bestämmelser som anger bruk, skydd och utformning av 

arealer och den fysiska omgivningen. Vid stora byggprojekt och annat som kan medföra 

större påverkan på miljö eller samhälle ska det alltid finnas en reguleringsplan innan 

tillstånd ges. Det kan också finnas områden som ut ifrån kommunplanen måste 

reguleringsplanläggas. Plan- og bygningsloven har två olika former för 

reguleringsplaner, områderegulering och detaljregulering.  

Områdesregulering används för flera egendomar eller större områden, och kommunen 

har möjlighet att överlämna arbetet med att göra förslag till områdesregulering till 

andra myndigheter eller privata innanför de ramarna kommunen själv fastställer. 

Detaljregulering används för mindre områden och genomförande av bland annat 

utbyggnationer. Alla har rätt att göra egna förslag på detaljregulering, men det finns 

krav om att förslaget ska utarbetas av sakkunniga. Man kan ställa krav på kommunen 

att ta emot förslaget, ta ställning till det och värdera om det ska läggas ut för offentlig 

granskning. Om förslaget skiljer sig från överordnade planer måste den som gjort 

planen utreda vilka konsekvenser detta kan leda till. Reguleringsplanerna ska 

innehålla en planbeskrivning där planens effekter och huvuddrag ska redovisas. Om 

planen påverkar miljö eller samhälle i betydande grad, måste en konsekvensutredning 

av planens effekter på miljö och samhälle göras. (Miljøverndepartementet, 2009. s.9,10. 

Plan- og bygningsloven, 2008 kap 12)  

Detaljreguleringsplanen har två liknande processer, en för vanliga förslag och en för 

privata förslag.  I normalfallet beslutar man att starta arbetet med ett planprogram, och 

kungör detta i minst en tidning, elektronisk, och direkt berörda parter ska meddelas om 

planeringens uppstart. Det färdiga planprogramförslaget ska göras tillgängligt för 

granskning och offentligt eftersyn, där man har rätt att komma med synpunkter i minst 

6 veckor. Efter granskningstiden fastställs planprogrammet och man startar arbetet 

med ett utkast till plan med konsekvensutredning. Dessa delar ska också ut på 

granskning och offentligt eftersyn i minst 6 veckor. Ut ifrån denna granskning 

bearbetar man planen för att sedan anta den i kommunstyrelsen. Om det har kommit in 

synpunkter gällande konflikterande gällande frågor av nationell eller regional karaktär, 

kan Miljøverndepartementet ändra planen om inte kommunen har tagit hänsyn till 
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dessa synpunkter. Endast fylket, grannkommuner eller berörda statliga 

fackmyndigheter kan komma med synpunkter som leder till detta. 

Miljøverndepartementet kan också ändra eller upphäva planer som strider mot 

nationella och regionala intressen även om det inte har kommit in några synpunkter, 

eller om planen strider mot kommunplanens arealdel. Antagandet av planen ska 

kungöras. (Miljøverndepartementet, 2009. s.11. Plan- og bygningsloven, 2008 kap 12) 

Vid privata förslag till detaljregulering ska man kontakta kommunen för att informera 

om och avgränsa planen. Här ska kommunen också redovisa vilka krav som ställs till 

ett planförslag, samt ge råd och bistå arbetet. Konsekvensutredning måste göras om 

planen skiljer sig från överordnade planer.  Inom 12 veckor efter att kommunen har fått 

planförslaget, ska kommunen avgöra om planförslaget ska läggas ut till granskning och 

offentligt eftersyn. Kommunen har möjlighet att föreslå alternativ, ändra i planen eller 

välja att inte låta planen granskas. (Miljøverndepartementet, 2009. s.12. Plan- og 

bygningsloven, 2008 kap 12)  

Medverkan 

Medverkan ges ett eget kapitel i den norska plan- och byggningsloven. I kapitlets första 

paragraf står det:  

"Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 

medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i 

planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller 

private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 

fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn 

og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 

direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen 

måte." (Plan- og bygningsloven, 2008 kap 5 § 1) 

Genom medverkan kan man se till att planer utgår ifrån befolkningens intressen, 

samtidigt som det kan lösa konflikter tidigt i processen och öka jämlikheten. Genom att 

alla som lägger fram planförslag ska möjliggöra medverkan, har alla möjlighet att tycka 

till och påverka vid många tillfällen i en planprocess, och också inom många olika 

plantyper. Man ska kunna medverka i arbetet med regional och kommunal planstrategi, 

planprogram, planbeskrivning och medföljande konsekvensutredning, samt vid 
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granskning och offentligt eftersyn. Vid granskning ska förslaget skickas till alla statliga, 

regionala och kommunala myndigheter och andra offentliga organ som berörs av 

förslaget med fastställd frist för att lämna synpunkter. Vid offentlig eftersyn ska ett 

exemplar göras tillgängligt elektroniskt, och det ska också upplysas om det finns 

alternativ som inte läggs fram. Genom alla faser av planprocessen ska det läggas upp 

för elektronisk presentation. (Miljøverndepartementet, 2009. s.14. Plan- og bygningsloven, 

2008 kap 5) 

I en lagkommentar beskrivs kommunens roll i att säkra att medverkan sker oavsett om 

andra myndigheter eller privata har gjort planförslaget. En annan roll kommunen 

spelar är i arbetet med att aktivt bringa in synpunkter från grupper som inte har lika 

enkelt att delta i en planprocess. Lagen nämner barn och unga som en sådan grupp, 

men lagkommentaren menar också att det finns skäl för att detta också ska gälla 

människor med funktionsnedsättning, och att det kan vara nödvändigt att värdera 

minoriteter med andra språks möjligheter att medverka.  Genom detta krav på aktiv 

medverkan ska planmyndigheten arbeta för största möjliga offentlighet och reell 

medverkan i planprocesserna, där lagtextens krav måste ses på som minimumkrav. 

Lagkommentaren menar att enligt § 4-2, som handlar om vad en planbeskrivning ska 

innehålla, ska hur man uppnår medverkan i så stor grad som möjligt fastställas i 

planprogrammet.  Lagkommentaren beskriver också viktigheten av att inkludera 

grupper som inte har klara talespersoner eller inte organiserar sig, eller att i alla fall ha 

detta i åtanke, så inte de organiserade grupperna inte dominerar planprocessen. 

(Miljøverndepartementet, 2009s.40-41)  

Miljøverndepartementet har gjort en vägledare för reguleringsplaner, och där står det 

att öppenhet, förutsägbarhet och medverkan är väsentliga element i planering och 

byggande enligt lagen, och att detta utgår från grundläggande principer för demokrati 

och rättssäkerhet. Medverkan kan ge resultat som på lång sikt kan spara tid och 

resurser, även om det på kort sikt är arbetskrävande att skapa aktiva 

medverkandeprocesser. Medverkan gör fler röster hörda, öppnar för andra lösningar, 

kan lösa konflikter, tydliggör de olika intressen i en planprocess, förankrar planerna hos 

de som berörs, ger politikerna ett bättre beslutsunderlag och gör den politiska 

beslutsprocessen enklare. Vägledaren lägger stor vikt på att medverkandet måste vara 

reellt och handla om realistiska mål i förhållande till att en plan ska vara möjlig att 

genomföra. Samtidigt måste man bevisstgöra att det är andra processer som är med i 
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planeringen, och att även om man har fattat ett gemensamt beslut i en 
medverkandeprocess kan detta ändras utifrån andra hänsyn.  

Minimumskravet på medverkan i planprocessen är att dokumentet tillgängliggörs för 

formell, offentlig granskning, men i planer som behöver en konsekvensutredning ska 
också planprogrammet granskas.  Vid planer med behov av konsekvensutredning ska 
planmyndigheten också bestämma om det behövs ett offentligt informationsmöte för att 
förankra arbetet med planprogrammet. Informationsmöten lyfts fram som ett sätt att 

informera berörda parter om planeringen, där man får tillfälle att berätta om svarfrister 
och hur man gör för att delta i planeringsprocessen mer aktivt samtidigt som man kan 
samla synpunkter och idéerna medverkandeformer utgår ifrån att möte befolkningen 

där den är, exempelvis genom att gå dörr till dörr, öppna lokaler i planområdet eller att 
använda sig av plattformar för sociala medier som facebook och twitter. 
(Miljøverndepartementet, 2009s.15-20)  

 

Bild 2: Tabell över grad av inflytande i planeringsprocessen. Hämtad från 
Kommuneplanprosessen. s.17. Miljøverndepartementet 2012 
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten utgår från det övergripande begreppet social hållbarhet, där det 

första stycket beskriver utvecklingen av hållbarhetsbegreppet med fokus på den sociala 

dimensionen. Forskningsöversiktens syfte är att skapa en teoretisk ram för arbetet och 

bidra till analys av fallstudiet genom analyskriterier. Ut ifrån den första delen av 

forskningsöversikten kan man utläsa tre olika aspekt som sedan redovisas under egna 

rubriker, med påföljande analyskriterier. Dessa tre aspekt är: 

 Demokrati 

 Deltagande 

 Rättvisa 

 

Innan forskningen redovisas, presenteras forskarna med en kort bakgrund för att visa 

deras relevans inom fysisk planering och samhällsplanering. 

Forskare Social Hållbarhet 

Jan Olsson är professor på Örebro Universitet med inriktning på makt, styrning och 

demokrati. Hans bok Hållbar utveckling underifrån belyser olika demokratimodeller och 

redovisar hur hållbarhetsbegreppet uppstod.  

Forskare Demokrati 

Göran Cars är professor på KTH i Stockholm med intressefält stadsutveckling, 

strategisk planering och medborgardeltagande. Reigun Thune Hedström är en 

arkitekt som bland annat har jobbat på Chalmers i Göteborg, som nu har eget 

konsultföretag som specialiserar på plan- och bygglagstiftningen och annan 

planerarjuridik. Cars och Hedströms text Nya villkor för den kommunala planeringen 

beskriver kommunens makt i dagens samhällsplanering. 

Mikael Giljam är professor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs 

universitet, med forskningsintresse demokratifrågor. I artikelsamlingen Planering med 

nya förutsättningar har Giljam artikeln Demoratisk samhällsplanering klämd mellan 

sköldar. 

Birgitta Henecke är doktor i sociologi från Lunds Universitet, som för tillfället jobbar i 

kommunförbundet i Skåne. Jamil Khan är assisterande professor på institut för miljö 

och energisystem på Lunds Universitet. Henecke och Khan skrev tillsammans 

rapporten Medborgardeltagande i den fysiska planeringen. 
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Forskare Deltagande 

Annika Agger är en lektor på Roskilde Universitet i Danmark, där hon har 

medborgardeltagande, demokrati och fysisk planering som forskningsfält. Birgitte 

Hoffman är professor på Aalborgs Universitet i Danmark under avdelning för 

utveckling och planering. Tillsammans har de skrivit handboken Borgerne på banen 

som handlar om metoder för medborgardeltagande. 

Sherry R. Arnstein har skrivit artikeln A ladder of citizen participation som tar för sig 

en stegmodell för inflytande i deltagandeprocesser. Arnstein hade en utbildning i idrott 

och i hälsa, och arbetade för det amerikanska departementet för hälsa, utbildning och 

välfärd. Arnsteins artikel används av många inom forskningen på medverkan och 

demokrati. 

Kerstin Bodström är en förre detta forskare och lärare på Stockholms Universitet med 

forskningsintresse för urbangeografi, bostadsförsörjning och samhällsplanering. 

Bodströms bok Att med alla medel ha medborgarna med tar för sig hur 

deltagandeprocesserna såg ut i Alby. 

Forskare Rättvisa 

Susan S. Fainstein är professor på avdelningen för design på Harvard i USA, och har 

planeringsteori, urbanteori, urban utveckling och urban policy som intressefält. i texten 

The just city redovisar Fainstein rättvisebegreppet genom att studera tre storstäder. 

Anne Jalakas är journalist och jämställdhetskonsult med stort fokus på 

genusperspektivet. Anita Larsson är arkitekt, stadsplanerare och forskare. Jalakas och 

Larsson har skrivit boken Jämställdhet nästa! om genusperspektiv och jämlikhet i 

samhällsplaneringen. 

Marcus Johansson är doktor i statskunskap som har skrivit artiklar om invandrare 

och makt, och har också jobbat för polisen i Örebro som civil analytiker. 

Abdul Khakee är professor emeritus på KTH i Stockholm, under sektionen för 

samhällsplanering och Miljö. 

Social Hållbarhet 

Hållbar utveckling underifrån? Lokala processer och etiska vägval. Jan Olsson 2005 

Hållbar utveckling är ett begrepp knuten till Brundtlandkommissionens rapport Vår 

gemensamma framtid från 1987. Denna rapport handlar om vad som uppfattades vara 

hela världens gemensamma utmaningar gällande miljö och utveckling.  
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Utgångspunkten var ett långsiktigt perspektiv på utveckling, där både dagens och 

framtidens befolkning skulle gynnas. Enligt Jan Olsson fanns det redan en diskurs 

kring hållbar utveckling innan Brundtlandrapporten, men denna spridde begreppet till 

större delar av befolkningen och satte miljö- och utvecklingsfrågor på agendan. Vid 

Riokonferensen i 1992 var hållbar utveckling ett av kärnbegreppen, och under 

konferensen vidareutvecklades begreppet till att understryka betydelsen av direkt 

deltagande i beslutsfattande kring miljö och utveckling. Detta gjordes genom att lägga 

stor vikt vid att lokalsamhällets traditioner och förutsättningar skulle utgöra grunden 

för utvecklingen, samtidigt som att arbetet med att initiera och samordna arbetet lades 

på lokala myndigheter. I detta ligger en större tro på lokala krafters möjligheter att 

påverka och skapa goda, varaktiga förändringar än vad centralt formulerade direktiv 

kan få till. 

  Fyra etiska principer beskrivs av vetenskapsteoretikern Merle Jacob:  

 Fysisk hållbarhet (bärkraft) 

 Global rättvisa 

 Generationsrättvisa 

 Medborgerligt deltagande 

 

 (Olsson, 2005. s.13,14,51,52) 

 De tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet 

framställs i svensk politik som beroende av att balanseras upp mot varandra för att 

uppnå hållbarhet, och i detta ligger en tro på att eventuella konflikter kan lindras eller 

uteblir helt. Samtidigt lyfts den ekologiska hållbarhetsdimensionen fram framför de 

andra två dimensionerna genom exempelvis miljökvalitetsmålen, där man endast kan 

hitta spår av social och ekonomisk hållbarhet (Olsson, 2005. s.19-21). Jan Olsson 

beskriver underifrånperspektivet inom hållbarhetsperspektivet som säger att 

hållbarhetstänkandet blir meningsfullt och fruktbart om det förverkligas underifrån. 

Detta kan ske genom lokal demokrati och andra former för medborgardeltagande. 

(Olsson, 2005. s.24-26) 
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Det mest välkända och spridda citatet gällande hållbar utveckling kommer från Vår 

gemensamma framtid. och lyder: 

...hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

I detta kan man läsa att man utgår ifrån människans behov och inte naturens eller 

miljöns. Att bevara miljön och bekämpa fattigdomen genom ständig ekonomisk tillväxt 

kan verka vara målet med hållbar utveckling. Även om hållbar utveckling av många 

anses vara en avvägning mellan de tre olika hållbarhetsdimensionerna där man ibland 

måste göra uppoffringar, kan man inte hitta många spår av detta i 

Brundtlandrapporten. I rapporten redovisas hellre ett helhetssyn, där man beskriver 

hur miljö och ekonomi är medberoende av varandra för att skapa långsiktig utveckling, 

och där sociala samhällsproblem också påverkar och påverkas.  Den sociala 

hållbarhetsdimensionen lyfts fram genom att man försöker skapa en bred front genom 

social mobilisering kring miljö- och utvecklingsfrågor. Genom att människor känner 

egenmakt och deltar aktivt i samhällsutvecklingen, kan man lösa eventuella spänningar 

som följer en disharmonisk utveckling, menar rapporten. (Olsson, 2005. s.69-72) 

Deliberativt demokrati utgår från samtal mellan människor, även om det är ett brett 

begrepp med olika politiska filosofiska riktningar. Detta kopplas till hållbar utveckling 

genom de uttalade målen om ökat medborgerligt deltagande i samhällsutvecklingen, och 

kan beskrivas som mötet mellan den civila världen människor lever i och systemet i 

form av staten och ekonomiska aktörer så som byggherrar och andra. Genom dialog 

försöker man uppnå konsensus, där medborgarna tar ställning till om de stödjer 

systemets planer och mål eller inte (Olsson, 2005. s.137-139). Utgångspunkterna för ett 

deliberativt demokrati i syftet att arbeta med hållbar utveckling är att medborgarna ses 

på som drivande aktörer. Med detta menas att medborgarna själva får vara med och 

fatta beslut om vad som står på agendan och till att forma olika policys. Detta kan ses 

på som ett supplement till den representativa demokratin som dominerar västvärlden. 

Motsatsen av detta presenterar Olsson och Bro som att en dominerande politisk elit 

driver sina frågor i förhållande till samhällsutvecklingen. (Olsson, 2005. s.153-155) 
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Demokrati 

Nya villkor för den kommunala planeringen. Göran Cars & Reigun Thune Hedström 

2006 

Göran Cars och Reigun Thune Hedström beskriver kommunens makt i dagens 

samhällsplanering, och belyser att de två motställda föreställningarna om att 

kommunen har makt att bestämma "vad, var och hur" på egen hand eller att kommunen 

har tappat styrkraften totalt inte stämmer överens med verkligheten. I stället krävs det 

ett samarbete mellan kommun och privata aktörer, där de privata bidrar med 

ekonomisk vilja och kommunen med lagstiftning och allmänintresset. Genom ett ökat 

behov av att samarbeta med privata aktörer, har privata initiativ uppkommit och 

villkorande avtal uppkommit i planprocessen för att säkra investeringar och för att få 

saker att hända. Problemen som Cars och Hedström ser vid detta är att det minskar 

möjligheterna för en process där man hittar nya lösningar på saker som uppkommer, att 

kommunen tappar initiativet över planeringen och därmed delar av makten, och att 

avtal med privata aktörer är ett demokratiskt problem i förhållande till öppenhet och 

möjligheten att påverka. (Cars & Hedström, 2006.s160-166)   

Demokratisk samhällsplanering klämd mellan sköldar. Mikael Giljam 2006 

Medborgardeltagande, expertinflytande, och hur den representativa demokratin 

förhåller sig till den är något Mikael Giljam tar för sig i texten Demokratisk 

samhällsplanering klämd mellan sköldar: Om avigsidorna med medborgardialog och 

expertinflytande. Giljam menar det finns anledning till oro när medborgardialogen och 

expertinflytandet motverkar eller står i strid med de demokratiska kärnvärdena 

folksuveränitet, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande.  

Giljam identifierar tre olika problem med deltagardemokrati. Det första problemet är en 

brist på verklighetsuppfattning kring hur mycket tid och möjligheter en medborgare är 

villig att ägna åt politiken. I detta ligger en stark tilltro till att den representativa 

demokratin löser problemen tillräckligt bra till att man som medborgare inte behöver 

bidra om man inte har ett starkt egenintresse av det. Det andra problemet Giljam tar 

upp är att en ojämn fördelning av befolkningen mest sannolikt medverkar, och med 

största sannolikhet är det resursstarka grupper som kommer överrepresenteras. Detta 

gör at man genom deltagardemokrati inte kan säga att man avspeglar folkviljan, som i 

sin tur kan snedvrida resursfördelningen bort från ett politiskt jämlikt samhälle. Giljam 

frågar sig om man vill ha ett samhälle där resursstarka får ännu mer att säga till om än 

i dag, och om ett politiskt deltagande ska betala sig i form av ett ökat inflytande över 
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våra gemensamma angelägenheter. Det tredje problemet handlar om hur medborgarna 

ser på deltagardemokrati, där enkeltsaker och egenintressen dominerar i en process 

som ska gynna ett allmänintresse och en helhetsbild. (Giljam, 2006. s.25-29)  

Giljam problematiserar också experternas roll i en god demokrati. Ett exempel som tas 

upp är hur man ska förhålla sig till situationer där demokratiskt fattade beslut är 

motsatta av vad experter menar är det bästa för natur och miljö. De förtroendevalda är 

beroende av expertkunskaper för att fatta goda beslut, men när detta inflytande går 

över i expertstyre försvagas demokratin. (Giljam, 2006. s.32-34)  

Medborgardeltagande i den fysiska planeringen. Birgitta Henecke & Jamil Khan 

2002 

Birgitta Henecke och Jamil Khan beskriver hur FN-initiativ som Brundtlandrapporten 

och Agenda 21 har betonat att samhällsplanering med delaktiga medborgare är en 

förutsättning för en hållbar utveckling och en mer utvecklad helhetssyn. Samtidig tas 

det upp den stora skillnad mellan den offentliga retoriken om medborgarinflytande och 

vad som händer i praktiken. Henecke & Khan menar att medborgarinflytande bara 

beskrivs i abstrakta termer, där man inte går in på vilka förutsättningar som måste 

finnas för att skapa inflytande och inte heller vad man vill uppnå med 

medborgarinflytandet. Frågor Henecke & Khan ställer handlar om hur 

medborgardeltagandet ställer sig i förhållande till den representativa demokratin, och 

också hur medborgardeltagande förhåller sig till krav på effektivitet i planprocessen. 

(Henecke & Khan, 2002. s.6,7) 

Henecke och Khan redovisar hur olika demokratimodeller ser på medborgarnas 

deltagande och inflytande över politiska beslut. De delar upp demokratimodellerna i 

liberala/representativa och deltagarorienterade. Med detta redovisar Henecke och Khan 

inte demokratimodeller som bygger på direkt demokrati, då dessa modeller inte anses 

vara realistiska i de komplexa, storskaliga samhällen som finns i dag. (Henecke & 

Khan, 2002. s.10,11)   

Liberala demokratimodeller bygger på grundtanken att individer deltar i politiska 

processer för att främja sina egenintressen. Avvägningar mellan olika egenintressen 

görs av politiska eliter, som försöker vinna medborgarnas röster och makten över 

beslutsfattandet. Den elitdemokratiska modellen är en liberal demokratimodell och 

utgår från att begränsa medborgardeltagandet till att enbart välja representanter, då 

medborgaren anses vara oförmögen till ett ansvarsfullt politisk agerande. Den 
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pluralistiska demokratimodellen delar den elitdemokratiska modellens syn på att de 

folkvalda ska sköta beslutsfattandet, men ser också att makten inte bara finns hos de 

politiska beslutsfattarna men också hos olika intresseorganisationer. Med detta lägger 

man stor vikt vid att medborgarna organiserar sig i olika intressegrupper för att 

påverka sina folkvalda, men eftersom medborgardeltagandet inte sker inom de 

offentliga institutionerna, kan man inte säkerställa att öppenhet, ansvar och inflytande 

finns. Osäkerhet kring öppenhet är problematisk med den pluralistiska 

demokratimodellen, då medborgardeltagandet här sker genom informella kontakter och 

lobbyism.  Eftersom man vid liberala demokratimodeller försöker främja sina 

egenintressen, finns det inget specificerad värde i samtal och diskussion, då man inte 

har lika stort fokus på att nå konsensus som man har vid mer deltagarorienterade 

demokratimodeller. (Henecke & Khan, 2002. s.11,12) 

Deltagardemokratiska modeller utgår från en grundtanke att medborgarnas deltagande 

i det demokratiska beslutsfattandet är av godo. Ömsesidig respekt, tolerans, solidaritet 

och en känsla av gemensamt ansvar över samhällsutvecklingen är egenskaper 

människor anses utveckla av att vara aktivt deltagande i demokratin. I detta ligger en 

människosyn som skiljer sig från de liberala modellerna, där medborgarna är i stånd till 

ansvarsfullt politisk agerande och beslutsfattande. Utgångspunkten för 

deltagardemokratiska modeller är som hos de liberala modellerna den representativa 

demokratin, där de folkvalda fattar största delen av de politiska besluten. 

Kombinationen av medborgardeltagande och den representativa demokratin kan 

antingen ske genom att man som medborgare aktivt för vara med i beslutsfattandet 

genom folkomröstningar och konsensussökande diskussioner, eller som deltagande i den 

representativa beslutsprocessen. Vid att delta i den representativa beslutsprocessen kan 

man påverka politikernas beslut, men har inget reellt inflytande över beslutsfattandet.  

Henecke och Khan beskriver ett grundläggande dilemma vid deltagande, där man som 

medborgare måste känna ett reellt inflytande för att välja att delta, samtidigt som de 

representativa institutionerna vill sitta med beslutsmakten. I detta ligger ett problem 

kring hur man under den representativa demokratin kan se till att skapa inflytande vid 

deltagandet, för att få folk att delta. En viktig aspekt vid deltagardemokrati är politisk 

jämlikhet. I detta ligger att det inte räcker med lika formella rättigheter att delta, 

eftersom det finns olikheter som gör att olika grupper har olika faktiska möjligheter 

möjligheter att delta. Då deltagardemokrati syftar att minska sociala och ekonomiska 
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ojämlikheter, måste åtgärder vidtas för att väga upp för olika möjligheter. (Henecke & 

Khan, 2002. s.13,14) 

Deliberativa demokratimodeller delar många likheter med deltagardemokratiska 

modeller, men lägger större vikt vid diskussion och deliberation som det yttersta 

uttrycket för ett demokratiskt politiskt beslutsfattande. Inom deliberativt demokrati får 

de bästa argumenten avgöra, inte majoriteten eller olika maktrelationer. För att skapa 

ett fungerande deliberativt demokrati måste alla som berörs av en fråga kunna delta 

och ha samma möjlighet att komma med egna argument samt diskutera andras 

argument. Deltagandet sker i syfte att nå en konsensus som alla kan acceptera, och 

maktutövning och manipulation måste undvikas för att kunna uppnå detta. Inom 

deliberativt demokrati finns ett krav på att man måste bortse från egenintressen och 

fokusera på allmänna och gemensamma intressen, eftersom man söker att nå en 

konsensus som alla kan ställa sig bakom. (Henecke & Khan, 2002. s.14-16) 

Henecke och Khan beskriver olika former av deltagande och graden av inflytande de 

ger. Information som utställningar, broschyrer, tidningar och nyhetsbrev ger inget 

inflytande, men upplyser medborgarna om planerade förändringar, något som i sin tur 

ger förutsättningar för andra former av deltagande. Former med aktivt deltagande 

spänner sig från enkäter, frågeformulär och intervjun till samråd, arbetsgrupper och 

referensgrupper.  Henecke och Khan redovisar en skala av de olika formerna för 

deltagande, som går mellan informationsspridning-informationsinsamling-konsultation-

gemensam kunskapsuppbyggnad och ömsesidig förståelse.  En genomgång av faktiskt 

deltagande visar att det finns en skevhet i representationen, där vita medelålders män 

är överrepresenterade och andra grupper underrepresenterade. Samtidigt finns det en 

stark representation av yrkesgrupper med direkt ekonomiskt intresse av mark- och 

planeringsfrågor. I detta ligger en fara att medborgardeltagandet kan bibehålla 

maktstrukturerna där socioekonomiskt gynnade grupper fortsätter att gynnas, och 

också kan förvärra ojämlikheten i förhållande till politiskt inflytande. (Henecke & 

Khan, 2002. s.25-29)  
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Analyskriterier Demokrati 

 Hur öppen har planprocessen varit? 

 Har planen förändrats över tid? 

 Vilken beslutsmakt utvisar kommunen, och hur samarbetar den med 

andra aktörer? 

 Vilken demokratimodell passar till denna planprocess och finns det 

exempel på expertstyre? 

           

Deltagande 

Borgerne på banen. Annika Agger & Birgitte Hoffman, 2008 

Den danska handboken Borgerne på banen (Agger & Hoffman, 2008) tar för sig 

medborgardeltagande i lokala stadsutveklingsprojekt. Här läggs det bland annat stor 

vikt på suksesskriterier för medborgardeltagandet, och också svårigheten med att 

uppnå balans mellan egenintressen och allmänna intressen (Agger & Hoffman, 2008. 

s.10). Agger och Hoffman försöker beskriva olikheterna som finns hos medborgarna vid 

att lägga fram olika kategorier på medborgare och på vilket sätt de deltar eller inte 

deltar.  

"Vardagsdeltagare" deltar i konkreta enkeltsaker som hon/han känner något för, men är 

inte speciellt intresserade av ideologi eller av att gå med i föreningar. Expertaktivister 

har kompetens på medborgardeltagande, och väljer att i stor grad vara med i 

samhällsutvecklingen. Dessa är duktiga på att bygga nätverk, är oftast resursstarka 

både ekonomisk och kunskapsmässigt, och vill ofta ha större inflytande än vad som 

ryms innanför medborgardeltagandet.  Eldsjälar tar privata initiativ och gör 

förändringar i staden på egen hand. Agger och Hoffman pekar på att forskning visar att 

eldsjälarna är en viktig resurs vid lokala processer. Samtidigt finns det en risk att 

denna grupp har svårt att dela med sig av sina projekt och därmed kan göra det svårt 

för nya röster att släppa till. Den sista kategorin av medborgare som deltar är 

representanter från föreningsliv, institutioner och andra lokala aktörer, där en eller ett 

fåtal personer agerar som språkrör för andra. Andra saker som särskiljer denna grupp 

är att dessa representanter har oftast större möjlighet att delta på arbetstid än andra, 

och att de inte nödvändigtvis bor och verkar i området själva.  
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Utöver kategorierna av deltagande i deltagandeprocesser finns de som inte deltar. 

Exempel på grupper som är underrepresenterade i deltagandet är unga, kvinnor, 

invandrare och andra socialt marginaliserade grupper, men också resursstarka grupper 

som väljer att inte delta. Denna grupp är viktig att tänka på menar Agger och Hoffman, 

då ett kriterie för en demokratisk process är att de som vill göra sin röst hörd ges 

möjlighet till det. Detta gör att man måste nå ut till alla, och då se på hur grupperna 

som står utanför blir hörda och beaktade. I detta lägger Agger och Hoffman också ett 

krav på planerarna, där man måste beakta de som inte deltar sina intressen, och också 

uppmärksamma de som deltar så de också kan ta hänsyn till detta och söka efter 

lösningar som kan gynna de flesta. (Agger & Hoffman, 2008. s.17-20) 

En effekt Agger och Hoffman väljer att speciellt ta upp är den s.k. NIMBY-effekten (Not 

In My Back Yard). Detta är att det för många är enklare att engagera sig i utveckling 

som ses på som ett hot, som kan kännas mer konkret och relevant, än i mer generella 

utvecklingsdiskussioner. Det speciella med NIMBY-effekten är att medborgarna inte 

motsätter sig utvecklingen generellt, de har endast problem med att den ska hända i 

deras lokalområde. Som exempel på vanliga ämnen NIMBY-grupper ställer sig emot 

skriver Agger och Hoffman om höghus, vindkraftverk, trafik och hus eller lokaler för 

utsatta grupper som ungdomar eller drogmissbrukare. (Agger & Hoffman, 2008. s.23,24) 

Ett av de större problemen med medborgardeltagandet är avsaknaden av klara, tydliga 

suksesskriterier. Det finns en stor skillnad mellan vad en politiker, en planerare och en 

medborgare vill ha ut av en medverkandeprocess. I generella drag vill en politiker gärna 

att så många som möjligt dyker upp, i syfte att detta ger stöd och legitimering för 

planeringsprojektet. En planerare vill å andra sidan dra nytta av lokal kunskap 

medborgarna har och med detta få idéer, förslag och kommentarer på planförslaget. 

Medborgarna deltar i stor grad i processen för att kunna påverka beslutsfattarna och 

känna sig delaktiga, men det finns också ett intresse för att få insyn i processen och lära 

sig hur samhället fungerar. Utmaningen med att hitta goda bedömningskriterier för 

deltagandeprocessen är därför stor, och eftersom kommunerna lägger många resurser i 

att engagera befolkningen finns det också krav på att på något sätt visa att detta är en 

effektiv investering.  

En deltagandeprocess inom planering innehåller en del svårt mätbara dimensioner som 

demokrati, empowerment, trygghet, integration och nätverk, men också fysiska och 

synliga aspekter eftersom planerna ofta leder till fysiska resultat. Agger och Hoffman 

pekar på att syftet med deltagandet i många danska planbeskrivningar ofta är att 
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stärka närdemokratin och samtidigt skapa effektiva beslutsprocesser. Vid att dela upp 

bedömningen i delarna tillgång till processen, själva processen och utbyte av processen 

blir det enklare att ställa krav på deltagandet, då det är olika aspekter som måste tas 

till vara i de olika delarna.  När man bedömer tillgången till processen kan man ställa 

krav kring hur man når ut till befolkningen, vilka tider man ska hålla möten och vilka 

ämnen man säger man ska ta upp, då detta vill påverka vem som väljer eller har 

möjlighet att delta. I värdering av själva processen kan det vara lyckat att undersöka 

översiktligheten och tydligheten i den. Får alla veta vem som står ansvariga för 

slutproduktet och på vilka sätt de kan vara med i beslutsfattandet? Slutligen, vid att 

undersöka utbytet av processen kan man se på vad de olika parterna fick ut av 

deltagandet. Skapade processen stöd för politikerna, fick planerarna nya idéer och 

förslag, och stärktes medborgarnas grad av egenmakt, delaktighet i samhället och lärde 

de något om hur planeringsprocessen fungerar. (Agger & Hoffman, 2008. s29-32)   

A ladder of citizen participation. Sherry R. Arnstein 1969 

För att tydliggöra vilken grad av medverkan och inflytande man har i en beslutsprocess 

har den amerikanska planeraren Sherry R. Arnstein gjort en modell kallat 

delaktighetsstegen. Arnstein jämför medborgarnas deltagande med att äta spenat, där 

alla ser nyttan av det i teorin, men att det ändå inte alltid händer i praxis.  Att delta 

men inte ha inflytande eller känna sig hörd beskriver Arnstein som en tom process som 

enbart leder till frustration.  

Delaktighetsstegen är indelad i 8 nivåer med 3 övergripande, bredare kategorier. Längst 

ner på stegen i det som kallas medverkan eller "non-participation", ligger manipulation 

och terapi. Manipulation handlar om att använda deltagandeprocessen som ett PR-

verktyg och försöka få medborgarna att hålla med om det som redan är beslutat, och 

terapi går ut på att genom att skapa en deltagandeprocess ge medborgarna känslan av 

att de bidrar och hjälper till i samhällsplaneringen utan att de egentligen gör det. Den 

tredje nivån kallas information och ingår i kategorin tokenism, där medborgarna 

informeras om hur de får inflytande, men det inte finns någon garanti för att deras 

åsikter blir hörda.  Vid konsultation, den fjärde nivån, uppsöker planerarna aktivt 

medborgarnas åsikter, men här finns det hellre ingen garanti för att man har ett reellt 

inflytande. Legitimering är den femte nivån och handlar om att ha en legitim och aktiv 

deltagandeprocess men att sedan kunna hålla på makten över det ändliga beslutet 

genom exempelvis vetorätter. den 6.e, 7.e och 8.e nivån handlar om medbestämmande 

och handlar om medborgarnas makt att fatta beslut och sätta agendan. På den 6.e nivån 
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ligger kompanjonskap där det offentliga och medborgarna delar ansvar och makt över 

planeringen och besluten. Genom delegerad makt tilldelas medborgarna huvudansvaret 

för en beslutsprocess av makthavarna som därmed intar en vägledande roll. På den 8.e 

nivån ligger medborgarkontroll som handlar om projekt skapade av medborgarna själva, 

där myndigheter eller andra aktörer kan ges möjligheter att vara med och påverka.  

(Arnstein, 1969) 

Att med alla medel ha medborgarna med. Kerstin Bodström 2003 

Kerstin Bodström beskriver i sin rapport Att med alla medel ha medborgarna med 

(Bodström, 2003) delaktigheten i Alby som räknas som en förort till Stockholm. I Alby 

skulle kommunen medvetet jobba med invånarna och inte bara för dem, något som ofta 

är tillfället i invandrartäta områden (Bodström, 2003. s16-17). Bodström observerar att 

ingen av de föräldrar/föräldrapar hon har pratat med deltar aktivt i möten som handlar 

om samhällsplanering, men att nästan alla går på möten de blir kallad till i 

skolsammanhang. Ingen av dessa föräldrar upplever att ha blivit exkluderade från att 

delta i samhällsutvecklingen, men uppger andra skäl till att de inte deltar. Tidsbrist 

uppges vara det vanligaste skälet, men andra skäl som en tillfredsställelse med hur 

utvecklingen sker och också att det finns liten möjlighet att påverka planeringen spelar 

också in.  Av andra moment som Bodström tar upp finns det en språkbarriär och en 

form av ovisshet om hur länge man ska stanna i Alby eller i Sverige generellt hos ortens 

befolkning, och också en känsla av att man inte kan förbättra segregationen på regional 

nivå genom åtgärder på lokal nivå. (Bodström, 2003. s.30-35) 

Som hjälp till medborgardeltagande lägger Bodström fram en lista över kontaktverktyg 

som kan hjälpa dialogen och nå ut till alla som har önskan om att delta i 

samhällsutvecklingen. Samtidigt läggs det fram att informationskanalerna endast är 

viktiga om de leder till verkligt inflytande och makt till medborgarna, så de tjänar på 

att delta (Bodström, 2003. s.46,47). Slutligen lägger Bodström stor vikt på att uppnå 

balans mellan delaktighet och effektivitet, då en viss effektivitet är förutsättning för att 

skapa förtroende för att man kan förändra samhället. Detta förtroende är i sig en 

förutsättning för att få folk att vilja delta i planeringen.  Med detta riktar Bodström 

kritik mot att se "top-down" och "bottom-up" som antingen det ena eller det andra, och 

förespråkar en kombination där man genom att använda båda får bra genomförande och 

många röster hörda. (Bodström, 2003. s. 68, 69) 
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 Informationsblad, lokaltidning, medborgar- och föreningsblad 

 Skyltar, informationstavlor, affischer 

 Upptäcktsturer, dialogturer, exkursioner 

 Introduktionsmöte för nyanställda och nyinflyttade 

 Dagböcker, journaler, rapporter 

 Samtal i hemmen och på medborgarkontor, i grupp och enskilt 

 Grupper för kommunikationer, eldsjälar, paneler, referensgrupper, 

ungdomsgrupper 

 Survey, enkät, inventering 

 Möten, hearings, seminarier, fester och jippon, kurser, föreläsningar 

 Brevlåda där man kan lämna synpunkter, idéer och tankar 

 Hemsida, webforum 

 Email, mailinglista 

 Medborgarkontor där man kan komma i kontakt med kommunen eller 

mellan invånarna 

 "Linkworkers", kontaktpersoner med jobb att involvera invandrare 

 "Speakers Corner" 

 Utnyttjande av befintliga mötesplatser, skolor, bibliotek, sporthall, 

kulturhus 

 Utveckla brukarinflytande i boendet, skolan, förskola 

 Observationer 

 Åtgärdslista med vad som är gjort, görs, ska göras och bör göras 

 Medborgarråd med medborgarrepresentanter 

 Gängse kommunala och lokalpolitiska kanaler 

 

Lista över dialogverktyg från Att med alla medel ha medborgarna med (Bodström, 2003. 

s.46) 

Medborgardeltagande i samhällsplanering, Abdul Khakee 2006 

Abdul Khakee beskriver i texten Medborgardeltagande i samhällsplanering ett paradox 

gällande medborgardeltagande. Denna paradox går ut på samtidigt som 

medborgardeltagandet minskar jämfört med 60- och 70-talet, ökar behovet av 

medborgarnas medverkan och inflytande. Khakee förklarar det ökade intresset för 
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medborgardeltagande genom fyra centrala samhällsförändringar. Hållbarhetstänket och 

fokus på bärkraftig utveckling bär med sig en grundtanke om att man genom öppen 

dialog ska komma fram till svar på hur man ska förhålla sig till framtida generationer 

och mötet mellan människan och naturen. En annan faktor kommer som en följd av vad 

Khakee kallar "marknadifisering" av den offentliga verksamheten. Eftersom det fanns 

klara normer och värderingar kring vad man skulle uppnå med planeringen, räckte den 

representativa demokratin, med folkvalda representanter, till. Eftersom det nu finns en 

skarpare konkurrens om offentliga resurser, måste medborgardeltagande finnas för att 

säkerställa en jämlikhet i resursfördelningen baserat på en överenskommelse kring 

kollektiva intressen. Jämlikhetsfrågan är också del av den tredje centrala 

samhällsförändringen, där en ökad multikulturalism ger nya utmaningar i förhållande 

till att fördela resurser och skapa samhällen utifrån gemensamma intressen. Inom detta 

ligger också viktigheten av att skapa social tillhörighet genom att medborgare känner 

sig hörda och sedda i samhällsplaneringen utan särbehandling av någon specifik grupp. 

Den sista samhällsförändringen som har gjort medborgardeltagande viktigare är en 

stärkt marknadsorientering. En skärpt kommunekonomi och fokus på effektivisering 

genom nätverksprocesser och avtal mellan offentlighet och privata aktörer, gör att 

medborgarnas åsikter behövs för att balansera kraven på vinst. (Khakee, 2006. s.11-14)  

Khakee skiljer mellan medborgardeltagande och folkrörelsedeltagande, där man genom 

folkrörelser ställer sig bakom en gemensam agenda som en eller få talespersoner 

framför, ofta genom lobbyism. Medborgardeltagande handlar på andra sidan om 

enkeltindividets åsikter som hon/han framför själv.  För planerare och beslutsfattare 

behöver medborgardeltagandet inte inneha mer än ett symboliskt värde, eftersom det 

kan användas för att legitimera processen och skapa ett förbättrat beslutsunderlag. För 

medborgarna själva kan deltagandet ha stort värde, beroende på vad man får ut av det. 

Att direkt påverka ett beslut vill ha ett stort värde, men det finns också värde i att få 

mer kunskap kring samhällsplanering och hur man kan påverka eller genom att skapa 

nätverk. (Khakee, 2006. s.14-16) 

För planerare är det viktigt att reflektera över vilka regler och möjligheter man kan ge 

genom medborgardeltagande, eftersom det finns andra faktorer utöver 

medborgardeltagande som styr en planeringsprocess. En av faktorerna som påverkar 

medborgardeltagandet mest är kraven på en effektiv process, som kan leda till att 

deltagande ses på som för kostsamt och tidskrävande. Detta står i kontrast till ett 
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intresse från planerare och kommuner att ta reda på vad människor behöver och 

önskar. (Khakee, 2006. s.18,19)   

Analyskriterier Deltagande 

 Vilka har haft tillgång till processen? 

 Vilka verktyg för medborgardeltagande har används? 

 Har processen varit översiktlig och tydlig? 

 Har det funnits suksesskriterier för deltagandet? 

 Vilken grad av delaktighet enligt Arnsteins stegmodell har uppnåtts? 

 Har medborgardeltagandet varit mestadels folkrörelser eller 

enkeltindivider? 

Rättvisa 

The just city. Susan S. Fainstein 2010 

Susan S. Fainstein tar för sig rättviseaspekten inom staden i texten The just city 

(Fainstein, 2010). Deindustrialisering och globalisering har ledd till att politiker och 

makthavare i städerna konkurrerar om privata investeringar med ändamål att skapa 

ekonomisk tillväxt. Detta rättfärdiggörs genom att hävda att ekonomisk tillväxt är en 

förutsättning för allmännyttan. Inslag som gröna parker eller vackra stråk 

rationaliseras genom att de ökar områdets värde genom höjda hyror eller 

attraktionskraft för företag eller turister. Genom att ständigt lägga fokus på ekonomisk 

tillväxt antar man att detta är vad som önskas i alla områden, utan att reflektera över 

vilka sociala konsekvenser tillväxten kan leda till. Att prioritera turism och företag över 

grannskap och skolor har bemötts med kritik, där synen på en rättvis stad står i fokus. I 

en rättvis stad ger offentliga investeringar och initiativ mer jämlika städer, inte städer 

där olikheterna ökar.  

Fainstein ilägger tre dimensioner i rättvisebegreppet, jämlikhet, demokrati och 

mångfald (Fainstein, 2010. s.1-6). Även om stora delar av ramarna för stadsutveckling 

sker över lokalpolitisk nivå, finns det många val som tas på lokal nivå. Detta kan vara 

vad man ska lägga pengarna på och också vart de olika investeringarna ska ligga. 

Stadsdelsomvandling, bostadsprogram, zonering, sociokulturella relationer, planering 

av offentliga platser och service är områden man rår över på lokal nivå där man kan 

skapa jämlikhet eller olikhet inom samhället.  

Rättviseaspekten är viktig eftersom samhället förändrar sig i en mer neoliberal 

riktning. Samhällsutvecklingen har gått från att vara totalstyrd av offentligheten till 



Roar Madslien Fp 11 

Kandidatarbete Fysisk Planering 

26.5.2014 BTH 

34 

 

att bestå av avtal och privata initiativ. Eftersom privata aktörer har egna, oftast 

ekonomiska intressen, blir konflikten med allmänintresset stor. (Fainstein, 2010. s. 8,9) 

Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Anita Larsson & Anne 

Jalakas, 2008 

I Anita Larsson och Anne Jalakas bok Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 

genusperspektiv, beskriver författarna hur planering handlar mycket om makt och att 

det oftast är vita, medelålders män som utgör normen och också stora delar av de 

deltagande medborgarna. Inom detta ligger också en kategorisering av vad olika 

grupper har behov av, så som barn, äldre, kvinnor eller invandrare (Larsson & Jalakas, 

2008. s. 49-55). Planering syftar att skapa ett socialt hållbart samhälle genom att ge god 

miljö för människorna. Samtidigt är det i plansyfte vanligt att man grupperar olika 

människor i mer abstrakta termer i stället för att se alla som enkeltindivider, något som 

skapar distans mellan planerare och de en planerar för.  Grupperingen gör också att 

man generaliserar vilka behov olika grupper har, även om det inom grupperna kan 

skilja sig stort i vad en önskar eller behöver för att fungera. Synpunkter kring detta 

skiljer sig lite åt på olika skalnivåer i planeringen, där en i översiktlig planering måste 

abstrahera mer och tänka på samhällets bästa kring fysiska strukturer och i mer 

detaljerad planering tar för sig individernas erfarenheter och olikheter i större grad. 

(Larsson & Jalakas, 2008. s.59-63)  

Larsson och Jalakas lägger fram de tre viktigaste motiven för att ha ett aktivt 

medborgardeltagande. Dessa är det demokratiska skälet, att alla ska ha rätt att ha 

inflytelse genom att uttrycka sina åsikter och kunna påverka samhällsutvecklingen. Det 

andra motivet är att man stärker befolkningens tillhörighet, engagemang och förtroende 

för planprocessen, och det tredje är att medborgarna sitter på kunskaper som 

planerarna har nytta av. Här läggs också vikt på att medverka så tidigt som möjligt i 

planprocessen, för att verkligen kunna påverka (Larsson & Jalakas, 2008. s.85-88). Med 

tanke på regionförstoring och ändrade resmönster tas begreppet social infrastruktur 

upp. Detta är de mjukare verksamheter som behövs för att samhället ska fungera, som 

ofta klassificeras som hälsa, vård och utbildning, men också består av sociala nätverk. 

Vid att skapa god tillgång till offentlig service och sociala nätverk, får man en bättre 

vardag med kortare restider och mer jämställd arbetsfördelning i hemmet. (Larsson & 

Jalakas, 2008. s.109-120) 
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Stadsförnyelse, invandrare och social exkludering. Marcus Johansson 1999 

Marcus Johansson skriver om social hållbarhet genom att beskriva olika typer av social 

exkludering i rapporten Stadsförnyelse, invandrare och social exkludering (Johansson, 

1999). Exkludering handlar om att vissa grupper hamnar utanför samhällets styrande 

strömmar och i liten grad får vara med och påverka och delta i samhällets vidare 

utveckling. Social exkludering bör enligt EUs Poverty 3-forskare definieras som 

oförmågan att integrera människor inom det deltagande demokratiska system, 

arbetsmarknaden, välfärdssystemet eller inom familje- och samhällets olika ordningar 

och integrerande system.  Johansson beskriver social exkludering som ett 

samlingsbegrepp för de tre olika formerna av exkludering: politisk, ekonomisk och 

kulturell/psykologisk. Politisk exkludering kan vara en konsekvens av att inte få 

medverka i samhällsutvecklingen, antingen vid aktiv exkludering genom att planerna 

är fastställda och inte kan påverkas, eller passivt genom begränsade kunskaper om hur 

man deltar eller begränsad vilja att göra det. Ekonomisk exkludering kan komma av 

bland annat ökade hyres- och resekostnader, där man i slutändan kan tvingas flytta 

från ett område om man inte längre har råd med att bo kvar. Slutligen handlar kulturell 

eller psykologisk exkludering om hur förändringar i den sociala sammansättningen kan 

komplicera föreningsliv och sociala nätverk kan leda till sämre livskvalitet och en 

känsla av utanförskap. (Johansson, 1999. s.15-17, 20-23)  

Exkludering och maktlöshet i den mångkulturella staden. Marcus Johansson & Abdul 

Khakee 2001 

Social exkludering tar Johansson också upp tillsammans med Abdul Khakee i en artikel 

i boken Den motsägelsefulla staden. Här belysas den sociala exkluderingens 

mångdimensionella karaktär, där man kan vara exkluderad inom vissa områden men 

inte andra. Social exkludering räknas av många inte som en enbart passiv hållning, där 

olika samhällsstrukturer styr exkluderingen, men också en aktiv hållning där centrala 

aktörer har en ovilja att integrera. Vilja eller ovilja att integrera kan göras av staten, 

men också av andra aktörer som företag, lokala myndigheter och lokala eliter, och 

exkluderingen kan användas på institutioner, sociala grupper eller individer. Med detta 

kan social exkludering betraktas som en politisk konstruerad process (Johansson & 

Khakee, 2001. s.87-90). Enligt Johansson och Khakee finns det asymmetriska 

maktförhållanden i samhället, som ger en obalanserad fördelning av materiella resurser 

och sociala möjligheter. För aktörer med makt är det enkelt att fördela resurserna 
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fördelaktigt för att kunna bibehålla makten. Inom politiken kan detta synas vid att 

exkluderade eller "svaga" gruppers intressen sällan blir satt på agendan, och på detta 

sätt blir inte gruppen medräknad som en viktig del av samhället. (Johansson & Khakee, 

2001. s.90-91)  

Analyskriterier Rättvisa 

 Hur tidigt fick medborgarna vara med i processen? 

 Har man tagit hänsyn till samhällets ojämnlikheter i 

medverkandeprocesserna? 

 Exkluderas någon politisk, ekonomisk eller kulturellt/psykologisk i 

fjordbyprocessen?  
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Fallstudie 

Innehållsanalys 

Bakgrund 

Fjordbyprojektets utgångspunkter är att möjliggöra stadsutveckling med bostäder, 

rekreation och affärsverksamhet genom att byta användning av marken och på detta 

sätt öppna staden mer mot Oslofjorden. 19. januari 2000 beslutade Oslos politiker att 

man skulle flytta och samla stadens hamnverksamhet, och på detta sätt frigöra så 

mycket mark som möjligt i området för att sedan använda detta i stadsutvecklingssyfte. 

Innan detta hade det 1982 avhållits en nordisk idétävling kallad "Byen og Fjorden, Oslo 

mot år 2000", där idéer kring delar av Fjordbyens arealer utbyggdes, däribland Aker 

Brygge och Rådhusplassen. 1988 antogs en kommundelplan för Oslos centrala sjösida, 

och 1997 gjordes Oslos plan- och bygningsetat en utredning kallad "Fjordby eller 

havneby?".  Alla dessa studier och dokument utgjorde underlagsmaterial för beslutet i 

januari 2000, det så kallade "Fjordbyvedtaket". Beslutet om Fjordbyen bestod av 

önskemål om en miljövänlig stadsutveckling, förbättring av levnadsstandarden, en ökad 

bostadskapacitet och en förbättrad image både för Oslos invånare och för andra (Oslo 

kommune, 2003. s.4).  En kan också anse beslutet om att bygga nytt operahus i Björvika 

år 1999 som ett startskott för Fjordbyen, där utgångspunkten var att bygga en ny 

stadsdel.  

7. november 2002 öppnade Fjordbykontoret i syfte att arbeta fram en helhetlig strategi 

för Fjordbyen, och starta arbetet med att etappindela och göra reguleringsplaner för 

delar av området. 2003 antogs den första reguleringsplanen i Fjordbyen, en 

reguleringsplan över Björvika. Mellan 2003 och 2005 antogs nya reguleringsplaner för 

Tjuvholmen, Akershusstranda och en tillfällig reguleringsplan för containerterminal på 

Sjursöya. Ett förprojekt med att göra klara strategier för vad Fjordbyen ska vara, och 

hur man ska komma dit publicerades i 2003, och ligger till grund för senare utveckling 

och program. 3 öppna folkmöten hölls i 2004, med utgångspunkt i charette-modellen och 

tema Oslos sjöfront. Resultatet från dessa folkmöten och andra idétävlingar ställdes ut 

2005. Samma år ställdes programförslaget för Fjordbyplanen ut för granskning, med 

utställningar och möten på olika platser i Oslo. 2006 startade politisk behandling av 

Fjordbyplanen, och olika alternativstudier och parallella förslag lades fram. Den 17 

februari antogs Fjordbyplanen av Oslo kommune, ett dokument med strategiska 

utvecklingsmål och principer för hela området och utredningar över fyra av Fjordbyens 

delområden: Filipstad, Vippetangen, Alnas utlöp och Ormsund. År 2009 antog 
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kommunen en ny reguleringsplan för Sydhavna som reglerades till enbart 

hamnverksamhet. Med detta anses inte delen Alnas utlöp som en del av Fjordbyens 

stadsutvecklingsområden. (www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no)  

Planprogrammet för Filipstad fastställdes 8 april 2008, med en utvidgning av 

planområdet i september 2010. Denna utvidgning kom som följd av behov för att 

förändra delar nära motorvägen i områdets nordvästra del. 13.februari 2012 gjordes 

planbeskrivningen, plankartan, och andra dokument gällande utvecklingen på 

Filipstad, tillgängliga för offentlig granskning. Dessa dokument skickades sedan vidare 

till politisk behandling 11.juni 2013. (www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no) 

 

Övergripande plandokument 

Kommuneplan 2008: Oslo mot 2025: 

Oslos gällande kommuneplan tar för sig Oslo i en international, national och regional 

kontext. Eftersom Oslo kommune hämtar en större andel av sin inkomst genom skatter 

från arbetstagare, bedrifter och ägare än andra norska kommuner, är det viktigt för 

Oslo att hålla sig konkurrenskraftig. En annan viktigt fokuspunkt är 

befolkningsutvecklingen, då Oslos befolkning förväntas växa med ungefär 1 procent om 

året fram till 2025. Detta ställer krav på bostadsbyggandet, där det på senare år har 

skett en kraftig ökning av nya bostäder efter en längre period där man byggde mindre. 

Kommunplanen pekar ut att det har varit ett ökat tryck på centrumsnära bostäder för 

unga, en grupp som inte behöver stor plats eller närhet till grönområden i lika stor grad 

som barnfamiljer. Beräkningar på behovet av bostadsbyggandet visar att det i 2025 

antas vara behov för 345 000 bostäder, något som är en ökning på 78 000 från behovet 

som fanns i 2001. För att nå detta mål menar kommunplanen att man måste bygga lite 

under 3400 bostäder om året.  

Levnadsvillkor tas också upp, där det i detta arbete är intressant att belysa att 

stadsdelen Gamle Oslo har större problem med sociala problem som arbetsledighet, 

dödlighet och våld jämfört med andra delar av Oslos centrum. Gamle Oslo ligger precis 

bakom Fjordbyens område Björvika. Mångfald och integrering anses också vara en 

viktig del av staden, där de viktigaste integreringsåtgärderna är inriktad på språk och 

kvalifikationer, samt nätverksbyggande och relationer i hemmet, i arbetslivet, genom 

utbildning och genom andra samhällsområden.  

http://www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no/
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När det gäller deltagande och demokrati vill kommunen ge förutsättningar för att 

befolkningen ska komma i kontakt med sina folkvalda, både på stads- och stadsdelsnivå. 

Detta visar dock en undersökning från 2004 att stadens invånare inte tycker de har 

möjlighet till, där det hävdas att invånarna har liten tro på att de kan påverka. 

Kommuneplanen nämner olika arenor där medborgarna kan påverka, exempelvis 

charette där man utvecklar planer i samarbete mellan professionella, intressegrupper 

och andra genom intensivt arbete. Platser det har avhållits charetter om i Oslo är 

Majorstulokkket och Fjordbyen. En inventering av stadens arealer visar att det finns 

störst potential för nya arbetsplatser och bostäder i centrala delar av staden, men att 

det också är här det finns störst behov av att säkerställa grönområden genom parker, 

torg och mötesplatser.  

Kommuneplanen utgår från stadens förutsättningar och fastställer fem mål för 

framtidig utveckling: 

1. Oslo ska vara en internationellt attraktiv stad och en pådrivare 

regionalt 

2. Oslo ska vara en trygg stad med god livskvalitet för invånarna 

3. Oslo kommune ska erbjuda användaranpassade, högkvalitativa tjänster 

4. Oslos invånare ska delta i stadens utveckling 

5. Oslo ska ha en hållbar stadsutveckling 

 

De två sista punkterna är mest relevanta för detta arbete. För att möjliggöra att 

invånarna deltar i stadens utveckling måste de olika stadsdelarna få en starkare 

position, samtidigt som man öppnar upp de politiska processerna så mycket som möjligt. 

Genom involvering av lokala organisationer och eldsjälar kan man skapa en aktiv dialog 

i lokaldemokratin som samlar kompetens och kreativitet som i sin tur kan gynna 

statsutvecklingen. Att använda internet för att skapa nya kanaler för tvåvägs 

kommunikation anses som viktig, då det är ett enkelt sätt att skapa dialog mellan 

kommunen och befolkningen. Vid att bygga koncentrerat och utifrån knutpunkter kan 

man hindra en utglesning och bevara större delar av Oslos blågröna karaktär. 

Fjordbyen anses vara ett bra exempel på detta, där man kombinerar bostäder, 

arbetsplatser och kulturbyggnader i hög utnyttjandegrad samtidigt som man ger staden 

en mer modern karaktär. Samtidigt pekar kommuneplanen ut viktigheten av att bevara 

folks tillgång till grönområden och Oslofjorden när man bygger ut på nya områden. Vid 

byggnation måste man se till att social infrastruktur också finns i tillräcklig grad, och 



Roar Madslien Fp 11 

Kandidatarbete Fysisk Planering 

26.5.2014 BTH 

40 

 

med detta önskar kommunen ett helhetstänkande där inte separata projekter får styra. 

Vid att bygga varierat i alla områden kan man stanna inom samma område genom 

livets olika faser, där man har olika behov till olika tider. Att bygga bara en form av 

bostäder leder till liten variation i befolkningen som bor där.  

Fjordbyplanen 

Fjordbyplanen är en avgränsad plan över Fjordbyen där utvecklingsstrategier och 

principer för hela området och några delområden, samt planprogram för Filipstad, 

Vippetangen och Alnas utlöp läggs fram. Planen utgår från kommuneplan 2004, men 

också versionen från 2008, och i Fjordbyplanen fastställs behovet av 

konsekvensutredningar av områden med planprogram. Huvudstrategin i Fjordbyplanen 

är att skapa ett hållbart utvecklingsprojekt som möjliggör tillgänglighet, variation och 

kultur- och rekreationsupplevelser för alla. Ved att utveckla vattennära områden kan 

man skapa stadsrum som alla kan vara aktiva och känner sig välkomna i, kan man 

utveckla Oslos motto "The Blue and the Green, the City in Between". Fjordbyplanen vill 

vara öppen för framtidiga livsstiler och vill med detta skapa bred förankring för 

Fjordbyen som ett stadsutvecklingsprojekt där det finns bostäder och andra aktiviteter 

för alla befolkningsgrupper. Långsiktig samhällsmässig lönsamhet ska prioriteras. Att 

bygga stöd hos befolkningen och ha en stor grad av öppenhet ses på som en 

grundprincip, och Fjordbyplanen ger riktlinjer för utbyggnadsavtal och olika 

utredningar. För att skapa Fjordbyen måste man göra avtal med privata aktörer för att 

få till det ekonomiska. Under rubriken mångfald ligger en bild på en av Oslos 

invandrarägda frukt- och grönsaksaffärer samt en text som beskriver den stora 

variationen som ska finnas i Fjordbyen för att skapa mångfaldet. Gällande bostäder ska 

det i Fjordbyen finnas bostäder i olika prisklasser, ägandeformer och storlekar för att 

olika användargrupper ska kunna bo där. Fjordbyplanen skriver också att krav om 

byggnation av minst 10 % rimliga hyreslägenheter ska skrivas in i säljkontakterna och 

reguleringsplanerna för att säkerställa att detta verkligen händer. Vad som anses vara 

en rimlig hyreslägenhet förklaras inte. Under rubriken process och medvirkning 

beskriver Fjordbyplanen hur man etappdelar utvecklingen och hur man genom avtal vid 

byggnation och försäljning ska säkra en helhetlig utveckling. Ett informationscenter ska 

ge befolkningen möjlighet att hitta information om Fjordbyen, samtidigt som det kan 

vara en plats för att medborgarna gör sig hörda genom medborgardeltagande och dialog. 

Fjordbyplanen lägger fram delområdesprinciper för Filipstad. I dessa står det att 

Filipstad i stor grad ska bestå av bostäder, med någon handel och service i områden 
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nära befintliga handelsstråk. Samtidigt ska Filipstad bli platsen för en ny färjeterminal. 

För att komplettera bostäderna i närliggande områden ska lägenheterna fördelas som 

35 % små lägenheter (35-45 kvm), 20 % medels stora lägenheter (45-75 kvm) och 45 % 

stora lägenheter (större än 75 kvm). Utvecklingen av Filipstad anslås ge upp till 9000 

arbetsplatser och plats till ungefär 4500 invånare i 2250 lägenheter.  I processen med 

att reguleringsplanlägga Filipstad ska det enligt Fjordbyplanen hållas designtävlingar 

för en stor park och allmänna platser. Ett annat viktigt huvuddrag med utvecklingen av 

Filipstad är att bygga över E18 som är en motorväg som går genom planområdet.  

Oslo-charetten 2004 

För att påbörja planeringsarbetet i Fjordbyen och ge förutsättningar för en bred debatt 

och dialog om områdets utveckling gjorde Fjordbyenheten worskhops efter charette-

modellen. I dessa workshops skulle tre olika expertteam skapa framtidsbilder för 

Fjordbyen. Fjordbyenheten önskar at Oslo-charetten ska vara en öppen verkstad för 

kreativitet, goda idéer och alternativa lösningar. De tre expertteamen bestod av 

arkitekter, landskapsarkitekter, arkitektstudenter och två civilingenjörer. Som hjälp 

fanns olika personer med expertkompetens och från olika intressen som 

kommunpolitiker och andra intresseorganisationer. De tre teamen gjorde tre 

framtidsbilder utifrån olika visioner. Oslo Park handlar om att skapa gröna stråk och 

utveckla Fjordbyen som en del av en grön och blå stad, Oslo Network är en social 

utveckling av Fjordbyen som mötesplats med kulturaktiviteter och nätverksbyggande. 

Oslo Large handlar om att utveckla Oslo mot en mer global och internationell storstad. 

Denna charette ledde till en utställning för medborgarna och ett underlagsmaterial för 

vidare planering för planerarna.  

Oslo havn- porten til Norge. Havneplan 2013-2030 

Oslos hamnverksamhet, Oslo Havn KF, är ägare till stora delar av Fjordbyens områden. 

Därför är de en viktig aktör i utvecklingen av Fjordbyen. Hamnområdena delas in i två 

delar, stadshamnen, som stadsutvecklas med bostäder och nya användningsområden, 

och sydhamnen där hamnens godstrafik lokaliseras och effektiviseras. Genom att 

utveckla och sälja mark i Fjordbyen finansieras den nya godshamnen och möjliggör 

bättre användning av hamntransporter. Samtidigt måste det anläggas nya platser för 

färjetrafiken i Oslo, då det satsas på att denna ska öka. På Filipstad har Oslo hamn och 

Rom Eiendom gjort ett eget planförslag med sina visioner och önskemål. 
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Plandokument för Filipstad 

Plansmias förslag för Filipstad 

I 2012 hölls ett möte för medborgarna i syfte att göra ett eget planförslag för Filipstad. 

Detta kom efter reaktioner på kommunens och Rom Eiendoms två planförslag med höga 
hus och färjeterminal. Detta möte kallades en plansmie, på svenska en plansmedja, och 
är en form av workshops där man i samarbete mellan medborgare, organisationer och 

arkitekter gör en plan som löser konflikter framför att leda till dem. Genom att göra ett 
eget planprogram kan man få kommunen att ta ställning till kritiken, samtidigt som 
man kan visa att det finns alternativa lösningar. Plansmieförslagets huvuddrag 

alternativ plats för kaj till cruisefärjor, att bygga lägre bostadshus och att ändra 
vägnätet för att skärma av området och bygga bort E18.

 

Bild 3: Plansmias förslag till plan för Filipstad. Hämtad från Planbeskrivelse Filipstad 
områderegulering (2013) s.75. Oslo kommune 

Rom Eiendoms förslag 

Rom Eiendom och Oslos hamnverksamhet gjorde tillsammans ett förslag till 

detaljregulering av Filipstad i 2006. Arbetet med denna plan gick genom olika 
utredningar och utarbetning av olika arkitektkontor, i syfte att skapa en plan som 
uppfyller kommunen och markägarnas mål på bästa möjliga sätt och som gör att Rom 
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Eiendom och Oslo Havn KF kan stå ansvariga för genomförandet av planen. Denna plan 

gick inte genom till behandling hos kommunen, som i stället gjorde ett eget förslag utan 

medverkan från markägarna. Kommunens förslag innehöll också förslag som 

markägarna inte kunde ställa sig bakom, och som de därför inte kunde stå ansvariga för 

genomförandet av. Senare kom ett annat förslag från Rom Eiendom och Oslo Havn KF, 

där de hävdar deras förslag är mindre beroende av vägförändringar samtidigt som det 

ger fler bostäder, ett hotell som ett centralt signalbygge och en säkerställning av 

cruisehamnen.

 

Bild 4: Rom Eiendom och Oslo Havn KFs förslag som det presenteras i kommunens förslag till 

områdesplan. Refereras till som alternativ 2. Hämtad från Planbeskrivelse Filipstad 

områderegulering (2013) s.2. Oslo kommune 

 

Kommunens förslag 

Ett förslag på områderegulering gjordes av kommunen i form av Fjordbykontoret. I 

detta förslag visas ett huvudförslag och ett alternativt förslag till detta. De två 

alternativen skiljer sig i stora drag i bebyggelsemönster och hur många kajplatser för 

cruisefärjor som planeras.  Det alternativa planförslaget är i stor grad privata Rom 

Eiendoms förslag. Kommunen menar Rom Eiendoms förslag ger färre bostadsenheter 

och mindre friareal, samtidigt som byggnadshöjden i hotellbyggnaden är mycket högre 

än vad Fjordbyplanen tillåter. Andra problemområden kommunen ser med 
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markägarnas förslag är att byggnaderna kan utgöra barriärer för befintlig bebyggelse 

och att platsen avsatt till skola inte ger lika goda förutsättningar för att fungera som en 

social mötesplats för barn och unga. Parallellt med områdeplanen läggs också två 

detaljreguleringsplaner ut för att kunna starta arbetet så fort som möjligt. Eftersom 

detaljregulering ska följa överordnade planer, måste områdesreguleringsplanen antas 

innan detaljreguleringsplanerna. Vidare detaljregulering i planområdet föreslås ske 

genom plan- och designtävlingar Syftet med planeringen av Filipstad är att skapa 

promenadstråk längs med vattnet, samtidigt som man bygger ut bostäder, handel och 

kontor för att länka samman Tjuvholmen och Aker Brygge med bostadsområden väster 

och norrut. 

 

Bild 5: Kommunens förslag gjord av Fjordbyenheten. Står som alternativ 1 i planbeskrivningen. 

Hämtad från Planbeskrivelse Filipstad områderegulering (2013) s.2. Oslo kommune 

Fjordbyenhetens rekommenderade alternativ har två kajplatser. Detta för att möta alla 

framtida behov av kajplatser i Fjordbyen, och på detta sätt inte lägga kajplatser på 

andra delar av Fjordbyen.  Det rekommenderade förslaget innehåller också större 

friytor och många bostäder. Andelen bostäder i området är mellan 47 och 36 procent, 

något som är mindre än Fjordbyplanens minimum på 50 procent. Byggnadshöjderna 

som tillåts är också högre i förslaget på områdesregulering än i Fjordbyplanen.  
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Medverkandeprocessen som beskrivs i förslaget består i största grad av information 

kring uppstart av arbete och offentliggöring och granskning, något som är 

minimumkraven enligt norska plan och bygglagen.  

För att samordna kommunens och markägarnas intressen skapades en 

samarbetesgrupp i november 2010 som har haft möten varje månad. Enligt förslaget 

ska förslaget visas på utställning och det ska hållas informationsmöte för att informera 

befolkningen under granskningsperioden. Alla skriftliga synpunkter från granskningen 

ska utgöra beslutsunderlaget för val av lösning. förslaget på områdesregulering för 

Filipstad lägger upp till en bostadssammansättning av maximalt 35 procent mindre 

lägenheter, minst 20 procent mellanstora lägenheter och minst 45 procent stora 

lägenheter. Genom kommunens barnrepresentant är barns intressen tagit hänsyn till, 

mestadels genom att skapa goda utearaler med lekplatser och skola. 

De två föreslagna detaljreguleringsplanerna inom Filipstadområdet handlar om platsen 

för färjeterminalen och ett delområde nära det redan bebyggda Tjuvholmen och Aker 

Brygge som kallas Hans Jægers Kvartal. Reguleringsplanerna är gjorda av 

konsultbyrån Civitas för Oslo Havn KF.  

Förslaget för området nära färjeterminalen har stora likheter med förslaget gjord av 

Rom Eiendom och Oslo Havn KF 2006, med en plats för cruisefärjor och något högre 

bebyggelse. Valet av att prioritera en kajplats kom av ekonomiska och areella skäl, där 

det finns för lite plats för att säkert ha fler båtplatser samtidigt som det ökar 

utbyggnadskostnaderna i stor grad. Detta område planeras för ett mindretal bostäder, 

eftersom mycket av ytan går till för hotell och färjeteriminal. Det beräknas finnas plats 

för 100 lägenheter med en sammansättning på minst 45 procent stora lägenheter, max 

20 procent mellanstora lägenheter och max 35 procent små lägenheter.  

Hans Jægers Kvartal ska bebyggas med stora kontor som kan passa som huvudkontor 

för olika bedrifter, samtidigt som det ska rymma 20 procent bostäder. Området ska ha 

en stor exploateringsgrad för att möta Fjordbyplanens områdesvisa föreslagna 

användning och därmed ge andra delområden möjlighet för större friarealer. Ett anslag 

gjort i detaljregulerinsplanen anser at lägenhetssammansättningen är på 19 procent 

små lägenheter, 30 procent mellanstora lägenheter och 51 procent stora lägenheter. 

Ingen av de två förslagen på detaljregulerinsplan beskriver Fjordbyplanens önskemål 

om 10 procent rimliga hyreslägenheter. 
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Med i planförslaget för områderegulering på Filipstad följer en konsekvensutredning av 

olika planeringsaspekter. I den samhällsmässiga konsekvensutredningen beskrivs 

effekter och konsekvenser av stadsbyggande på Filipstad.  en befolkningsutredning i 

denna del utgår från att befolkningen är likartad den i den närliggande stadsdelen 

Frogner. Denna stadsdel har en mindre andel i befolkningsgruppen under 19 år än 

andra områden i Oslo, något som utredningen länkar ihop med de höga bostadspriserna. 

Bostadspriserna används här som verktyg för att försöka anslå vem som kommer 

bosätta sig i området. 

En granskningsöversikt följer också planförslaget, där alla inkomna synpunkter 

redovisas och kommenteras av kommunen.  Totalt har det kommit in 104 synpunkter 

efter fyra olika granskningstillfällen. Genom insyn i processen för planeringen av 

Filipstad kan man utläsa hur många och vilka som meddelades direkt om planarbetet, 

då enbart några organisationer, grannar och berörda har krav på detta. Resten av Oslo 

har meddelats genom tidningsannonser eller kommunens websida.  

Juni 2009 sändes varsel om start av planarbete i Filipstad ut genom brev, 

tidningsannons och kommunens websida. I första omgången varslades 171 med brev, 

där 142 var privatpersoner och 29 var föreningar och företag. Vid detta första skede kom 

ett svar från en privatperson som undrade om det var av strategiska skäl att 

granskningsfristen lades under sommarlovet. Andra inspel under denna period innehöll 

idéer och tankar kring planarbetet, samt en önskan från Rom Eiendom och Oslo Havn 

KF att ta ställning till deras planförslag från 2006 under den tidens planlagstiftning, då 

det anses vara oacceptabelt att dröja så länge att planen måste omarbetas. 

Fjordbyenheten hann inte med att ta ställning till den privata planen innan 

Fjordbyplanen antogs, något som gör att all planering måste utgå från Fjordbyplanen.   

September 2009 utvidgades planområdet till att också inkludera större delar av E18, 

något som gjorde att fler berördes av planen. 54 myndigheter och organisationer 

varslades, samt 29 föreningar och privatägda bolag, samt 89 privatpersoner, totalt 172 

varslades. Vid detta tillfälle inkom det 25 olika synpunkter, där en av dem kommer från 

en privatperson. De största markägarna, Rom Eiendom och Oslo Havn KF kommer 

också med kommentarer, där de önskar avklarning kring förutsättningarna för 

detaljregulering av området. 30. juni godkändes planprogrammet av Plan- og 

Bygningsetaten genom delegerad myndighet från Oslo byråds kommunpolitiker. En 

månad innan offentlig eftersyn och granskning skickade Rom Eiendom ett brev till 

Fjordbyenheten där de önskade att inkludera deras alternativ i planförslaget för 
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områdesregulering på Filipstad, eftersom antagen områdesregulering lägger föringar för 

vidare detaljregulering. Detta svarade Fjordbyenheten på vid att lägga med det 

alternativa förslaget ett stycke in i planförslaget under rubriken process.  

Under perioden 13.2.2012–11.5.2012 låg planförslaget ute till offentligt eftersyn och 

granskning, och i denna tidperiod kom det in 57 synpunkter. I detta skede varslades 149 

myndigheter, föreningar och organisationer och 90 privatpersoner. Av kommentarerna 

som kom in i detta skede finns det vilja hos lokalpolitiker i Bydel Frogner att stötta 

plansmias förslag som ett alternativt planförslag, och att detta ska redovisas i det 

ändliga planförslaget. Fjordbyenhetens svar på detta är att plansmias förslag inte 

innehåller alla element som ska finnas enligt plan og bygningsloven, och att deras 

förslag endast kan ses på som en synpunkt inte ett reellt alternativ. Samtidigt har 

Statens Veivesen, Norges trafikmyndighet, och Oslo Havn KF påpekat att plansmias 

alternativ inte kan genomföras eftersom det leder till stora trafikala nackdelar. I en 

egen kommentar säger Statens Veivesen att lång tunnel kostar dubbelt så mycket som 

kort tunnel och har inte tillräckligt stora fördelar för att detta ska anses vara det bästa 

alternativet enligt dem. Lokalpolitiska grupper uttryckte i detta skede önskemål om 

lägre byggnadshöjder, mindre bebyggelse och att lägga hela E18 i tunnel för att skapa 

ett attraktivt område.  

Plansmias förslag redovisas också i granskningsöversikten, då detta blev skickad till 

kommunen i god tid innan offentlig eftersyn och granskning. Kommunens kommentarer 

till plansmias förslag visar till svårigheten att använda deras trafiklösning, och också 

den höga bygghöjden som krävs för att bygga över färjeterminalen med grönområde, 

något som i sin tur vill skymma siktlinjerna mer än Fjordbyenhetens föreslagna 

alternativ. Plansmias bostäder vill också ligga något för tätt eftersom de önskar en lägre 

byggnadshöjd med samma eller högre exploateringsgrad, något som kan få 

konsekvenser för boendekvaliteten.  

En bostadsförening lägger också stor vikt på svårigheterna att vara med i 

deltagandeprocessen, där materialet de blev tilldelad var svårt att sätta sig in i, 

svarfristen var för kort och att planerna har kommit för långt för att verkligt kunna 

påverka. De önskar att involveras med folkmöten på en tidigare tidpunkt, exempelvis i 

programarbetet. Fjordbyenheten kommenterar att synpunkterna noteras, och att planen 

inte är låst men fortfarande kan påverkas av inkomna förslag och synpunkter. 

Kommentarer kring planprocessen finns också bland privatpersonerna, där korta 

frister, komplicerade processer och liten grad av inflytande är återvändande teman. 
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Också markägarna Rom Eiendom och Oslo Havn KF menar medverkandet har varit 

bristande, på trots av mötesverksamhet tidigt i processen. Fjordbyenheten har valt att 

driva arbetet själv, något som förde till att markägarna gjorde sitt eget förslag utifrån 

områdets förutsättningar. Ett annat problem är kommunens önskemål att göra 

detaljregulering samtidigt som områdesreguleringen, något som försvårades då 

tidsfristen för detaljreguleringen lades innan markägarna hade möjlighet att läsa och 

anpassa sig till områdesplanen. Detta menar markägarna strider mot Fjordbyvedtaket 

som ligger till grund för planeringen, och också Plan og bygningslovens intentioner.  

På grund av mindre ändringar i områdets norra del, tillkom en period med granskning. 

Denna gjordes bara med de som berördes av förändringarna. 41 myndigheter, föreningar 

och organisationer, och 19 privatpersoner varslades. I denna granskning kommenterade 

Rom Eiendom att deras förslag presenterades ofördelaktigt i förhållande till andra 

alternativ, något som enligt dem inte var rätt. 

Intervju 

Intervjuobjekt 1, Stein Kolstø Oslo kommune Fjordbyenheten 

Stein Kolstø är enhetsdirektör för Fjordbyenheten och har varit med på 

Fjordbyprojektet i längre tid. som enhetsdirektör har han översikt över de övergripande 

delarna av Fjordbyens utveckling. Medborgarnas medverkan anser han som viktig, då 

kommunen är väldigt intresserad av att informera medborgarna och skapa en bred 

förankring bakom deras projekt. En svårighet vid medverkandet i Fjordbyen speciellt är 

att områdena har använts till hamnverksamhet och att det därför inte finns några 

eksisterande invånare i områden som ska vara med på deltagandeprocessen.  

Kolstø anser inte att medverkan ger sämre effektivitet eller saktar ned utvecklingen av 

Fjordbyen på något sätt, och lägger vikt på att de i arbetet går utöver det norsk plan och 

bygglagsstiftning kräver av medverkan. Exempel på sätt Fjordbyenheten arbetar mot 

medverkan är genom utställningar, rapporter, broschyrer, föreläsningar och 

kortversioner av plandokument som är enklare att förstå, men också genom 

kommunens websida och sociala media som facebook och twitter. Samtidigt kan man 

hela tiden kontakta de som arbetar med Fjordbyen genom telefon och email, så det finns 

goda möjligheter att göra sig hörd.  

Fjordbyenheten har inga speciella suksesskriterier för deltagandet, de samlar in alla 

inkomna synpunkter, kommenterar dem och använder de i det vidare arbetet. 

Fjordbyenheten värderar inte om de inkomna synpunkterna är tillräckligt många eller 
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om de är snedfördelade, men Kolstø menar det är andra som gör dessa studier. På frågor 

kring vilka medborgare som deltar i deltagandeprocessen, ser Kolstø att det i stor grad 

är grannar som organiserar sig efter behov där man i stor grad protesterar mot saker 

man inte gillar i sin närmiljö. Om grupperna som deltar i deltagandeprocessen är 

representativa för alla grannar eller befolkningen i stort vågar Kolstø inte säga något 

om, och Fjordbyenheten förhåller sig till de som vill vara med i deltagandeprocessen 

utan att göra någon skillnad på vem de är. Kolstø menar att man inte kan tvinga folk 

att delta. Fjordbyenheten arbetar inte för att involvera olika folkgrupper, och försöker i 

stället göra så alla har lika förutsättningar för att delta. Ett undantag till detta är att 

de tog kontakt med en representant för barn och unga tidigt i processen.  

Kolstø menar Fjordbyen är ett projekt med goda förutsättningar för att skapa goda 

miljölösningar eftersom man bygger på stora, tomma asfaltytor. Folklivet vill följa detta 

när byggnaderna fylls med människor, det är inte något en kan beställa eller köpa. En 

måste ha ett långsiktigt perspektiv på stadens liv, och Kolstø tycker det är lite absurt 

att folk klagar på att det är dåligt folkliv i Bjørvika, när platsen i stor grad är en 

byggarbetsplats och inte färdigställd. Fjordbyenheten ansvarar för och arbetar med att 

skapa goda förutsättningar till folkliv genom att ge plats till olika användningar så som 

bostäder, kontor, handel och service, men också kulturbyggnader och offentliga platser, 

parker och stråk. Att det är fel sorts folk som bor i Fjordbyen är ett påstående Kolstø 

inte ställer sig bak. Han menar att den som bor i Fjordbyen är den som köper lägenhet 

där. Alla kan använda Fjordbyen, antingen om man arbetar eller bor där, eller om man 

besöker området med dess hamnpromenad och offentliga platser.  

Gällande plansmias förslag för Filipstad menar Kolstø att mycket av viljan att göra eget 

planprogram kommer från en lång historia där många grannar blev förespeglad från 

politiskt håll att hela E18 skulle läggas i tunnel. Detta visade sig vara omöjligt enligt de 

trafikala bestämmelser som finns, så nu känner många att de har förlorat något de har 

blivit lovade. En annan faktor är cruiseskeppen, där många inte förstår varför man vill 

ha fler skepp in till Oslo, och de i plansmia vill inte ha färjehamnen nära sina intressen. 

Kolstø tycker att plansmia ger uttryck för att önska påverkan i utvecklingen, och att de 

har gjord det på ett smart och effektivt sätt, men utifrån en facklig värdering har 

Fjordbyenheten sätt allvarliga svagheter vid planförslaget. 

Intervjuobjekt 2, Anne Siri Øyasæter, Rom Eiendom 

Anne Siri Øyasæter är projektdirektör för Rom Eiendoms utveckling av Filipstad. Rom 

Eiendom är en av Norges ledande ägendomsutvecklare, och äger tillsammans med Oslo 
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Havn KF största delen av Filipstads mark. Rom Eiendom håller enbart 

informationsmöten om sina projekt, ingen annan medverkan. Av nackdelar Øyasæter 

ser med deltagande är att det kan skapa orealistiska förväntningar på inflytande och att 

det i största grad handlar om att stärka enskilda intressen. Utan inflytande kan många 

känna sig maktlösa och att de ändå inte deltar. Några önskar att delta i 

deltagandeprocesserna, ofta för att exempelvis hindra byggnation av hus som skymmer 

för sikten. Øyasæter ser för sig att bostäderna i Fjordbyen kommer köpas av de som vill 

bo i centrumsnära lägen, och att de säkerställer ett miljövänligt och socialt hållbart 

boende genom kvalitetsprogram utvecklad i gemenskap mellan kommun och markägare.  

Rom Eiendom känner till plansmias förslag, men de plockar den isär då de anser att den 

är oseriös och inte kan genomföras. På frågan om Rom Eiendoms samarbete med 

kommunen, tycker Øyasæter att det är både bra och dåligt. Kommunen har också ibland 

orealistiska och ideella förväntningar till utvecklingen på Filipstad, men att de ofta 

kommer till enighet när man börjar prata om finansiering och mer konkreta projekt. 

Kommunen saknar förståelse för att bygga tillräckligt tätt. 

 

Analys och resultat 

Analyskriterier Demokrati 

 Hur öppen har planprocessen varit? 

Genom planprocessen har det varit öppenhet vid de delar där norsk lagstiftning har 

krav på det. En kan sätta frågetecken vid öppenheten kring den samrådsgrupp som 

gjordes mellan markägarna och kommunen, då information från dessa möten inte fanns 

tillgängligt för insyn. Här kan det ha varit olika avtal och fastställningar av planen som 

demokratin inte har kunnat göra något med. Kommunens planer följer i stor grad de 

övergripande planerna Fjordbyplanen och Oslo kommuneplan från 2008. Utvecklingen 

av Fjordbyen ska ske genom utbyggnationsavtal mellan kommunen och privata aktörer, 

så detta finns.  

 Har planen förändrats över tid? 

Planen har förändrats över både tid och skalnivå, där man ser en konkretisering av 

förslag på reguleringsplanenivå. Efter synpunkter och utredningar från bland annat 

Statens Veivesen försvann alternativen med lång vägtunnel. Trafiklösningen är också 

skälet till att plansmias förslag inte anses vara ett reellt alternativ.  
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Lägenhetsfördelningen efter storlek har också förändrats något över tid, där man kan se 

ett ökande fokus på större lägenheter. Detta står i konflikt med vad som identifieras 

som behoven i Oslo i stort, där unga vill ha mindre, centrumsnära bostäder. från 35 % 

små lägenheter, 20 % medels stora lägenheter och 45 % stora lägenheter i 

Fjordbyplanen till anslagsvis 19 procent små lägenheter, 30 procent mellanstora 

lägenheter och 51 procent stora lägenheter i detaljreguleringsplanen för Hans Jægers 

Kvartal. Detta är intressant då Hans Jægers Kvartal ska vara en av delarna med mest 

bostadsbebyggelse. Det kan också vara värt att nämna att även om kravet på att minst 

10 % av bostäderna skulle vara rimliga hyreslägenheter står i både Fjordbyplanen och 

områdeplanen för Filipstad, står det inte i reguleringsplanen gjord för Rom Eiendom och 

Oslo Havn KF. Detta kan komma av ett avtal som inte redovisas, att markägarna vill 

försöka få genom planen utan detta krav, eller annat. 

 Vilken beslutsmakt utvisar kommunen, och hur samarbetar den med 

andra aktörer? 

En kan tydligt se att kommunen genom Fjordbykontoret har haft största delen av 

initiativet genom att välja och framhäva sina egna alternativ. Exempel på detta är att 

Rom Eiendom och Oslo Havn KFs första förslag från 2006 inte användes som underlag, 

då kommunen gjorde eget material.  

Kommunen visar stark makt genom att välja hur de olika alternativen ska visas upp, 

vilket som är huvudalternativ och vilka faktorer som är avgörande. Ut ifrån intervju 

med representant för de privata intressen kan man utläsa att kommunen gärna vill följa 

sin vision, något som kan vara svårt när de privata intressena står för den ekonomiska 

delen av utvecklingen. 

 Vilken demokratimodell passar till denna planprocess och finns det 

exempel på expertstyre? 

Processen har utgått från en deltagardemokratisk modell, där medborgarna har haft 

möjlighet att vara med i processen, men kommunen har beslutsmakten. Utredningar 

och rapporter har till synes haft större påverkan på planen än synpunkter från 

privatpersoner. Statens Veivesens rapport om kostnader och möjligheter för lång 

vägtunnel eller att bygga över E18 gjorde att två av kommunens förslag inte längre var 

aktuella, och gjorde att plansmias förslag blev orealistisk. Charetten som skulle utgöra 

underlagsmaterial för vidare utveckling beskrivs som ett öppet folkmöte, men var i stor 

grad expertstyrd genom team av professionella. Samarbetet med avtal mellan kommun 
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och privata aktörer visar tecken på viss nyliberalism, medan användningen av experter 

som utredare i stället för folket ger processen expertstyrets form.  

Resultat Demokrati 

Att Fjordbyenheten och kommunen har initiativet i planeringen och inte låter 

markägare och marknaden styra, kontrasterar med vad Cars och Hedström (2006) 

lägger fram som ett möjligt problem med dagens samhällsplanering. Samtidigt bygger 

utvecklingen på olika sorters avtal och samarbetsgrupper, och detta måste ses på som 

ett demokratiskt problem i förhållande till öppenhet och medborgarnas möjlighet att 

påverka. Planen har förändrats över tid, något som tyder på att det har varit möjligt att 

påverka den genom deltagardemokratiska processer. De största förändringarna har 

dock inte kommit som följd av medborgarnas synpunkter, men från experters 

utredningar och rapporter. Detta är förenligt med problemet Giljam (2006) beskriver, 

där medborgarna tappar inflytande mot ett expertstyre. En kan fråga sig om inte 

expertkunskaper i vissa fall kan gå före medborgarnas synpunkter. I detta fallet 

handlar det om trafiksäkerhet, där kommunen och offentliga myndigheter hade stått 

ansvariga i fall det hände en olycka. Processen har tagit utgångspunkt i en 

deltagardemokratisk demokratimodell där grundtanken var en öppen process med insyn 

i de lagstadgade delarna. Samtidigt kan man inte säga i vilken grad marknaden och 

liberalismen har fått styra i samarbetsgrupperna. 

 

Analyskriterier Deltagande 

 Vilka har haft tillgång till processen? 

Grannar och berörde i största grad, det är dessa som har fått brev med inbjudan i 

processen. Eventuella andra kan också ha kommit med efter eget intresse eller genom 

att få information från utställningar, föredrag och annat. Ett fåtal av medborgarna 

inbjudna till deltagande yttrade sig. 

 Vilka verktyg för medborgardeltagande har används? 

Charette, utställningar, föredrag och folkmöten har använts för att samla och informera 

medborgarna. Kortversioner av plandokument och insyn, samt nyheter och 

processbeskrivning har funnits på kommunens websida. Sociala medier som Facebook 

och Twitter har också används för att sprida information, och Fjordbykontorets 

anställda har varit tillgängliga på telefon och email för eventuella frågor, synpunkter 

och annat. 
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 Har processen varit översiktlig och tydlig? 

Processen har följt normal planprocess enligt norsk lagstiftning, men det har kommit 

kritik från privatpersoner om val av granskningstid och hur svårt det är att förstå och 

vara med i processen. 

 Har det funnits suksesskriterier för deltagandet? 

Utifrån intervju med enhetsledaren för Fjordbyprojektet kan man anta att det inte finns 

några utpekade suksesskriterier för vad medborgarna ska få ut av deltagandeprocessen. 

Från kommunens sida är det viktigt att informera och skaffa stöd för planen, och 

kommunen tycker det är positivt med privata initiativ som plansmia, som 

intervjuobjektet tycker har lyckats med att få uppmärksamhet för sitt förslag. 

 Vilken grad av delaktighet enligt Arnsteins stegmodell har uppnåtts? 

Medborgarna har informerats om hur planförslaget ser ut och också hur de kan 

påverka, men det är fortfarande kommunen som har makten över det slutgiltiga 

beslutet. Detta kan tyda på att deltagandeprocessen i Fjordbyen ligger på den fjärde 

nivån som kallas konsultation. Kommunen har använt olika metoder för att samla 

befolkningens synpunkter, men det finns ingen garanti för reell påverkan. 

 Har medborgardeltagandet varit mestadels folkrörelser eller 

enkeltindivider? 

Privatpersoner har i liten grad yttrat sig, det är bostadsföreningar och andra 

grupperingar som har gjord gemensamma synpunkter på utvecklingen. Detta kan ge 

uttryck för att det är mer allmänna intressen som har kommit in. Det är oklart om de 

privatpersoner som har yttrat sig också har varit med i synpunkterna för olika 

bostadsföreningar.  

Många av de inkomna synpunkterna handlar om att säkra siktlinjer och inte bygga så 

höga hus att de skymmer sikten. Plansmias förslag utgår också från att inte behöva 

bygga så högt för att skapa många bostäder. Detta stöds upp av intervju med 

kommunens representant, som menar att plansmia tydligt inte vill ha någon färjehamn 

nära sina intressen. 

Resultat Deltagande 

Deltagandet har i största grad skedd vid olika lagstadgade granskningstillfällen, men 

det har också funnits olika möten, utställningar och workshops. De flesta medborgarna 

som har yttrat sig är grannar och berörda, något som är förenligt med vad 

forskningsöversikten tar upp i förhållande till enskilda intressen framför allmänna 
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intressen. Ett problem med de charetter som hölls är att publiken inte deltog i annat än 

att titta på utställningen, då de inbjudna till charetten var professionella. En kan fråga 

sig då om suksesskriteriet med charetterna var att få synpunkter från andra planerare 

framför att få synpunkter från befolkningen. Eftersom det verkar som om medborgarnas 

deltagande mestadels är för att informera måste man säga att de har relativt liten grad 

av inflytande på planen. 

Många av synpunkterna som kommit in från medborgarna gällande planens utformning 

har varit av NIMBY-karaktär som Agger och Hoffman (2008) beskriver. Detta gäller 

också i någon mening Plansmias förslag, då detta också går emot höga byggnader och 

ökad färjetrafik. Andra synpunkter har handlat om hur svår processen har varit att 

delta i, något som Bodström (2003) beskriver.  

Analyskriterier Rättvisa 

 Hur tidigt fick medborgarna vara med i processen? 

Medborgarna fick komma med synpunkter på uppstarten av planeringen i 2009, och sen 

i stor grad till de olika granskningsskedena. Tidigare arbeten för att skapa 

underlagsmaterial hade också deltagandeprocesser. 

 Har man tagit hänsyn till samhällets ojämnlikheter i 

medverkandeprocesserna? 

Enligt intervju med enhetsledaren för Fjordbyenheten arbetas det inte med att öka 

jämlikheten hos medborgarna som deltar i processen, alla som vill delta ska kunna 

delta. Intervjuobjektet menar också att en inte kan tvinga någon att delta, och att 

Fjordbyenheten inte tar ställning till vilka det är som deltar eller inte deltar.  

 Exkluderas någon politisk, ekonomisk eller kulturellt/psykologisk i 

Fjordbyprocessen?  

Ut ifrån konsekvensbeskrivningen kan man utläsa att bostadspriserna på Filipstad 

kommer att vara höga, något man kan säga exkluderar vissa grupper ekonomisk. Val av 

informationsverktyg och tid kan också ha påverkat vilka som deltog i processen, då inte 

alla har möjlighet att gå på folkmöte eller läsa komplexa plandokument. 

Resultat Rättvisa 

Rättvisa verkar inte vara en viktig del av planeringspraktiken i fallet, även om det 

skrivs en del om det i de mer översiktliga plandokumenterna. Svårigheterna med att 

delta som beskrivs ovan i delen om deltagande kan ha ledd till en exkludering av vissa, 

som inte känner till planprocessen eller inte känner sig bjudna att delta. Medborgarna 
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involverades tidigt i processen, och ingen har blivit synligt exkluderade aktivt från 

kommunens sida. Att inte aktivt ta hänsyn till samhällets ojämlikheter strider mot vad 

forskningsöversikten säger, och kan därmed bidra till att ojämlikheterna stannar som 

de är eller att de också ökar. Detta står också i konflikt med vad en lagkommentar säger 

om medverkan under Plan- og bygningsloven. 

Slutsats 

Svar på frågeställningarna 

 Hur beskriver planeringsteoretiska texter begreppet social hållbarhet 

och sociala hållbarhetsaspekter teoretisk och praktisk? 

Forskningsöversikten visar att många teoretiker ser social hållbarhet som en viktig del i 

samhällsplaneringen. Att försöka skapa mer jämlika städer samtidigt som man strävar 

mot ekonomisk vinst och en hållbar resursanvändning är en utmaning, där en av 

hörnstenarna blir att medborgarna involveras och får påverka för att balansera ut 

marknadskrafternas intressen. Deltagande medborgare presenteras i teorin som en 

förutsättning för ökad hållbarhet, men beskrivs som svårt att få till på rätt sätt i 

verkligheten, då förväntningar på vilken grad av påverkan medborgarna ska ha skiljer 

sig åt mellan olika aktörer. Ett annat problemområde är de deltagandes 

representativitet, där många frågar sig om några grupper exkluderas från processen och 

om de som deltar bidrar till att öka ojämlikheterna. 

 

 Hur förhåller olika demokratiformer och planeringsteorier sig till 

medborgardeltagande?   

Synen på medborgardeltagande inom de olika demokratiformerna spänner ifrån att 

enbart välja representanter i en elitdemokratisk, liberal demokratimodell, till 

deliberativa demokratimodeller där medborgardialogen utgör den viktigaste grunden för 

besluten. Alla de redovisade modellerna utgår från den representativa demokratin som 

grund, där den stora skillnaden är om de använder andra former för deltagande för att 

skapa ett beslutsunderlag och i vilken grad detta görs. De olika demokratiformerna styr 

också vilka som bjuds in för att delta, samtidigt som användningen av experter kan ses 

på som ett hot mot demokratins grundprinciper. 

 Hur arbetar Oslos planerare, politiker och privata aktörer med social 

hållbarhet? 
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Kommunen lägger stark vikt på deltagande och social hållbarhet. Detta kommer 

tydligast fram i de övergripande, strategiska dokumenten som kommuneplanen, som 

motsvarar den svenska översiktsplanen, och Fjordbyplanen som är en strategisk plan 

för ett begränsat område precis som en fördjupad översiktsplan. Här skrivs det om att 

involvera medborgarna i samhällsutvecklingen, att göra stadens alla delar tillgängliga 

för alla och att minska ojämlikheten i staden. Från planerarnas sida tycker man det är 

viktigt att informera och skapa stöd för planerna man gör hos medborgarna. I Fjordbyen 

har medborgarna involverats genom olika former av möten och kurser, sociala medier 

och genom att vara tillgängliga via telefon och email. 

Planerarna arbetar med social hållbarhet genom att skapa förutsättningar för folkliv 

genom olika användningar inom området med bland annat kulturbyggnader och parker. 

Markägarna i Fjordbyen arbetar med social hållbarhet genom att samarbeta med 

kommunen för att skapa kvalitetsprogram och genom att utveckla nya områden. 

 Vilka för- och nackdelar ser Oslos planerare, politiker och privata 

aktörer vid medborgardialog och satsning på social hållbarhet?  

Intervju med enhetsdirektören för Fjordbyenheten visade att de inte tycker 

medborgardeltagandet har någon nackdel, då de inte anser att det står i konflikt med 

kraven på en effektiv process. Detta visas också genom valet att gå utöver de 

lagstadgade kraven om deltagande för att skapa bättre förutsättningar för att motta 

medborgarnas synpunkter. 

De privata aktörerna satsar också på social hållbarhet, men ser potentiella nackdelar 

vid medborgardeltagande, då detta kan skapa orealistiska förväntningar till inflytande 

och att det ofta handlar om enskilda intressen och NIMBY-synpunkter. 

 Vilka har kommit till tals i Fjordbyprojektet, och vilken påverkan har 

detta fått på planernas utformning? 

 

I Fjordbyen har kommunen i stora drag haft initiativet över planeringen, genom 

strategiska planer och visioner som har styrd arbetet. Markägarna har också påverkat 

utvecklingen av planerna, där de bland annat hade privata samarbetsmöten för att 

samordna sina intressen. På trots av detta finns det en kritik från markägarna i hur 

kommunen har hanterat utvecklingen, där markägarna menar att kommunens visioner 

och strategier har tagit för stor plats, och att de presenterar de två alternativen för 

områdesregulering på ett sätt som ställer markägarnas alternativ i ett negativt ljus. Ut 
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ifrån intervjun med representant för markägarna pekas det på att kommunen har 

problem med att skapa goda ekonomiska förutsättningar i ett område, bland annat vid 

att bygga tillräckligt tätt.  

Det finns också exempel på vad teoretikerna kallar expertstyre, där utredningar och 

rapporter har förändrat planernas förutsättningar så mycket att medborgarnas privata 

alternativ inte kunde anses vara ett reellt förslag. Medborgarna har också bjudits in för 

att delta i processen, där de flesta av de deltagande har gjort det genom 

bostadsföreningar och andra intresseorganisationer. Många av de inkomna 

synpunkterna från medborgarna har varit av NIMBY-karaktär där det för det mesta 

har handlat om att skapa så mycket park som möjligt, med lägre bostadshöjder och 

färre bostäder. 

En annan del av de inkomna synpunkterna handlar om kritik av planprocessen, där 

både medborgare och andra har satt frågetecken vid hur demokratisk processen har 

varit. Exempel på detta är att den stora datamängden av komplicerade plandokument 

som ska läsas genom för att kommenteras, i kombination med kort svarfrist, har varit 

svår att hantera. Från markägarna har kritiken handlat om tillgången till 

plandokumenten till rätt tid, och också hur deras olika förslag har behandlats av 

kommunen. 

Diskussion 

Ett speciellt intressant moment vid fallstudien är hur Fjordbyenheten håller på 

initiativet över planeringen av området. En kan möjligen se detta som ett att säkra att 

deras krav går genom, något som då är positivt eftersom kommunen ansvarar att skapa 

en social hållbar stad. Samtidigt kan det vara lönt att fråga om detta kan vara ett 

hinder för utvecklingen, där man ser att markägarna känner sig felbehandlat och 

medborgarnas förslag från plansmia inte kunde användas. Kan kommunen avsiktligt ha 

hindrat en öppen och förutsägbar process för att få genom sitt förslag? 

Den tydliga fokusen på deltagande i planprocessen från alla aktörer, offentliga som 

privata, visar ett starkt fokus på social hållbarhet och ett intresse för långsiktig 

planering. Detta kontrasterar väldigt med de bilder politiker i både Norge och Sverige 

målar upp, där deltagandet är ett hinder för samhällsutvecklingens effektivitet och man 

efterfrågar en snabbare planprocess som många ser på som mer liberal och 

marknadsstyrd, och mindre demokratisk.  
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Det är också spännande att nämna alla olika folkinitiativ som har hittats under 

arbetets gång, som verkar som att inte vilja delta i den offentliga planprocessen. 

Exempel på detta är en av Norges största tidningar, Aftenposten, som ska ha ett 

seminarie med tema stadsutveckling i Fjordbyen där det inte finns någon representant 

från varken kommun eller markägare. Andra intiativ är ByFabrikken Oslo, Bytopia och 

magasinet kote, som alla tar för sig stadsutveckling, ofta med medborgarnas perspektiv. 

Kan detta ses på som ett tecken på att processen är för svår, så många väljer att se på 

den utifrån och in i stället för att delta?  

En fråga till vidare forskning, för att komplettera detta arbete, vill vara att titta på fall 

där kommunen inte har intiativet över planeringen. Kommuner och platser med mindre 

exploateringspress, där man välkomnar alla som vill bygga ställer sig i en annan 

position på en gång, där man kan anta att exploatören i större grad får sin vilja än i 

fallet Fjordbyen. Finns fortfarande kommunens krav om social hållbarhet när detta kan 

stå i konflikt med ekonomisk vinst? 
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Bilaga 1 Intervjuguide och transkription av intervju 1 Stein Kolstø 

Intervjuguide 

Vilke fordeler ser dere ved medborgernes medvirkning  

Finnes det problemer eller ulemper ved deltaking/medvirkning?  

Er sosial bærekraftighet noe dere arbeider mye med? Hvordan arbeider dere 

med dette I Fjordbyen?  

Er det vanskelig å veie sosiale faktorer opp mot økonomiske eller miljømessige 

faktorer?  

Finnes det en konflikt mellom mål på medvirkning og deltaking, og mål om en 

effektiv prosess?  

Har dere noen suksesskriterier for medborgermedvirkning eller deltaking? 

Dette kan være antall som deltar, mange kommentarer eller andre ting.  

Er noen grupper overrepresenterte og andre underrepresenterte I 

medvirkningen? I Fjordbyen og generellt.  

-Anser dere dette som problematisk?  

-Hva tror dere dette kommer av?  

-Arbeider dere aktivt for å jevne ut den skjeve representasjonen eller for å nå 

ut til fler?  

Hva ønsker dere å få ut av medborgermedvirkningen?  

-Hva tror dere medborgerne vill få ut av den?  

Hvordan har dere jobbet for å få medborgerne involverte I Fjordbyprosjektet?  

Hvilke former for medvirkning har dere lagt opp til I Fjordbyen? Har disse 

påvirket det videre arbeidet? I vilken del av planprosessen fikk medborgerne 

delta?  

Er det viktig for dere at medborgere vet om hva Fjordbyprosjektet er? 

Arbeider dere mye med å informere?  

Er medvirkning viktig I store prosjekt som Fjordbyen, der det samtidig finnes 

mange økonomiske interesser?  
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-Har dere avgrenset hvem som får delta I medvirkningen rundt Fjordbyen? I 

så fall hvordan?  

Hvordan ser dere på private initiativ som plansmia for Filipstad? Hva tror 

dere er anledningen til att det gjøres slike private initiativ?  

Transkription 

Vilke fordeler ser dere ved medborgernes medvirkning?  

Vi er jo veldig intresserte av å informere medborgerne og få de til å støtte opp om det vi 

jobber med og skape en bred forankring I folket for det vi gjør. Vi vil jo att så mange som 

mulig liker det vi gjør. Hele denne prosessen begynte jo som du kanskje vet 19. januar 

2000 ved att fjordbyprosjektet ble vedtatt, og den valgkampen der var jo veldig 

spennende og det endte jo ut med flertall for høyre, krf, venstre og sv som jo da 

tilsammen ga flertall for fjordbystrategien  

Finnes det problemer eller ulemper ved deltaking/medvirkning?  

Det som er spesiellt med Fjordbyen er att ingen bor der nå, det er bare tomme 

asfaltflater. så det finnes ingen organisering av den eksisterende befolkning. det gjør jo 

att disse medvirkningsprosessene blir annerledes enn andre. Men effektivitet I dette 

arbeidet, fremdriften I Fjordbystrategien blir dårligere på grunn av medvirkning eller 

informasjon, det gjør det jo ikke, på noen måte. Det er jo også noen opplagte 

medvirkningsprosesser som skal gjenomføres. Men vi gjør jo mye mer enn det som er 

lovpålagt. Det må jeg jo si. Vi lager jo utstillinger, vi lager jo egne nettsteder. vi som 

arbeider med det er hele tiden tillgjengelige både på telefon og på mail, ja. Og nå er jo 

facebook og twitter kommet inn ikkesant. så. Vi lager rapporter, brosjyrer og 

kortversjoner som vi deler ut, vi deltar, vi holder veldig mange foredrag om dette her så 

vi går langt utover det lovpålagte  

Så lurer jeg litt på om det er noen grupper som er overrepresenterte eller 

underrepresenterte I medvirkningen så det blir litt skjevfordeling av de som 

er med?  

Ja det er egentlig ett vanskelig spørsmål å svare riktig på tror jeg. Da vi holdt på med å 

spesiellt planlegge I Bjørvika så var det jo Gamlebyen Beboerforening og også bydel 

Gamle Oslo var jo veldig aktive på den tiden og var jo sterke organisasjoner, jeg tror det 

var noen flere også der borte. Og akkurat nå for tiden så er jo tyngdepunktet over mot 

Filipstad der det finns en lokal organisering for noe som de kaller for Fjordparken. Så 
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du kan si att naboene organiserer seg opp etter behov kan du si, der hvor det foregår 

planlegging og der hor ting skal gjennomføres så er det jo naboene som organiserer seg 

opp da og protesterer. Men på hvilken måte de er representative for alle naboene det tør 

ikke jeg si noe om og vi gjør ingen forskjell ut av det heller, vi forholder oss jo til de som 

melder seg inn I disse prosessene. Vi kan ikke påtvinge folk medvirkning.  

Prøver dere å gjøre noe for å få med ulike grupper, eller gjør dere det vanlige 

for att alle skal ha like muligheter?  

Alle har lik mulighet ja, vi gjorde nok en sak utover det og det er att vi tok spesiellt 

kontakt med de som representerer barn og unge, mens vi holdt på med Fjordbyplanen så 

det er vel nå ca. 10 år siden tenker jeg. så der gjorde vi en egen henvendelse kan du si og 

fikk den inn I prosessen da.  

Har dere noen suksesskriterier for deltagende? Teller dere hvor mange som 

kommer eller noe sånt?  

Nei vi vurderer ikke om det er suksess eller ikke, vi tar jo imot de bemerkningene og 

kommentarene vi får inn og så oppsummerer vi de og så kommenterer vi de og så 

oversender vi jo de både I sin helhet og I oppsummert, kommentert versjon til politisk 

behandling det er den jobben vi gjør med det. Og vi gjør ikke noen vurdering av om det 

er tilstrekkelig eller om det er skjevt eller noe sånt noe, det gjør ikke vi. Det er nok noen 

andre som gjør sånne studier.  

Du kjenner til Plansmia for Filipstad? Jeg lurer på om du har noen tanker om 

hvorfor de har laget ett privat initiativ og hva du tenker om det?  

Det er jo en ganske lang forhistorie der borte på Filipstad og Frognerstranda, tidligere 

så var det jo en idè som het Frognerstranda der E18, hele motorveien for 

Frognerstranda skulle ned I tunnell. det var på 90-tallet og da ble det satt igang ganske 

store planer på det og politikere I Oslo kommune stilte seg jo bak det. Men så har det 

siden vist seg att det er umulig ut ifra de forskjellige trafikale forskrifter og 

bestemmelser, og i den overgangen der har lokalbefolkningen da følt att de har tapt noe 

selvfølgelig, som de da trodde att de hadde. Så det er vel en av grunnene til att de nå 

har brukt en del resurser på dette her vil jeg tro og en annen ting er jo spørsmålet rundt 

cruiseskipene da og hele cruisespørsmålet er jo ett vanskelig spørsmål. Hvorfor skal 

Oslo legge til rette for flere cruiseskip? Det er ett spørsmål som noen har noen svar på, 

mens andre hevder att det ikke finnes noe godt svar på det. Og de på Frogner ser ikke 

noen grunn til att det skal ligge cruiseskip lengst inne I Frognerkysten.  
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Det har ikke noe med att de har lyst til å være med å påvirke mer enn de føler 

att de får?  

Ja de prøver jo å påvirke løsningen ja, det gjør de jo. Det har de jo all mulig rett til og 

det har de gjort på en dyktig måte vil jeg si, de har fått fram sitt budskap klart og tydlig, 

og det har de gjort, og det lovet politikerne å ta stilling til. vi har jo vurdert det de har 

foreslått på faglig grunnlag og da ser vi jo alvorlige svakheter ved det.  

Jeg lurer på litt rundt det å balansere mellom sosiale, økonomiske og 

økologiske faktorer, for det finnes store økonomiske interesser i Fjordbyen  

Ja, men det finnes også store miljøinteresser I Fjordbyen. Fjordbyen er jo ett stort 

bytransformasjonsprosjekt på jomfruelig mark, det er jo få av de igjen. Og I Fjordbyen 

er det mulig å få til gode løsninger med energivenlig bebyggelse, koppling til sjøen, 

miljøvennlige transportmidler, miljøvennlig materialbruk I byggninger for å komme 

med noen eksempel. Her har man jo gode muligheter til å få gode løsninger for 

Fjordbyen.  

Hvordan skal man få in folkeliv I det? Mer sosiale faktorer?  

Folkeliv I Fjordbyen det vil vi jo få når bygningene og de offentlige byrommene er tatt I 

bruk. Det er ikke noe man bestiller eller kjøper inn eller henter. det er jo byen som 

vokser og fylles opp med mennesker så de tar jo byen I bruk da. Det er for eksempel 

noen som klager på Bjørvika, att det er så dårlig folkeliv der, men det er helt absurd det 

er jo en stor byggeplass det hele, det er ikke ferdig. Så de tingene der, det må du spørre 

meg om 20 år det, om det gikk bra eller ikke. Men det vi arbeider med er å opprettholde 

en mangfoldig arealbruk, att det både skal være boliger, næringer av forskjellig bruk, 

kontorer og sånt, men også forretninger, restauranter og bevertning, og kulturinnhold 

og andre offentlige byrom. I Filipstad vil vi åpne en skole, som da har ett annet 

kulturellt innhold. Så vårt ansvar I det er å sørge for mangfoldig arealbruk. Men disse 

påstandene om att det er noe galt med de som bor I Fjordbyen, att det er gale typer 

mennesker som bor der, det er ikke noe vi stiller oss bak eller gjør oss noen formening 

om. De som bor I Fjordbyen er de som kjøper seg boliger der, så enkelt er det.  

Så den dere ser som bruker av Fjordbyen er den som kjøper bolig eller besøker 

området?  

Ja brukere blir de som bor der, arbeider der eller besøker stedet.  
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Bilaga 2 Intervjuguide med svar från intervju 2 Anne Siri Øyasæter 

Intervjuguide med svar 

Ser dere noen fordeler med 

å arbeide med medborgerdeltaking for dere som privat aktør?  

Vi gjør normalt ikke det nei annet enn å holde informasjonsmøter etc.  

Finnes det ulemper? 

Skaper urealistiske forventninger, og at medvirkning handler om å fremme egne 

interesser primært 

Hvordan løser dere konflikter mellom ulike grunneiere?  

Makeskiftearealer eller frir til kommunen om mer rettferdig fordeling av f.eks 

grøntområder etc. 

Har dere hatt eller vært på noen deltakingsprosesser?  

Nei 

Tror dere mange medborgere vil være med I byutviklingsprosessen?   

Noen og da særlig private sektorinteresser.feks ikke få n høye hus foran seg etc. 

Tror dere noen føler seg ekskluderte fra denne prosess? 

Mange føler nok avmakt og at de ikke deltar. 

Har du sett forslaget på reguleringsplan for filipstad fra plansmia?  

Ja  

Hvordan forholder dere dere til den? 

Vi plukker den fra hverandre da den er helt useriøs og ikke er gjennomførbar 

Vem ser dere for dere som brukere av Fjordbyen/Filipstad?  

Det blr en utvidelse av Oslo sentrum 

Vem kommer til å bo der?  

De som vil bo i sentrumsnære områder. 

Dere planlegger for folkeliv og miljøvennlighet I Filipstad.  
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I stor grad,  gjennom arealbruk og kvalitetsprogram utarbeidet av kommunen og 

grunneierne i fellesskap. 

Er det viktig for dere med en 

god balanse mellom sosiale, økonomiske og økologiske faktorer?  

absolutt 

Syns dere att kommunen er god til å høre på innspill fra dere, grunneiere og d

en generelle befolkningen?  

Både og. Ofte har også kommunen urealistiske og ideelle forventnnger til at f,eks vi skal 

gjøre alt riktig på Filipstad. De fleste kommer ned på jorda når det blir snakk om 

finansiering og konkrete prosjekter. Forståelsen av å bygge tett nok er ofte ikke til 

stede. 

 


